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 در دولت سيزدهمنگاه ضرورت اصالح         روز حرف▼

 تعامل در اقتصادی و سیاسی سیستم دو که نیست تردیدی

 معطوف نظریات و برندمی سر به یکدیگر به نسبت ایگسترده

 آمده گرفتار گراییتقلیل از وجهی بر دیگری، بر هرکدام تقدم به

 نگاه یک ایشان اقتصادی تیم و روحانی جناب وجودبااین .است

 به اقتصاد از باید که بود معتقد و داشت رابطه این به خاصی

 را خارجی سیاست توسعه منظر همین از. داد یارانه سیاست

 دال و دانستمی اجتماعی عدالت حتی و اقتصاد بر مقدم

 قرار برجام کانال از غرب با رابطه تقویت را خود اندیشه مرکزی

 اقتصاد به برجام دریچه از موضوع این تبعبه اعتدال دولت. داد

 -1 :دارد فراگیر تأثیر سه اقتصاد با مواجه نوع این. نگریستمی

. است اقتصاد شدن شرطی اقتصاد، به نگاه نوع این بازتاب اولین

 سیاسی تحوالت تا هستید منتظر مختلف، هایدوره در وقتی

 انتخابات ،FATFاینستکس، مالی کانال برجام، مثل مختلف

 دچار اقتصاد قاعدتاً رود، پیش شما مراد وفق...  و امریکا

 سیاست به اقتصاد سازیوابسته -2 .شد خواهد متعدد هایتکانه

 از تا شد باعث ماندن خارجی گذارانسرمایه منتظر و برجام و

 .شوند گرفته نادیده اینکه یا و گردد غفلت داخل هایتوانمندی

 ریسک افزایش اقتصاد، شدن شرطی دیگر آسیب -3

 ریاست امید به روحانی جناب وقتی. است گذاریسرمایه

 15 دالر وعده برجام، به امریکا دولت بازگشت و بایدن جمهوری

 25 دالر اساس بر و بیاید گذارسرمایه چرا ،دهدمی هزارتومانی

در  درواقع. کند گذاریسرمایه( بورس در مثالً) هزارتومانی

 گذارو بخش خصوصی سرمایه تولیدی هایبنگاهچنین شرایطی 

 قدرت و شوندمی آینده به نسبت موهومی انتظارات دچار

 یامپ وقتی دیگر سوی از -4 .دهندمی دست از را گیریتصمیم

 ،شودمی مخابره سیاست و مذاکره مسیر از اقتصاد بهبود( وعده)

 دست از نیز مذاکره میز در زنیچانه قدرت ناخواسته درواقع

 مصرتر خود هایتحریم اعمال در کننده تحریم لذا. رودمی

کند تا در میز تکیه می هاتحریمو تقویت  تداومبر  و شودمی

 دیپلماسی امتیازهای بیشتری از حریف بگیرد.

سیزدهم  دولت اقتصادی مأموریت خطیرترین :راهبردی نکته

 بایستمیکه بر اساس قانون از دیروز کار خود را آغاز کرد، 

 به بعدیتک نگاه اینکه باشد؛ سیاست و اقتصاد رابطه اصالح

 چون ؛داشت نباید سیاست و اقتصاد سیستم دو از هرکدام

 ایبرنامه هر زیربنای. شودمی اهفرصت شدن ضایع به منجر

 داخلی هایتوانمندی روی بر باید اقتصادی، مشکالت رفع برای

 از اقتصاد ثقل نقطه باید عبارتی به. گیرد قرار مردم حضور و

 و مذاکره گرفتن نادیده معنای به این البته ؛شود خارج برجام

 )نویسنده: علی محمدی( .نیست هاتحریمرفع 

 

 

 

 

 
 

 
 

 !ايران عليه ماجراجويي اصلي بازنده                       روز گزارش▼

 انتشار با «هاآرتص» صهیونیستی روزنامه ایران، علیه صهیونیستی مقامات هایلفاظی دنبال به

 با ،ایران با دریایی جنگ جریان در داده هشدار آویوتل در مستقر ارشد مسئوالن به ایسرمقاله

 .است ترضعیف طرف اسرائیل ایران، با درگیری هرگونه در چراکه نکنند بازی آتش

 در حالی ،عمان دریای در صهیونیستی کشنفت کشتی سانحه از پس -1 :تحليلي هایگزاره

 اسالمی جمهوری که گویندمی سخن ایرانی هایکشتی به حمله از آشکارا صهیونیستی مقامات

 سوی از ویژهبه خارجی تهدیدات با مقابله در و برنتابیده را خود ملی امنیت به تعرض هرگونه ایران،

 از باشد، که هم تحریم دشوار شرایط در ولو متخاصم، نیروهای و کشورها سایر و رژیم صهیونیستی

، امنیت موازنه که دهدنمی اجازه هرگز ایران. است برخوردار متجاوزان به پاسخ در مخربی قدرت

