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 تجربه ديروز و عالج امروز! روز          حرف▼

از منظر کارشناسان اقتصادی و سیاسی و بررسی تجارب 

تاریخی، وضعیت اقتصاد ایران تنها محصول عوامل و متغیرهای 

اقتصادی نیست، بلکه عوامل سیاسی داخلی و بازیگران و 

متغیرهای بیرونی نیز در این زمینه تأثیر جدی داشته و دارند. 

اما آنچه مسئله امروز جامعه ایرانی است، نحوه رهایی از این 

وضعیت و حل مشکالت موجود است. در این باره دو روایت 

رفت کالن و به تعبیری دو نسخه عمده و اصلی برای برون

اقتصاد ایران از وضعیت کنونی متصور است؛ رویکرد داخلی و 

کاتی وجود نگاه بیرونی. در خصوص هر یک از این دو نسخه، ن

 دارد که تأمل مکرر در آن نیز خالی از لطف نیست.

حب و با بغض، همه کارشناسان بی ـ0نکات تحليلي: 

نظیری طرف و با طرف معتقدند اقتصاد ایران فرصت بیبی

های موجود و تاریخی خود دارد. در واقع، با برای حل چالش

ن بر وجود اینکه عوامل تاریخی مانند فشارهای خارجی همچنا

های کند، اما اکنون ظرفیتسر اقتصاد ایران سنگینی می

نظیری اعم از سیاسی و اقتصادی در کشور وجود دارد که بی

توان جهش اقتصادی در ایران را محقق مبتنی بر آنها می

شناسی، ساخت. پس مشکل کجاست؟ مشکل ما در موقعیت

ده های تجربه شحلشناسی درست، تطابق مسائل و راهمسئله

های میدانی موجود برای حل مشکالت و نشده و لحاظ ظرفیت

است. این یعنی نیروی انسانی و مسئله مدیریتی، مشکل 

ها در کشور ماست و رویکرد کالنی که با تغییر این مدیریت

پس از انقالب با وجود فشارهای خارجی، در  ـ2کند. تغییر می

انصافاً  های زیادی شده وها و تالشاین زمینه مجاهدت

های ای ظرفیتدستاوردهای فراوانی نیز کسب شده و پاره

سیاسی و اقتصادی در کشور ایجاد شده که مبتنی بر آنها 

توان در مسیر حل مشکالت اقتصادی راهی گشود، اما اینکه می

های صورت گرفته سازیرغم ظرفیتچرا اقتصاد ایران علی

ذشته خود های گهمچنان درگیر مسائلی همانند موقعیت

 سازیتوجهی به تولید و فعالش بیباید گفت دلیلاست، 

های درونی در کشور است. اینکه ما همچنان وابسته به ظرفیت

واردات و مبادله نابرابر با خارج هستیم، در مدیریت نامطلوب 

 دارد.ریشه اقتصاد کشور 

های فوق و تجارب آزموده مبتنی بر گفته نکته راهبردی:

ل مشکالت اقتصادی موجود را باید در حوزه سیاسی حشده، راه

شکی »انقالب،  معظم جو کرد. به تعبیر رهبروجستو مدیریتی 

شان در داخل نیست که مشکالت ما ریشه بیرونی دارد، اما عالج

، یعنی اگر نگاه و رویکرد کالن مدیریتی کشور از عطف «است

صالح اقتصاد، توان به اتوجه به بیرون به درون عزیمت کند، می

 اهلل پریشان(سیاست و فرهنگ امیدوار شد. )نویسنده: فتح

 

 

 
 

 
 
 

  کايمنافع آمر نيمأمقدمه ت يليصلح تحم                 روز گزارش▼

 (عی)جتبمنامام حس حضرت شهادت امیا با همزمان گذشته یروزها در کشورمان جمهور سیرئ

را در حل  دولت یتیریمد یهاید تا ناتوانکر انیاز جنگ و صلح را در کشور ب یگریدوگانه د

)ع( به ما یامام مجتب»گفت:  یروحان گره بزند. کایمرآمشکالت کشور به نبود رابطه با 

به روز صلح. اگر در روز صلح  میبه روز جنگ و مرد صلح باش میمرد جنگ باش آموزدیم

و  میستیبا دیوقع باهر دو خطا و اشتباه است. به م میو اگر در جنگ صلح کرد میجنگ کرد

 «.میصلح کن دیو به موقع هم با میبجنگ

 «دنیجو با» یدولت به ستاد انتخابات یحام یهااست که رسانه یمدت ـ0: یخبر یهاگزاره

 مدن جوآدهند که با یم یواه دیاند و امکشور را رها کرده یاند،کارهاشده لیتبد رانیدر ا

