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 دولت و کرونای اقتصاد ايران        روز حرف▼

شود که اقتصاد ایران بیمار است؛ برای درک بسیار شنیده می

بهتر بیماری اقتصاد ایران و نقش دولت در به وجود آمدن و 

توان اقتصاد ایران را به یک فردی تشبیه درمان این بیماری می

که ما در  کرد که به بیماری کرونا مبتال شده است. همانگونه

ای پرسیم که آیا بیماری زمینهاولین برخورد با این بیمار از او می

اید یا خیر، در برخورد با اقتصاد ایران هم باید بپرسیم که داشته

 ای داشته است یا خیر؟آیا اقتصاد ایران بیماری زمینه

ای اقتصاد های زمینهـ یک دسته از بیماری3نکات تحليلي: 

گردد: پایین های فرهنگی جامعه ما برمیختایران به زیرسا

بودن فرهنگ کار، غلبه روحیه سودجویی و کسب درآمد از 

اعتمادی به های غیر تولیدی، اعتماد به کاالی خارجی و بیراه

 038722اند که برای نمونه ایرانیان مردمانی بودهکاالی داخلی. 

شان مصارفاند تا آب برای کشاورزی و سایر کیلومتر قنات کنده

تأمین کنند. این عدد بیش از پنج برابر محیط کره زمین است! 

در حالی که امروز بخشی از جوانان ما به رغم وجود زمین 

حاصلخیز و آب در دسترس، حاضر به کار و کشاورزی نیستند! 

های اقتصادی ایران به ساختارهای ـ دسته دوم از بیماری0

ال بودن سود داللی نسبت به گردد: بامعیوب اقتصاد ایران برمی

تولید، ساختار معیوب بودجه کشور، رتبه غیر قابل قبول در 

جهان(، نظام بانکی ناکارآمد،  308سهولت کسب و کار )رتبه 

روان نبودن گمرکات و ترخیص کاال، مشکالت تجارت خارجی 

ـ دسته سوم از مشکالت اقتصادی کشور به دو موضوع 1و... 

گردد شمن و سوء مدیریت داخلی  برمیهای اقتصادی دتحریم

در بیانیه گام دوم نیز به آن اشاره  انقالبمعظم  رهبرکه 

اند. سوء مدیریت داخلی مصادیق مختلفی دارد که عدم کرده

ها، خالی کردن ذخایر کشور با توزیع نظارت مؤثر بر قیمت

های توجهی به فرصتتومانی، بی 0022حساب و کتاب ارز بی

 هایی از آن هستند.اخلی و... نمونهاقتصادی د

نقش دولت در به وجود آمدن مشکالت دسته  نکته راهبردی:

اول و دوم بسیار ناچیز است و در مشکالت دسته سوم نیز 

گردد. نکته مهم بخشی از مشکالت به سوء مدیریت دولت برمی

اینکه اگرچه دولت در به وجود آمدن برخی از مشکالت کشور 

ترین وظیفه را در رفع آنها دارد، لیکن مهمنقش مستقیمی ن

دارد. اهمیت این موضوع برای آن است که در نقد دولت یا ارائه 

راهکار برای گذر از شرایط فعلی دچار افراط و تفریط نشویم. 

ای دولت مانند پزشکی است که باید به رغم وجود عوامل زمینه

اتی داشته باشد. در بیمار، برای بهبودی او راهکار و برنامه عملی

 )نویسنده: علی کارگر(

 

 

 

 

 
 

 

 دنبال جبران شکست خود در سوريه است بهآمريکا                   روز گزارش▼

دنبال براندازی دولت مردمی  بهبا پشتیبانی از گروه تروریستی داعش   0233 سال آمریکا از

نظامی آمریکا  ـسوریه برآمد. کمک به داعش بعد از مدتی از طریق همراهی نیروهای تروریستی

همچنان تالش دولتمردان  البتهادامه یافت، ولی آمریکا هرگز به اهداف خود در سوریه نرسید، 

آمریکایی بر تأثیرگذاری در ساختار قدرت آینده این کشور از طریق اعمال فشار و نفوذ در قانون 

 اساسی جدید این کشور متمرکز شده است.

