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 یمرکز بانک استقالل ضرورت            روز حرف▼ 

 اقتصاد در که ییکشورها در ژهیوبه ،اقتصاددانان از یاریبس

 یاساس شرط یمرکز بانک استقالل که معتقدند ،هستند شرویپ

 نیتدو در را موضوع نیو ا است یاقتصاد مطلوب عملکرد یبرا

 یبرخ در که ییجا تااند داده قرارموردتوجه  یبانک و یپول نیقوان

 موضوع( وروی) ییاروپا واحد پول منطقه در تیعضو مانند ،موارد

 قلمداد شرطشیپ کیعنوان به کشورها یمرکز بانک استقالل

 .دارد یگرید تیحکا ما کشور در موضوع نیا اما؛ است شده

 ییجدا یمعنا به یمرکز بانک استقالل -9 :يليتحل نکات

 کشور یاقتصاد نظام در یالم یهااستیس از یپول یهااستیس

 رها دولت مطلق تسلط حوزه از را مدیریت پولی و ارزی که است

 که یزانیم هر به و خود لیم به تواندینم دولت جه،یدرنت و کندیم

منظور به پول انتشار و یمرکز بانک از استقراض به دهدیم صیتشخ

 یمرکز بانک ،ینظام نیچن در. آورد یرو بودجه یکسر نیتأم

 یتلق تورم با مقابله قیطر از یمل پول یداخل ارزش حفظ مسئول

 ییکشورها یاقتصاد عملکرد مورد در قیتحق و یبررس -2 .شودیم

 حوزه در کردیرو کیعنوان بهرا  یپول گذاراستیس نهاد استقالل که

 تورم مهار در مثبت جینتا از یحاک ،اندرفتهیپذ یپول یگذاراستیس

 موضوع کی به نییپا سطوح در تورم نرخ لکنتر امروزه ودارد 

 کشور در -9 .است شده لیتبد این کشورها یاقتصادها درشده حل

اند. داشته یمرکز بانک به نسبت یدستور یرفتار هموارهها دولت ما

 دولت در یمرکز بانک سیرئ ی،مظاهر طهماسب نمونهعنوان به

 بر ییکارها دیبا»: دیگویم یونیزیتلو برنامه کی در نژادیاحمد

 مصالح اساس بر که میدادیم انجام دولت خواست و دستور اساس

 یبرخ به و کنم چاپ پول یرقانونیغ تا بود خواسته او نبود؛ مردم

 گرید نمونه «.ندادم انجام را کار نیا من که بدهم یدولت ارز افراد،

 دوازدهم و ازدهمی دولت در ،یمرکز بانک با استمدارانیس رفتار

 91 ،در این مقاطع دولت یارز ماتیتصم ااست. ب مشاهدهقابل

 شد حراج تومان 0244 متیق با ی،میتحر طیشرا در ارز دالر اردیلیم

 و کشور یپول هیپا بردن باال یبرا یمرکز بانک بر فشار همچنین و

کشورمان  یمرکز بانک که دهدیم نشان یجار سال در پول چاپ

 .ندارد را الزم استقاللپولی  یهااستیسدر حوزه 

 رانیا یاقتصاد مشکل نیتریاشهیر و نیتریاساسی: راهبرد نکته

 یمرکز بانک استقالل عدم به مربوط یمال و یپول یگذاراستیس در

 ای وتاکنون  19 یهاسال یط کشور یاقتصاد مشکل. است دولت از

ها دولت که شودیم موضوع نیهم به مربوط 12 تا 14 یهاسال در

 واند جسته استمداد یمرکز بانک از خود بودجه یکسر رانجب یبرا

 را خود مشکالت ارز بازار در نوسانات جادیا و یپول هیپا رییتغ با ای

 مجلس دیبا مشکل نیا حل یبرااند! کرده حلمقطعی  صورتبه

 دربخش ثبات امر کیعنوان به را دولت از یمرکز بانک استقالل

 )نویسنده: علی کارگر( .کند بالدن یجدصورت به رانیا اقتصاد

 

 آخرين تير دشمن                          روزگزارش ▼

 یهاسابقه در حوزهجانبه و بیجمهوری اسالمی در حال عبور از یک جنگ ترکیبی، همه

تر به نظر سازی کشور است. در این جنگ، جنگ شناختی از همه مهمثباتاقتصادی و بی

ه دنبال تصویرسازی غلط و منفی از واقعیات جمهوری اسالمی و زیرا دشمن ب ؛رسدیم

موضوعات مرتبط با انقالب است. میزان موفقیت دشمن در دو حوزه جنگ اقتصادی و 

باید مسئوالن،  رونیسازی کشور، بستگی به میزان موفقیت در جنگ شناختی دارد؛ ازاثباتبی

