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 مهارشده و جوالن دالالن! یکرونا    روز حرف▼ 

 لیجهان، به دل یطورکل کشور و به یاقتصاد تیوضع هرچند

 یو رهاشدگ یختگگسیاما لجام ست،یآمدن کرونا مساعد ن دیپد

کاالها ازجمله خودرو و جوالن دالالن،  یبرخ متیق منطقیب

دم نگران و معترض کرده است. مر آمدهشیپ طیمردم را از شرا

 کی متیق نیب ،یتومان ونیلیفاصله حدود پنجاه م پرسندیم

مبلغ به  نیدارد و ا یهیخودرو در کارخانه و بازار آزاد چه توج

 شود؟ یم ریسراز یچه کسان بیج

 یها تیبا همه ظرف شیاز چند ماه پ یرانیجامعه ا :يليتحل نکته

 دهیخطرناک صف کش روسیو کیدر مقابل  اشیو فرهنگ یتیهو

 رانیکه در دو سه ماه گذشته بر ا یو جوهر یدی. نقطه کلاست

مردم  یرانیو ا یاسالم تیگذشته است، ظاهر شدن هو یاسالم

کرد. آغاز  یینما رخ انیجهان دگانیموضوع در مقابل د نیاست و ا

بر کمک مؤمنانه به  یرهبر معظم انقالب مبن دیماه رمضان و تأک

از « کمک مؤمنانه»ا بود ت یجامعه کاف ریپذ بیآس هایبخش

شود  «ریفراگ شیرزما»به  لیتبد یطبقات مختلف اجتماع یسو

را در مقابل  رانیتوأم با مهر و عطوفت از ملت ا یریو تصو

 شیمردم به چشم خو نیکند؛ اما هم میستر انیجهان دگانید

تازند -یچشم مردم و مسئوالن م یکه دالالن در جلو نندبییم

. مردم انتظار دخالت مؤثر ستیان نهم ظاهراً جلودارش یو کس

 نحوه در گانهسه ینقش قوا نهیزم نیامر را دارند. در ا انیمتول

. از است کنندهنییتع ریاخ ضابطهیب هاییگران برخی با مواجهه

 رسدیم ییکارش به نقطه نها گریقوه مقننه که چند روز د

دوش انتظار هست. مخ هیو قضائ هیمجر یاما از قوا ست؛ین یتوقع

را به  رانیا ،یو مل یکه برآمده از تفکر اسالم یکردن چهره مردم

 لیو کمک مؤمنانه به مردم تبد روسیو کیصحنه مقابله با 

که اقتصاد کشور و معاش و  یالندال لهیوس هم به اند آن کرده

 دیبا دهند، یو زوال سوق م یاعتبار یمردم را به ورطه ب شتیمع

قوه  یبرا یستیبا تیوضع نیا ییدآیدولت مهم باشد. پد یبرا

و انتظار مردم از  دیام یسیرئ یکار آمدن آقا یکه با رو -هیقضائ

 یدیام نیباشد. مبادا چن تیبااهم -قوه دوچندان شده است نیا

 رنگ ببازد. یتحرک و کم یتفاوت یباب

کشور  یو اطالعات ینظارت ،یاجرائ ینهادها :یراهبرد نکته

که هرکجا اراده کنند،  یدالالن یپا دیبا شهیهم یبرا بار کی

را به  یو اقتصاد مل مکندیو خون مردم را م دهند یجوالن م

اقتصاد و  . مقابله با برهم زنندگانندیقطع نما اندازند، یمخاطره م

همه  فهیکشور وظ یمل باراعت کنندگان بیمعاش مردم و تخر

 یادیمسئوالن است. مردم در آزمون مقابله با کرونا تا حد ز

سوداگر را  یجماعت ران،یحاال انتظار دارند مد افتند،یغلبه 

 بنشانند. شانیسر جا

 ها دومينوی اعتراض                            روزگزارش ▼

بعد از شیوع ویروس کرونا و ایجاد مشکالت عدیده اقتصادی برای کشورهای منطقه به دلیل 

نده دچار مشکالت اقتصادی بسیاری به نفت، این کشورها در آی ها آنماهیت وابستگی 

نیز همچون لبنان و عراق  ،های اعتراض در برخی کشورها جرقه ،. در این میانشدخواهند 

 زده شده است.