 کار به متحدانش و آمریکا»: ای اعالم کرده استصاحبهم سوریه در جمهوررئیسگزاره خبری: 

 دولت تضعیف آنها هایخواسته و دهندنمی اهمیت سازنده شکلی به سوریه اساسی قانون کمیته

 اساسی هایقانون کشورها و مناطق ی ازبسیار بر واشنگتن و است کشور این تجزیه و سوریه

 «.بکشد مرج و هرج و فتنه به را آنجا تا کرده تحمیل

های داعش و دالرهای سعودی نتوانست حضور مستقیم آمریکا در کنار تروریستگزاره تحليلي: 

ها این کشور را به اهداف شوم خود در سوریه برساند. ایجاد ائتالفی از کشورهای حامی تروریست

زئی راز آن تنها بخش جهای همتسالح نظامی به داعش و گروه تریندر سوریه و ارسال پیشرفته

پیمانان از تالش آمریکا برای تسخیر سوریه بود، اما نتیجه آن شکست سنگین ایاالت متحده و هم

آن در سوریه تا به امروز بوده است. از این رو کاخ سفید به دنبال دخالت در ساختارها و قوانین 

آورد،  دسته سوریه برآمده است تا اهداف خود را با هزینه کم و به صورت به ظاهر قانونی ب

در وضعیت کنونی تلقی سیاستی که رویکرد جدید غرب در قبال کشورهای مخالف خود 

شود. حال که سوریه در نبرد میدانی بر آمریکا غلبه پیدا کرده، نباید اجازه نفوذ آمریکا در می

سوریه از لحاظ داشتن  ساختارها و قوانین خود را بدهد. با این حال باید متذکر شد که جایگاه

گیری و استقالل به مراتب باالتر از کشورهایی همچون عربستان، امارات و سایر رت تصمیمقد

کشورهای وابسته به آمریکاست. در وضعیت فعلی سوریه به عنوان فاتح نبرد با آمریکا و متحدان 

 سفارتمورد پذیرش است و کشورهای مختلف یکی پس از دیگری  لمللیاآن، در جامعه بین

 کنند. )نویسنده: اکبر معصومی(شق بازگشایی میخود را در دم

 ايران برای هاتکفيری آينده سناريوی                  ویژه خبر ▼

 ترکیه اطالعات سازمان فرمان تحت امنیتی هایشرکت آمده، دست به اطالعات آخرین براساس

 و بیلی کشور در تصرف در مناطق از را تروریستی عناصر از جدیدی گروه اخیر روزهای در

 اطالعات سازمان میدانی، منابع گفته به .اندکرده منتقل آذربایجان کشور به سوریه اشغالی مناطق

 منتقل آذربایجان خاک به را تروریست عناصر از نفر ۰12 از بیش ها،شتال جدید دور در ترکیه

 نفر 122 به حداقل آذربایجان خاک در هاتروریست تعداد گرفته صورت جدید انتقال با کرد؛

 از لیبی در تروریستی هایگروهک عناصر آمده، دست به اطالعات براساس .است یافته افزایش

 شدند؛ داده انتقال آذربایجان به و فراخوانده «سرت و مرغاب زواره، مصراته، طرابلس،» هایجبهه

 و لرقها شمال الذقیه، ادلب، حلب،» هایاستان در اشغالی مناطق از هاتروریست نیز سوریه در

 هایگروهک عناصر از توجهی قابل تعداد خروج چه اگر .شدند منتقل و تجمیع «الحسکه

 غرب شمال در اشغالی مناطق پاکسازی و عملیات آغاز برای مناسب فرصتی سوریه از تروریستی

 شمال مرزهای نزدیکی در هاتروریست از نفر صدها حضور داشت توجه باید اما است، کشور این

 تواندمی «باغ قره» منطقه گیریبازپس بهانه به ترکیه گسترده پشتیبانی با مانکشور غرب

 باشد ایران خاک در مشکل ایجاد برای عربی ـعبریـ غربی ائتالف شده طراحی پیش از سناریوی

 تعداد گذشته روزهای در اینکه ویژه به آید؛می شمار به ملی منافع برای جدی خطر یک که

 است. یافته افزایش کشورمان مرزی روستاهای به شده شلیک هایخمپاره



 

  

 اخبار ▼

 کنند بدحجاب باشيمخانم بازيگر: مجبورمان مي

 سینما در بازیگران حجاب وضعیت بازیگر مشهور سینما و تلویزیون پیرامون «تسلیمی شهین»