 یمل آرمانو  زدی آفتاب ،یسازندگ شرق،ی اهروزنامه ؛دهند رییرا تغ طیتوانند شرایم دنیبا

تنها از طرفداران گونه توجه، اینکه  پردازندمی دنیبا یبه تحوالت ستاد انتخابات چنان

فکر هستند  نیبه ا یطلبان حتاصالح ـ2 .دیآیمتحده بر م االتیکرات در اومتعصب حزب دم

 رادیروزنامه آرمان به نقل از عبدالرضا فرج .ندبه او بده یازیچه امت اوردیب یأر دنیکه اگر با

احتمال دارد که در خصوص  ،برنده انتخابات شود دنیتوجه کرد که اگر با دیبا» :سدینویم

 گذشته یهادر ماهـ 9 بگذارند. یشرط و شروط رانیبا ا حاتیو مبادله تسل رانیا یهاموشک

و... از احتمال  یعبداهلل ناصر زاده،تاج ن،ایطلب مانند حجاران اصالحزپردایاز تئور یاریبس

 یها و درخواست مذاکره و صلح برایتئور نیا یاند و همزمانشورش جامعه سخن گفته

 صلحبه دنبال  دنیاز دوگانه ترامپ و با هاانیاز جر یاز آن دارد که برخ تیحکا کایآمر

در مقطع  یاسالم یاست که جمهور یدر حال نیا هستند. یاسالم یجمهور هیعل یلیتحم

 یشود به خاطر خائنانیم شتریدشمن ب یفشارها بینیممیو اگر  ستین (ع)صلح امام حسن

 (رهی)نیحضرت امام خمهستند.  به کشور انتیدر حال خ)ع( امام حسن ارانیاست که مانند 

از که  یآنقدر گرفتار )ع(حسن امام: »نشان داده است یرا به خوب هاانیجر نیخائنانه ا ریتصو

که توجه نداشتند که امام  ینداشت. اصحاب گرانیدوستان و اصحابش داشت از د نیا

شان در شان، با افکار ناقصکوچک یهاالیبا خ کند،یچه نقشه دارد عمل م یشان روزمان

شکستش دادند،  ـکه کنمیم ضعر ـکردند، و تشیو غارتش کردند و اذ ستادندیایمقابلش م

 (91، ص 3امام، ج  فهیکردند و هزار جور بساط درست کردند. )صحمعاهده با دشمنش 

 در دولت اوباما، صراحتاً  یاکننده هستهمذاکره میسرپرست ت« شرمن یوند»ی: راهبرد نکته

 «.توانست انجام دهدینمکرد، جنگ هم  رانیا یاکه برجام با برنامه هسته یکار» :اعالم کرد

اقتصاد به جنگ و  یسازیشرط یدولت به جا اگرست که واقعیت تلخ امروز کشورمان این ا

 شد.یموفق نم رانیا هیعل یانقشه چیدر ه کایآمر داد،یآن را به مقاومت عادت م ،صلح

 )نویسنده: فرهاد مهدوی(

 تا ساخت واکسن کرونا ينظام یهایبرنامه همکار؛ از هيو روس رانيا       ویژه خبر ▼

مهر اگر  2۲ از بعد»: گفت« نترفکسیا»وگو با کو در گفتدر مس رانیا ریسف «یجاللکاظم »

 باوجود نخواهد داشت.  یتیمحدود چیه م،یداشته باش حاتیتسل یبرخ دیبه خر ازین

الزم  زاتیتجه دیو در مسئله خر ینظام ـیفن یهایمند در حوزه همکارعالقه یکشورها

 هیته هیبا روس ینظام یهایهمکاردر رابطه با  یابرنامه ماکرد.  میخواه یما، همکار یبرا

 دیتول درباره وگوگفت ها با گذشت زمان اجرا خواهند شد.برنامه نیشاءاهلل او ان میاکرده

 «.است انیدر جر هیو روس رانیا نیمشترک واکسن کرونا ب
 



 

  
 

 

 اخبار ▼

 يتا مشاور هاشم ريبگيسلف ندهيادامه دارد؛ از نما يکاسب

در عصر ما مثل  انیشجر یآقا» :گویدمیمجلس دهم  ریبگیسلف هندینما «یاحمد مازن»

افتاده، هم  انیاستاد شجر یکه در کشور ما برا یخودشان بود. اتفاق عصردر  یحافظ و سعد