 سناریویی بیرونی و خارج از منطقه برای برخی کشورهای منطقه پیاده شده: گزاره خبری

اساس آن در کشورهایی که مستعد اعتراض و اغتشاش هستند، تظاهراتی  که بر است

نوک  عنوان بهتمرکز همچنان روی لبنان  ،اجرایی شود. در این میان 7911همچون پاییز 

بر اعالم  بنا های محور مقاومت است. یکی دیگر از پایگاه عنوان بهپیکان جبهه مقاومت و عراق 

 «دیاب»ریکا و عربستان سعودی فشار سنگینی را بر دولت ، دولت آم«0۲ لبنان»وبگاه خبری 

در کابینه و به تبع آن از قدرت و نفوذ این گروه در  «اهلل حزب»سهم از آورند تا  وارد می

کند و سفیر آمریکا در بغداد  تحوالت لبنان بکاهد. این مورد درباره عراق نیز کامالً صدق می

 ایفا کرده است. جدید وهای مقاومت در کابینهای برای کاهش نقش نیر مداخالت گسترده

در لبنان و  ژهیو بهبا توجه به بحران اقتصادی موجود در کشورهای عربی : گزاره راهبردی

به دلیل  ،ویروس کرونا، زمینه هرگونه تجمع و اغتشاش در این دو کشورشیوع عراق به دلیل 

خارجی با ایجاد  گران مداخلهرسد؛  به نظر میوجود دارد.  ،تحرکات اعتراضی در گذشته

بر  یحداکثر فشار نما شده همچنان بر اجرای نقشه نخ ،اعتراض و اغتشاش در این کشورها

است. دشمن بر  هسال است به انتها رسید سیاستی که تاریخ انقضای آن دو ؛ندامیدوار ایران

تواند  می چنانچه روند اعتراضی در برخی کشورهای منطقه شروع شود،این باور است که؛ 

باشد و هرگونه حرکت اعتراضی در ایران  را نیز به همراه داشته شروع اعتراضی در ایران

 حداکثری است. فشاری مناسب برای احیای جسم مرده بستر

 کشور دفاعيبودجه  لم کردمعَبا  ها یناکارآمدتوجيه         ویژه خبر ▼

 مجلس انتخابات شده ردصالحیت کاندیدای و امید فراکسیون عضو «حیدری غالمرضا»

 نشان تجربه» :نوشت «بحران از عبور راه» عنوان با آرمان روزنامه در یادداشتی در یازدهم

 نخواهند داری میدان به قادر خود نظامی توانمندی به اتکا صرف به نظامی های قدرت داده

 کشوری که بینیم می را شمالی کره امروز همین. داشتیم را شوروی جماهیر اتحاد ما. بود

 مثالً نظامی، و اقتصادی های توانمندی باوجود متحده االتیا حتی. ندارد نان اما است ای هسته

 نیست راهگشا نظامی مسائل بر بودجه تمرکز دهد می نشان که شود می غافلگیر کرونا قبال در

 «.دهیم تغییر را نگاهمان است الزم بنابراین؛ کند می رشانیگ نیزم کوچک، ویروس یک و

 ؛«شود ینم حل مشکالت نباشد، مثبت خارجی، روابط به نگاهمان تا» که مدعی شده حیدری

 دولت که است سال هفت حدود اکنون چراکه است، شده حافظه ضعف دچار وی گویا

 این در مجلس طلب اصالح نماینده این که کند یم رفتار یا وهیش همان به قاًیدق روحانی

 باید سانتریفیوژها چرخ هم» که ادعا این با روحانی دولت .است داده پیشنهاد یادداشت

 را درصد 02 یساز یغن و ریخت بتن یا هسته صنعت در ،«ها کارخانه چرخ هم و بچرخد

 سوی از .کرد خارج کشور از نیز را ایران شده یغن اورانیوم ذخایر درصد 11 و کرد متوقف

 امنیتی و دفاعی امور بودجه که دهد یم نشان کشور کل 11 سال بودجه الیحه بررسی دیگر،

 در اقتصادی فعلی مشکالت. است داشته تومانی میلیارد 79۳۱ کاهش 11 سال به نسبت

 استعدادهای و داخلی توان از غفلتو  خارجی سیاست به مردم معیشت زدن گره نتیجه کشور

 است. تر نییپا نیز کشورهای همسایه که از نه بودجه دفاعی است ایرانی جوانان عظیم



 

 

  

 اخبار ▼

 !گالبي يدبفرماي

 در کاذب های قیمت جوالن» :نوشت «صدمیلیونی عزیزِ» عنوان با گزارشی در اعتماد روزنامه