 بریزید، بیرون را خود موی بزنید، الک گویندمی ما به سینما در»: گفت خانگی نمایش شبکه و

 شخصه به»: کرد تأکید رابطه همین در وی« .بدهیم انجام غلیظ آرایش کنندمی مجبورمان

 و وضعیت چنین چرا گویممی خودم به بینممی را سینما در زن بازیگران حجاب وضعیت وقتی

 بازیگران حجابیبی از کمی دست ما بازیگران حجاب وضعیت. باشد داشته وجود باید حجابی

 به و نیست درست خانگی نمایش شبکه و سینما در حجاب وضعیت من نظر ندارد. از لیوودیها

 و پوشیدن لباس الگوی ایماهواره هایشبکه انگار متأسفانه. انددر آورده را شورش معروف قول

 بسیار خانگی نمایش شبکه در وضعیت این. اندشده ما سینمای زن بازیگران آرایش و حجاب

 در وقتی کنیم، دعوت پوشش و حجاب به را کسی جامعه در توانیممی چطور ما. است بدتر

 «شود.می داده جلوه عادی بدحجابی همان خانگی نمایش شبکه هایسریال و هافیلم

 بهانه جديد آقای ظريف!

 سوی از شده دیکته هایکنوانسیون به پیوستن عدم است شده ای مدعیمصاحبه در ظریف

FATF حالی  در .بود خواهد چین با راهبردی همکاری مانع پلن، اکشن اقدام 03 تکمیل عدم و

 این بخواهد اگر و آمریکاست هایتحریم مقابل در چین با راهبردی همکاری دانندمی همه که

 وزارت به وابسته رصدگرهای چشم از جزئیات ماندن مخفی به نیاز شود، عملیاتی همکاری

 کرده، اذعان چندبار ظریف خود که همانطور. است اگمونت هگرو جمله از آمریکا داریخزانه

 اقتصاد فضای کردن امنیتی برای آمریکا هایبهانه تروریسم مالی تأمین و پولشویی لمسائ

 و بانکی ثانویه هایتحریم شدیدترین تحت که ایران از سوی بازی این پذیرش پس .است جهانی

 چین و ایران راهبردی همکاری مسیر عمالً و خودتحریمی پذیرش یعنی آمریکاست، غیربانکی

 چین به ظریف و روحانی دولت واقعی نگاه دانندمی نمتخصصا همه مضافاً. شودمی مسدود

 ؟)مسعود براتی(چیست ظریف و روحانی دولت به هاچینی نگاه و چیست

 هانماينده دناپالس به عمومي افکار واکنش

 ساله سه اقساط با میلیونی 120 پالس دنا» عنوان با یترئتو در روزها این که ماجرایی

 مجلس نماینده ایزدخواه، اهللروح اینستاگرامی پیج شده، ابتدا از داغ «مجلس نمایندگان

 بر مبنی نمایندگان، برای خودرو از استفاده شرایط به ایزدخواه پست این در. شروع شد یازدهم

 این از پس روز سه فاصله در .بود کرده اشاره آنها به بازار قیمت زیر دناپالس اقساطی فروش

 مورد را موضوع نحوی به کدام هر و کرده منتشر توئیت هزار 07 از بیش توئیتر کاربران خبر،

مجلس  دناپالس، دنا پالس، موج پرتکرار در این موضوع هشتگ پنج .اندداده قرار انتقاد

 توئیتر از کمتر موضوع این به جهاتتو اما اینستاگرام در .هستند شفافیت و مجلس انقالبی،

 اکانت از ماجرا به اینستاگرام واکنش اولین .است شده منتشر باره دراین پست هزار 3/3 و بوده

 هزار ۰/8 انتشار با نیز هاتلگرامی .است پرداخته موضوع رسانیاطالع به که بوده ما از جنبش

 هایپست پربازدیدترین .اندداده شانن واکنش رسانیاطالع و انتقاد صورت به موضوع به پست

 است. بوده میز گیز و فوری خبر کانال به مربوط تلگرام

 است اروپايي کشورهای از جلوتر خيلي ايران: تهران در اتريش سفير

 است. سرزنده شهر یک تهران»: اذعان کرد «همشهری» با وگوگفت در «شولتس استفان» 