 ناختی را جدی بگیرند.های سیاسی و آحاد مردم، جنگ شها، جریانرسانه

نمونه برجسته و اخیر جنگ شناختی را در عملیات روانی و جنگ نرمی که  -9 گزاره خبری:

توان ساله میان ایران و چین به راه انداخت، می 2۲های راهبردی دشمن علیه برنامه همکاری

 یهاکیها و تکنکگیری از ابزار رسانه و تمام تاکتیدید. در این تهاجم دشمن تالش کرد با بهره

 یو خاک فروش یعملیات روانی، جمهوری اسالمی را نزد افکار عمومی، متهم به کشور فروش

های سیاسی و منافع حزبی و گروهی، پازل دشمن ها هم با انگیزهکند. متأسفانه، برخی داخلی

سیدند که بندی ر، دشمنان نظام به این جمعطرف نیبه ا 991۱ ماهیاز د -2را تکمیل کردند. 

های گوناگون علمی، فناوری، صنعتی، دفاعی، های ایران در حوزهتنها راه متوقف کردن پیشرفت

اندازی اغتشاش است ای و غیره، برهم زدن ثبات و آرامش داخلی کشور از طریق راهنفوذ منطقه

ود. در سال ای برای راه انداختن این اغتشاشات در یک دوره زمانی بو تابستان داغ هم کلیدواژه

هم موضوع تابستان داغ خیلی جدی مطرح شد و در آن زمان، حتی جان بولتون در  9919

ساله نخواهد شد و شما با رفتن با تابستان داغ، جمهوری اسالمی چهل»نشست منافقین گفت: 

 «گیرید.به تهران جشن پیروزی می

 رخ تدریجی و آرام ی،شناخت جنگ تغییرات فرهنگی و اساساً راهبردهای: گزاره تحليلي

 جنگ خسارات کاهش راه. شودمی بمباران دشمن توسط مردم باورهای آن در و دهندمی

ای مخاطبان است. تقویت توان سواد رسانه ءارتقا ای ورسانه دقیق هایسیاست اتخاذ شناختی

 اهمیت با بسیار عرصه این در توفیق جهت یجمعارتباط وسایل ای با استفاده از تمامرسانه

 از عبور نیازمند مخاطبان، روی های دشمن بررسانه منفی ریتأث کاهشمنظور به البته است.

 ها و مردم هستیم.ن، رسانهمسئوال سوی از ایرسانه سواد فراگیری ضرورت درک و شعارزدگی

 انقالب رهبر با امت عقالنی -عاطفی ارتباط قطع برای دشمن راهبرد         ژهیو خبر ▼

 نقشی همواره حاکمیتی نظام راهبرد در اسالمی جمهوری ثقل نقطه عنوانبه رهبری نقش

 مختلف انحای به را نقش این که اندداشته تالش هاغربی و ضدانقالب جریان و بوده بدیلبی

 اصل 3 با نظام راهبردهای ترسیم در انقالب معظم رهبر .دهند قرار تخریب و هجمه مورد

 نظام کارگزاران و هادولت به را مختلفی هایتوصیه و برداشته گام «مصلحت و عزت حکمت،»

 موردتوجه رهنمودها و هاتوصیه این هرگاه که است آن نیز موجود واقعیت. اندداشته اسالمی

 عمل هاتوصیه این به که هرگاه و ایمبوده مواجه جلوروبه مسیر و مشکالت حل با اند،قرارگرفته

 موجود فضای اما دیگر سوی از .ایمکرده تجربه را هاییخسران و آمده وجود به مشکالتی نشده

 هایدستگاه از مشکالت شیفت برای هاتالش برخی کهاین موازاتبه دهد،می نشان ایرسانه

 نیز رهبری به جامعه نسبت سازیاعتمادبی قرار گرفته، کار دستور در رهبری به اجرایی

 قطع پروژه مشکالت، اصلی عامل عنوانبه رهبری معرفی با تا ودشمی دنبال پروژه یک عنوانبه

 ایرسانه فضای در متأسفانه ،حالنیباا .شود این جایگاه دنبال با امت عقالنی -عاطفی ارتباط

و  شودینمانقالب پوشش مستمری داده  معظم رهبر هایتحلیل و هشدارها ها،کشور توصیه

 .ردیگیمایشان صورت  یهاهیتوصبیانات و  خصوصدر  ایپروژه و محدود نگاه عموماً



 

 

 

 اخبار ▼

 اجازه و فرصت دهيد، عجله نکنيد!