 حوزه در اتفاقات ترین عجیب از یکی گذشت که ای هفته در تا شد موجب مختلف بازارهای

 میلیون ۲1 خودرو همین قیمت پیش ماه دو یکی، همین تا. بخورد رقم خودرو دوفروشیخر

 و نظم خوردن هم به دنبال به کسانی چه و شده برابر دو ماه، دو در چگونه. است بوده تومان

 هفت در اما بود تومان میلیون 71 حدود 10 سال در پرایدقیمت  .«هستند؟ بازار ساختار

 و سیب همان از یکی پراید فعلی قیمت. است رسیده تومان میلیون 722 مرز به اخیر سال

 دولت غلط رویکرد نتیجه خودرو صنعت فعلی وضعیت حقیقت در ؛است برجام یها یگالب

 یها سال در نیز مسکن حوزه در ما. است «برجام سبد در ها مرغ تخم تمامی چیدن» بر مبنی

کار  روی نتیجه میلیونی 722 پراید .بودیم مواجه درصدی 092 از بیش قیمت افزایش با اخیر

 و یسبز قورمه جز صنعتی هیچ در رقابت قابلیت ما» دیگو یم که است یدگاهید بودن

 :نوشت پراید قیمت پرواز به اشاره بانیز  یا رسانه فعالین از یکی !«نداریم را بزباش آبگوشت

 قرار مدار در موفقیت با و سازد یم ماهواره اولی،: اشرافی و جهادی مدیریت دو تفاوت»

 تا دهد یم شهید اولی. کند یم برابر شش سال، هفت ظرف را خودرو قیمت دومی، ؛دهد یم

 معرض در یا برد یم المال تیب به دست دومی شود؛ حاصل پیشرفت و سربلندی و عزت

 .«دهد یم قرار لیوم فیح

 شد الياايت دامن به دست سپاه شناورهای مهار برای آمريکا

 به را خود محافظ ناوهای جدید نسل تولید پروژه سابقه یب اقدامی در آمریکا دریایی نیروی

 نیازمندی در خاص صورت به شده مطرح یها بحث از .است کرده واگذار ایتالیایی شرکت یک

 نوع .است تندرو یها قیقا یجمع دسته حمله با مقابله توان آمریکا، دریایی نیروی اخیر

 توان یم که است یا گونه به جدید شناور این برای شده ینیب شیپ یها سالح و طراحی

 با رویارویی و مقابله مناسب یها وهیش کردن پیدا برای آمریکا ارتش دغدغه و ترس ،وضوح به

 فرماندهان حتی و کارشناسان اذعان به .کرد مشاهده را پاسداران سپاه تندرو یها قیقا

 از زیادی حجم با مقابله و سنگین نبرد یک برای اصوالً کشور این فعلی شناورهای آمریکایی،

 و تبلیغات در شاید .اند نشده طراحی فارس جیخل یا هرمز تنگه مثل فضایی در تهدیدات

 این که شود یم اعالم مدام آمریکا دریایی نیروی پرسنل و فرماندهان رسمی یها مصاحبه

 در ایرانی تندرو شناورهای چون تجهیزاتی و بوده دارا را تهدیدی هر با پاسخگویی توان نیرو

 که آنجایی و عمل صحنه در اما شوند، نابود شناورها این توسط توانند یم ثانیه از کسری

 در که شود یم مشخص ،شود یم پیاده و طراحی نیرو این آینده یها برنامه و عملیاتی نیازهای

 ارتش ذهن چیز هر از بیش که چیزی آن دنیا، در موجود احتماالت و تهدیدات تمامی میان

 حوزه در چه کشورمان دریایی نیروهای قدرت کرده، مشغول را دریایی حوزه در امریکا

  .است زیرسطحی چه و سطحی

 ؟دنگفت يم چه عدالت سهام مورد در

 سهام این فعالیت که یهنگام و است بوده کشور اقتصاد از کشورمان مردم حق عدالت سهام

 توهین و تحقیر به و نمودند مردم کردن امیدنا به اقدام سیاسی نیروهای از یا عده ،شد شروع

 درختان به سهام کوچک یها دانه آن که اکنون اما ،پرداختند سهام این کنندگان افتیدر

 چه که کرد مراجعه یکارشناس ریغ سخنان آن به دیگر بار کی باید اند شده تبدیل پرباری

 گداپروری خواهیم نمی ما(: 7911 خرداد 79) کروبی مهدی :عدالت سهام مورد در اند گفته

 عدالت، سهام و زمینی سیب توزیع دیگر امروز(: 7911 خرداد 1) نوبخت محمدباقر .کنیم

 کالنتری عیسی .دهد نمی نتیجه عدالت سهام سود تومان هزار 12 عجله با توزیع و پول چک

 یرحسینم .است ملی منابع به زدن حراج چوب عدالت سهام توزیع(: 7911 اردیبهشت 02)