 است؛ توسعه حال در هم هنوز و کرده راحت را شهر مختلف نقاط به دسترسی تهران متروی

 عمل تهران در قبل وقت چند فرزندانم از تا 0 است. العادهفوق هم اتوبوسرانی ویژه خطوط

 استفاده کند.می برابری وین با تهران در پزشکی خدمات کیفیت که بگویم باید داشتند؛ جراحی

 حوزه در که انقالبی است؛ مشهود سیارب تهران در شهری زندگی در مدرن هایفنّاوری از

 هاحوزه این در است. ایران توجه قابل بسیار داده، رخ اینجا در ارتباطی و اطالعاتی هایفنّاوری

 «.است من خود کشور ازجمله اروپایی کشورهای از بسیاری از جلوتر خیلی

 

 کوتاه اخبار ▼

محمداسماعیل » نابودی يک ملت در انتظار ماست!/ ◄

گوی تلفنی با ودر گفت، مشاور عالی وزیر بهداشت« یاکبر

شبکه خبر سیما، درباره دالیل اجرا « روی خط خبر»برنامه 

به هزار و یک دلیل »: گفت های کلی جمعیت،نشدن سیاست

ها ارائه نشده و حتی یک الیحه نیز درباره اجرای این سیاست

ر وجود اولین دلیل هم این است که اساساً اعتقادی به این ام

اکبری با بیان اینکه تبعات کاهش و پیری جمعیت  «.ندارد

این امر به منزله نابودی »بسیار خطرناک است، تصریح کرد: 

یک ملت است و اینگونه نیست که تورمی به وجود آید یا 

شوند و تعدادی مبتال می کرونا خورد یا مثلاقتصاد لطمه می

خورد به به هم می بازند، بلکه وقتی ساختار جمعیتیجان می

معنی نابودی یک ملت است و موضوع لطمات اقتصادی، فقط 

 «.یک بخش آن است

 با کشور/ سياسي جريان دو انتخاباتي هایگيریجهت ◄

 شاهد عمالً  جمهوری،ریاست انتخابات به شدن نزدیک

 جریان دو هایروزنامه از سوی انتخاباتی هایگیریجهت

 هاماه از که طلباناصالح راستا همین در هستیم. کشور سیاسی

 بودند، کرده انتخاباتی را کشور ایرسانه فضای عمالً قبل

. اندآورده روی ظریف چون هاییچهره تبلیغ به و شده ترصریح

 در دولت از انتقاد بر را خود تمرکز همچنان اصولگرا هایروزنامه

 .اندکرده متمرکز خارجی سیاست و اقتصاد حوزه دو

 مدیرعامل/ واردات! از بعد يدام هاینهاده شدن ديناپد ◄

بخش از دولت  کی»: گویدگوشتی می مرغداران اتحادیه

نهاده  دیگویم گریبخش د م،ینهاده را کامل وارد کرد دیگویم

که نهاده در بازار  مینیبمی بعدمن قرار نگرفته.  اریدر اخت یکاف

این موضوع  تناقضات مدیران مسئول در« .آزاد فراوان است

دهد نظارت کافی برای توزیع مناسب و صحیح نشان می

های های دامی در کشور وجود ندارد و دود این ضعفنهاده

 رود.مدیریتی همچنان به چشم ملت می

 قرننیم تحوالت» کتاب در رضاشاه/ ایدقيقه 7 ارتش ◄

 رضاخان که روزهایی از یکی در: »آمده است «ایران معاصر تاریخ

 ارتش فرانسوی نظامی مستشار از بود، دیده سان رتشا از

 چقدر شوروی ارتش با جنگ در ارتش این قدرت بود؛ پرسیده

 !«نماید مقاومت تواندمی دقیقه پنج فقط بود گفته او است؟

 اسبیسی شبکه /!آمريکا ارتش سبک به خودزني ◄

 یسربازان تعداد ،«برگ فورت» نظامی پایگاه در»آمریکا خبر داد: 

 برابر سه اند،داده دست از را خود جان خودکشی وسیله به که

 «!اندشده کشته دشمن توسط که است سربازانی از بیشتر

در مواردی که وظیفه گفتن  (:71احکام سياسي )سؤال  ◄

دروغ یا توریه کردن است، راست گفتن چه حکمی دارد؟ 

شد، ای به دنبال داشته باپاسخ: جایز نیست و چنانچه مفسده

 . استبه عهده فرد 

 