 دیروز همین» مهاجری نوشت: مسیح قلم به دیروز خود سرمقاله در اسالمی جمهوری روزنامه

 را استان 92 بهداشت وزارت کردند، صادر را محرم عزاداری برگزاری مجوز جمهوررئیس آقای که

 نیست معلوم وضعیتی چنین در. کرد اعالم هشدار وضعیت در را استان 99 و قرمز عیتوض در

 بهداشتی هایپروتکل رعایت با محرم هایعزاداری کندمی اکید توصیه جمهوررئیس آقای چرا

 از یکهیچ رعایت امکان ،کنیم اعتراف باید بگوییم سخن مجامله بدون بخواهیم اگر. شود برگزار

 با مقابله ستاد کل فرمانده عنوانبه شما! جمهوررئیس آقای. ندارد وجود هاعزاداری رد هاپروتکل

در مقابل این نظر، .« بگذارید کنار را وآننیا با تعارف لطفاً. هستید مردم جان مسئول کرونا

های چالش درکرونا بررسی نقش نشست علمی ( در مردادماه 2)پنجشنبه میرباقری روز  اهللآیت

 قرنطینه بیماری، این با مقابله راه که است واضح امروز»: گفته بود ،مذهبی یهائتیه رویپیش 

 وجود کشور این در گرایانیغرب که نداریم تردید البته. نیست هیئت و مسجد تعطیلی و کور

 و چیذر جلسه یا و هاهمدانی حسینیه ارک، مسجد مثل مذهبی مراسم آیدنمی بدشان که دارند

در موضوعات مهمی همچون برگزاری مراسمات مذهبی « .شود تعطیل جوان هزاران حضور با... 

، در اوضاع کرونایی ردیگیبرمماه محرم که بخش زیادی از احساسات و باورهای عمومی را در 

غیرکارشناسی افراد منجر به اختالفات  یاظهارنظرها، رونیازاآسانی نیست.  یریگمیتصم

 یهامشورتد همگان صبوری به خرج دهند تا متولیان امر با گرفتن و بای شودیم حاصلیب

 نهایی را اعالم کنند. تصمیم مختلف دخیل در موضوع، یهاحوزهتخصصی در 

هاسلبريتي دوگانه استانداردهای  

 یهاجنگندهاخیر در موضوع تعرض  هاسلبریتی در واکنش به سکوت «نیوز نور» خبری پایگاه

 ـ تهران پرواز در که معصومی کودکان آیا» :نوشت یوایی هواپیمای ایرانآمریکایی به حریم ه

 خونین و مجروح بدنشان و دست و سروصورت و کردند وحشت مرگ سرحد تا ایر ماهان بیروت

 ندارد، مناسبی وضعیت هم هنوز و شد منتقل بیمارستان به اغما حالت در که پیرمردی یا و شد

 موضوعاتی در معموالً گروه نداشت؟ این هم تاگرامیاینس پست یک یا توئیت یک ارزش

 دارند، سریع و دارجهت هاییواکنش مجازی، فضای هایظرفیت از گیریبهره با دستازاین

 راهزنی چرا .باشد شده عمومی احساسات و عواطف شدن دارجریحه باعث رخداد آن اگر ویژهبه

 و مردمان برای را منطقه این کشورش از ردورت کیلومتر هزاران که بیگانه جنگنده یک هوایی

 هواپیما چون آیا آورد؟نمی جوش به را جماعت این غیرت رگ کرده ثباتبی و ناامن ساکنانش

 از موضوع نبودند،... و انگلیسی سوئدی، کانادایی، بلوند مو و آبی چشم مسافرانش و بوده ایرانی

 است میان در انسانی عواطف و بشر حقوق ایپ اگر واقعاً !ندارد؟ پرداختن ارزش گروه این نظر

 غربی شهروند با... و لبنانی فلسطینی، سوری، یمنی، افغانستانی، ایرانی، شهروند میان فرقی چه

 سهوی به علم با اوکراینی هواپیمای دردناک سانحه زمان در که ایرانی هایدارد؟ سلبریتی وجود

 مسلح نیروهای علیه بیگانه هجمه آتش در و کردند هشتگ را ایران از سیاه نقشه اتفاق، آن بودن

 از دفاع دارمیدان آمریکایی، هایتروریست «عامدانه عملیات» این در چرا دمیدند، کشورمان

 هایگراییجانبهیک» و «دوگانه استانداردهای» که نشدند؟ اینجاست خود وطنانهم حقوق

 .کندمی اعتباربی را عمومی عواطف بر سوارموج مدعیان و دهدمی نشان رخ «طلبانهمنفعت

 اول تناقضات قانوني را حل کنيد

 را افراد هاشهرداری و شهر شوراهای گاهی»: دیگویمکل کشور  منتظری دادستان االسالمحجت

 جریمه بعد کنید، وسازساخت تخلف با بروید گویندمی مردم به .کنندمی تشویق تخلف به

 به قانون .کند ورود جدی مسئله این به نسبت خواهیممی مجلس از .شودمی تمام و شویدمی

 قضایی دستگاه به بعدازآن و بدهد برق و آب غیرمجاز وسازهایساخت به داده مجوز نیرو وزارت