 خاتمی محمد .است آینده دولت بزرگ مصیبت عدالت سهام(: 7911 اردیبهشت 1) موسوی

 که ای صدقه اقتصاد هم آن و اقتصادی عدالت در را عدالت که جفاست بسیار(: 7911 آذر 9)

 .کنیم خالصه بدهند مردم به نانی لقمه که این بهانه به ها حکومت از بعضی

 کوتاه راخبا ▼

 اصلی تیتر روزها این /ترسند يم مردم مقايسه از ◄

 یازدهم مجلس علیه سنگین هجمه از طلب اصالح یها رسانه

 و هراس و آشفتگی از نشان سنگین هجمه این. دارد حکایت

 ها کارنامه مقایسه تکرار از عصبانیت و آشفتگی. است عصبانیت

 هراس این از دهم مجلس های رفوزه .یافکار عموم توسط

 در آنان برای را کار یازدهم، مجلس کارنامه که دارند

 به همین برای ،کند سخت و سنگین بسیار 7۲22 انتخابات

 مجلس منتخبان میان یافکن اختالف پی در مختلف طرق

 .هستند نظرها اختالف بزرگنمایی و یازدهم

 ریاست به بدر سازمان /کنيد بيرونرا  ها ييکايآمر ◄

 مناسبت به رسمی یا هیانیب صدور با «العامری هادی»

 و عراق استقالل برای که خواست وی از ،الکاظمی یریوز نخست

 دولت اقدام خواستار سازماناین  .بردارد گام اش یارض حاکمیت

 .شد عراق از خارجی نیروهای خروج مصوبه اجرای برای

 آمريکا/ مسلح نيروهای کل ستاد رئيس اعتراف ◄

، با اذعان به رو به افول بودن امریکا مولن مایک ادمیرال

 نابرابری کشور، در ثروت ناعادالنه توزیع مسئله در ما» :گفت

 مسیر در را کشور شخصاً .ایم نداده انجام کاری نژادپرستی و

 یک مانند ما. هستیم افول حال در ما بینم، نمی پیشرفت

 اصالً حاضر حال در ها نشانه. مانیم می شده ورشکست شرکت

 «!نیستند مثبت

وابسته به  یها رسانه حال منصور هادی وخيم است/ ◄

اخباری مبنی بر وخیم  جنوب یمن انتقالیای انصاراهلل و شور

اعالم هفته پیش منتشر نمودند و  0بودن حال منصور هادی از 

در حال حاضر ی قادر به انجام وظایف خود نیست و وکردند؛ 

زیادی مطرح است و از میان  یها بحثایگزینی وی برای ج

 افراد، نام علی محسن االحمر و سلطان البرکانی مطرح است.

 سوئیس دولت حساب بشردوستانه ترامپ خاليست/ ◄

 کانال از بشردوستانه اقالم مبادله هیچ کرد تأیید دیروز

 ،«ترامپ دونالد» دولت که ای بشردوستانه اصطالحاً

و  دارو رساندن برای ،کند می ادعا آمریکا جمهور رئیس

 .است نگرفته انجام ،شده ایجاد ایران به پزشکی زاتیتجه

 /ها تيصالحکردن احراز  تيخاص يبطرحي برای  ◄

مجلس دهم  رینگهبان با اشاره به طرح اخ یشورا ریدب

مجلس  سیموسوم به اصالح قانون انتخابات گفت: من به رئ

 یکل یها استیاصالح قانون انتخابات ناظر به س دیگفتم که با

با  ینسبت چیه تنها نه ریطرح اخ متأسفانهانتخابات باشد، اما 

 تیخاص یبانتخابات ندارد، بلکه با هدف  یکل یها استیس

 شده است. بیو تصو یداوطلبان طراح تیکردن احراز صالح

 الشباطی، امین تداوم دزدی عربستان از ملت يمن/ ◄

 شیوع وجود با» ؛کرد اعالم یمن نفت شرکت رسمی سخنگوی

 های کشتی دزدی به همچنان سعودی متجاوز ائتالف کرونا، ویروس

 .«دهد می ادامه یمن غذایی مواد و نفتی های فرآورده حامل