انتظارات را برآورده  مایصدا و س یهم وزارت فرهنگ و ارشاد و هم از سو ،دولت یاز سو

 یعموم یروز عزا کی. حداقل رانیشأن ملت ا ربود و نه د شانینکرد؛ چرا که نه در شأن ا

 شدیاگر اجازه داده م» :گفته است نیز یمشاور سابق مرحوم هاشم «ییرجا« ».شدیاعالم م

و  یهاشم اهللتیامام، آ عییشکوه پس از سه تش مراسم با کی ،برگزار شود انیشجر عییتش

 یهمه به شکل .میچهارم بنام عییآن را تش میتوانستیبود و م یمانیقاسم سل دیشه

اند و کمتر افطار کرده انیشجر یآقا یها با صداهستند و سال شانیا یپرورده صدانمک

این « .مردم بوده است یمعنو یهالحظه نیزاد و قرهم انیشجر یآقا یهمچون صدا ییصدا

نده ایرانی، همه تعریف و تمجید از مرحوم شجریان نه به دلیل زنده نگه داشتن یاد این خوان

بلکه خاصیت سیاست باز این است که در هر شرایطی و در هر اتفاقی، ماهی گیر است؛ وگرنه 

اگر این عده دلسوزی برای شجریان داشتند، در زمان بستری شدن او در بیمارستان سری به 

از فتنه حمایت کرد، او را نصیحت  0911زدند یا موقعی که شجریان در سال وی می

در کشور را از خود مندانش ه راه و منش دشمنان سرزمینش را نرود و عالقهکردند کمی

یا به جای فشار بر صدا و سیما برای پخش ربنای شجریان، به خود وی تذکر و  ناامید نسازد

شان همین دعای ربناست که در دل مردم دادند که یکی از عوامل عاقبت بخیریارشاد می

 دعا با صدای او در رسانه ملی پخش شود. نشسته است و اجازه دهد تا این

 ؟!را ندارند جمهورسيبا رئ داريمجلس امکان د ندگانينما

 یدانیم یهابا نظارت دیمجلس با ندگانینما نکهیا انیبا ب «نصراهلل پژمانفر االسالمحجت»

همان طور که مردم در زمان انتخابات »خود مشکالت مردم را حل و فصل کنند، گفت: 

 نیا دیبه مجلس هم با ندگانینما افتنیپس از راه  کنند،یمشارکت م یاسالم یرامجلس شو

مجلس  31اصل  ونیسیکم سیرئ« .در مجلس برقرار باشد شانندگانیمردم و نما نیارتباط ب

مجلس هم امکان آن را ندارند که مسائل و مشکالت  ندگانینه تنها مردم، بلکه نما»ادامه داد: 

 ندگانیگاه نماچیهور منتقل کنند و در طول هفت سال گذشته هجمسیمردم را به رئ

گو وبه گفت یدرباره مسائل مردم با و تاداشته باشند  داریجمهور دس ینتوانستند با رئ

عمل  نهیزم نیخود در ا فیکه دولت به وظا یطیدر شرا»کرد:  حیتصر پژمانفر« .نندیبنش

بارِ دولت را هم به دوش  دیو آنان با شودیتر ممجلس پررنگ ندگانینقش نما کند،ینم

شان را به تتا مشکال دهندیبه مردم م ینه فرصت نهیکاب یاعضا گریجمهور و د سیرئ. بکشند

ملت قرار  یوکال اریفرصت را در اخت نیو نه ا ذارندبگ انیبا آنان در م میصورت مستق

 «.کنندمطالبات مردم را به آنان گوشزد  میرمستقیتا به صورت غ دهندیم

 خواهدينم ديکه قانون جد ييهاتيشفاف

بود. الزمه تحقق  تیمقوله شفاف یریگیپ ازدهم،یمجلس  ندگانینما یاصل یهااز وعده یکی 

 نیا اما؛ ندارند نیبه تقن ازیبوده و ن سهیرئ تیئتنها عزم و اراده ه ت،یشفاف یهاشاخص یبرخ