 نقطه چند تهران حاشیه در .آیددر نمی جور منطقی هیچ با این بدهد؛ بنا تخریب تا داده اجازه

 این ازجمله کرج و لواسان دماوند، است، قرارگرفته تجاوز مورد اخیر هایسال در که دارد وجود

 تجاوز طبیعی منابع به هرکس. نیست قرمز خط شخصیتی و مقام هیچ ما از نظر .هستند مناطق

 «.شد خواهد برخورد وی با کند،

 کوتاه اخبار ▼

 یهاسالامسال نیز همچون  ها را بگیرید/کلفتگردن گردن ◄

دولت برای  رسدیمسابق به نظر  یهادولتاخیر و مشابه رویه 

مستقیم و  یهااتیمالکسری بودجه خود دوباره به افزایش 

، چاپ اسکناس بدون پشتوانه و امثالهم الوصولسهلغیرمستقیم 

اقتصادی راهکار جبران  کارشناس خسروی، متوسل شود. میثم

و معتقد است باید دولت چتر  داندینم هاروشکسری را در این 

 :دیگویمالیاتی خود را بر سر فراریان از آن گسترده کند. وی م

 دارند مالیاتی فرار که هابعضی با را خودش خواهدنمی دولت وقتی»

 «!دهندمی تورم با مردم را دولت ندادن هزینه این هزینه کند، درگیر

 نماینده /ادامه تالش هوک برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران ◄

 برای تونس از من امروز دیدار»: شد مدعی ایران امور در آمریکا ویژه

 و ملل سازمان قطعنامه خصوص در تونس و آمریکا شراکت پیشبرد

 - ایران علیه تسلیحاتی هایتحریم فوری لزوم خصوص در وگوگفت

 که ندارد باور کسهیچ. است بوده - رسدمی پایان به اکتبر ماه در که

 هایتانک از اعم خطرناک تسلیحات شخریدوفرو به قادر باید ایران

 ناوهای ،جنگنده هواپیماهای بزرگ، کالیبر با توپخانه سیستم جنگی،

 نتواند ملل سازمان امنیت شورای اگر .باشد هاموشک دیگر و جنگی

 آزادانه تواندمی ایران کند، تمدید را تسلیحاتی هایتحریم اکتبر ماه تا

 «.بپردازد ارفمتع تسلیحات صادرات و واردات به

 /کندمی منتقل آویوتل به را داغ تابستان بخواهد، اهللحزب ◄

 رژیم ارتش» :صهیونیستی اعالم کرد تحلیلگر ،«هرئیل»

 تیپ از گردان یک اهللحزب تهدید با مقابله برای صهیونیستی

 دبیرکل اگر. است کرده مستقر لبنان با مرزی نوار در را گوالنی

 «.شودمی منتقل اسرائیل داغ به بستانتا بخواهد، اهللحزب

 کارشناسان منطقه/ در آمیزتحریک اقدامات از آمریکا اهداف ◄

 تعرض خصوص در امریکا خطرناک سناریوی معتقدند المللیبین

 هوایی حریم در ایرانی غیرنظامی هواپیمای به کشور این هایجنگنده

 و ابعاد از اورد،بی بار به ناپذیریجبران فاجعه بود ممکن که سوریه

 کارشناسان ،«العالم» گزارش به .است برخوردار مختلفی هایپیام

 برای امریکا اینکه رغمعلی که است این بیانگر تعرض این» گویند:می

 خواهد باقی سوریه در اما کند؛می ریزیبرنامه آسیا شرق به رفتن

 یکاامر آمیزتحریک هایتالش معتقدند؛ همچنین ماند. کارشناسان

 مبنی سوریه و ایران پیش روز چند نظامی توافق از ناشی خشم بیانگر

 گیریهدف در که است تهران از هاییهوایی ضد با دمشق تجهیز بر

 حضورش بر تأکید آن و دارد مشخصی هدف آمریکا. کندنمی اشتباه

 دادن قرار هدف اگر حتی است، مقاومت طرح با مقابله و منطقه در

 «.باشد آسمان در غیرنظامیان

حکم انتقادی که در طرف اثر  (:7سؤال احکام سیاسی ) ◄

: پاسخاثر معکوس داشته باشد، چیست؟  بساچهمطلوب نگذارد و 

-چنانچه نقد نسبت به امر منکری باشد، نهی از منکر تلقی می

و یکی از  شود و وجوب آن منوط به وجود شرایط الزم است

اطب است و با نبود شرایط شرایط نهی از منکر تأثیرپذیری مخ

منکر، بدعت باشد که  کهیدرصورتتأثیرپذیری واجب نیست، مگر 

و اگر  رد بدعت نسبت به اهل بدعت است عنوانبهدر این صورت 

 بگذارد، جایز نیست. اثر معکوس