مشروح مذاکرات  ـ2 ،هاطرح تیضعاطالعات و ـ0 شود؟یم یشامل چه موضوعات تیشفاف

 ـ۵ ،ندهینما ریو تأخ ابیانتشار حضور و غ ـ۴ ،ندهیمهمانان نما یانتشار اسام ـ9 ،صحن

 ـ۲ ،ندهیاالت و تذکرات نماؤمتن س ـ۶ ،هایریگیدر رأ ندهیمشارکت نما زانیانتشار م

؛ ندگانینما یهانهیاطالعات مربوط به هز ـ1 ،موضوعات مربوط به اداره و بودجه مجلس

خواهی و مردمی بودن را از خود انتظار از نمایندگان محترم مجلس این است که شفافیت

شان با مردم را های گذشته، قول و قرارهایشروع کنند و همچون برخی نمایندگان دوره

 بینند و هم قضاوت خواهند کرد.فراموش نکنند؛ مردم هم می
 

 

 

 

 

 کوتاه اخبار ▼

ساعت / های تسليحاتي ايرانحدوديتپايان خودکار م ◄

های مهر ماه( محدودیت 2۲بامداد امروز )یکشنبه  9:91

صورت خودکار پایان یافت و از این به به تسلیحاتی ایران 

 به و مبدأ از تسلیحاتی اقالم واردات و صادرات محدودیت بعد

شخص حقوقی  29 سفر محدودیت و شد لغو ایران مقصد

 .خاتمه یافت 2290موضوع فهرست قطعنامه 

، «مقدمیمصباح»!/ ميعمل کرد FATFبند  51به  ◄

 مصلحت نظام صیعضو مجمع تشخکارشناس اقتصادی و 

ما  یاقتصاد تیوضع میرفتیپذیرا م FATF اگر»معتقد است: 

 ۴0بند از  93 امروز تا .شدیبدتر هم م حتماً شدیبهتر که نم

در  FATF ،یمثبتاقدام  چیه ، امامیارا عمل کرده FATFبند 

 «.مورد کشور ما انجام نداده است

به  یستانیاهلل ستیآ ي/ستيونيصه ميرژتحريم  یفتوا ◄

 ای یستیونیصه میرژ یدیتول یکاالها دیاالت درباره خرؤس

 پاسخ داد. کنند،یکمک م میرژ نیکه به ا ییهااز شرکت دیخر

ست ا یلیاسرائ کیکه متعلق به  یااز مغازه دیخر ایآ: پرسش

را اجازه  یلیاسرائ یکاالها دیخر لهمعظم: ؟پاسخاستمجاز 

از  یکه جزئ یافراد ایها معامله با شرکت نیو همچن دهندینم

 .دهندیم لیسودشان را به اسرائ

/ ديدالر رس ونيليتر5.9 به کايبودجه آمر یکسر ◄

باال  یهانهیهز علت به»گزارش داد:  کایآمر یدارخزانه وزارت

در  کایبودجه آمر یکرونا، کسر روسیو وعیبله با شمقا یبرا

که سه  دیدالر رس ونیلیتر 93092به رکورد  2121 یسال مال

 «.است 2103کشور در سال  نیبودجه ا یبرابر کسر

 ندهینما «یقدوس یمیکر جواد» /سوها را چه به صلح!تر ◄

 تیعقالن رامونیپ جمهوررئیس ریبا اشاره به اظهارات اخ مجلس

! ترسوها را چه به یجناب روحان»امام حسن)ع( گفت:  و صلح

است نه مبارزه و صلح و  میترسو تسل یهاصلح؛ کار آدم

به »کرد:  دیکأجمهور تسئیدر ادامه خطاب به ر یو «.مذاکره

دولت،  نیمانده عمر ا یکنم در چند ماه باقیم شنهادیشما پ

زبان شما تا ملت از شر  دینیبنش یو به کنج دیزبان در کام کش

به  تیتان از عقالنو اشتباهات دهیآسوده شوند. تکرار کالم نسنج

 «.دور است

 بود/ يدنبال گمناممدافع حرم: فرزندم به ديپدر شه ◄

 دایبا پ نکهیبا اشاره به ا ینیعابد یمدافع حرم عل دیپدر شه

گمنام دفاع  یشهدا یهافرزندمان شرمنده خانواده کریشدن پ

به شهرت و  یاعالقه چیفرزندم ه»گفت:  م،یمقدس شد

 «.بود یدنبال گمنامبه شهینداشت و هم تیمعروف

آیا در حرمت دشنام دادن (: 27احکام سياسي )سؤال  ◄

در حرمت دشنام، حضور حضور مخاطب شرط است؟ پاسخ: 

مخاطب شرط است؛ چه مخاطب همان فرد مسبوب باشد و چه 

مخاطبی ندارد، دشنامی غیر او. بنابراین اگر انسان در خلوت که 

، مکاسب 2. )رساله آموزشی، ج به دیگری بدهد، حرام نیست

 (۲، ص 20۶محرمه، جلسه 