 هایماجراجویی با است، گرفته شکل جعلی رژیم علیه مقاومت جبهه لطف به که وحشت و تهدید

 برخی همچنین و صهیونیستی مقامات -2. بخورد هم به اشعربی و غربی شرکای و صهیونیستی

 به حمله در داشتن دست به متهم را ایران حالی در انگلیس و آمریکا ازجمله اشغربی شرکای

 در سوریه بنادر مقصد به که ایرانی کشنفت 12 گذشته سال دو در که کنندمی صهیونیستی کشتی

 و مدیترانه دریای دررژیم جعلی صهیونیستی « 13 شایتت» تکاوری یگان توسط بودند، حرکت حال

 هرگونه و آفرینیبحران و «تنش منشأ» که دهدمی نشان این. اندگرفته قرار حمله مورد سرخ

برخی کشورهای خارجی  -3. تهران در نه کرد جستجو آویوتل در باید را منطقه در احتمالی درگیری

 ایران در جدید دولت آمدن کار روی به را عمان دریای در اتفاقات که اندمایل هاآنو پادوهای داخلی 

 ایران در هادولت تغییر داشت، تأکید باید بارهدراین. بدانند دولت این نتایج از یکی را آن و دهند ربط

 هایدولت در. ندارد ستیصهیونی غاصب رژیم و ایران تنش و تقابل افزایش یا کاهش در تأثیری هیچ

 از یکی صهیونیستی رژیم با مقابله و فلسطین از حمایت روحانی، و نژاداحمدی خاتمی، ،هاشمی

 و ایران با زاییتنش دنبال همیشه نیز آویوتل و بود ایران خارجی سیاست کالن و کلیدی موضوعات

 .یافت خواهد مهااد روال همین نیز فعلی دولت در است، بوده ایران علیه تروریستی اقدامات

 هایحوزه در ایپیچیده و هوشمند هایتوانمندی و باال بازدارندگی قدرت از ایران :پاياني نکته

 و مایحتاج درصد 90 از بیش که صهیونیستی رژیم. است برخوردار نظامی و امنیتی مختلف

 ناوگان و هاکشتی گرفتن هدف به را ایران نباید شود،می منتقل دریایی مسیرهای از شکاالهای

 علیه جمعی اقدام تشکیل درصدد لندن و واشنگتن همراهی با یا کند تهدید اشدریایی ونقلحمل

 (آیندخوش حمید)نویسنده: . هستند بازنده هاصهیونیست قطعاً ماجراجویی، هرگونه در. باشد ایران

 های رهبر معظم انقالب به دولت سيزدهمتوصيه                خبر ویژه ▼

نکاتی را تذکر  جدید، خطاب به دولت رئیسی جمهوررئیس در مراسم تنفیذ انقالب معظم رهبر

 و روزمره کارهای .رفت پیش برنامه با باید اقتصاد اساسی و مهم مسئله در: »برنامه محوری -1: دادند

 مشکالت حل: »بر بودن حل مشکالتزمان -2. «کرد نخواهد حل را مشکلی نشدهبینیپیش

 کم امکان حد تا را زمان این کرد همت باید دانند،می عزیزمان مردم را این و است برزمان اقتصادی

 از زیادتر هاظرفیت اما است زیاد مشکالت و کمبودها»لی: خاهای دتوجه به ظرفیت -3 .«کرد

 -4.«کرد خواهد حل را مشکالت تردید بدون شود استفاده درست هاظرفیت اگر .است شکالتم

 وگویگفتکند، تعهد به یکی از کارهای مهمی که به مردمی بودن دولت کمک می»: ی بودنمردم

ها حلهای سیاسی با مردم است. باید با مردم صادقانه حرف زد، مشکالت و راهصادقانه و بدون پیرایه

 فراهم مجریه قوه در فساد بسترهای»مبارزه جدی با فساد:  -5 .«را گفت و توقعات را بیان کرد

 باید باشیم مردم کنار در خواهیممی کلمه واقعی معنای به اگر .شود مبارزه آن با باید اینجا و شودمی

 وزرای معرفی در جمهوررئیس»کیل دولت: شتعجیل در ت -6 «.کنیم مبارزه امانبی مفسد، و فساد با

 .«شود تشکیل دولت تا دهند خرج به شتاب وزرا درباره اظهارنظر در مجلس و پیشنهادی
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 اخبار ▼

  تعبور از مشکال کفايت و جهادی برایمديريت باضرورت 

 و علیم خداوند»آمده است: کشورمان هشتم  جمهوررئیس به رهبر معظم انقالبحکم تنفیذ در 

 اجتماعی و سیاسی آزمون در دیگر بار را ایران خود، عنایت و فضل با که گویممی سپاس را قدیر

 و پُرمعنا حضور با دشوار، و پیچیده شرایطی در الشأنعظیم ملّت و فرمود سرافراز انتخابات

 شخصیتی انتخاب با و ساخت نمایان را کشور امور یاداره بر مردم رأی حاکمیت خود، آفرینعزت

 سوابق دارای و خردمندی، و پرهیزکاری به مزیّن و علم، و سیادت تبار از قدرعالی و مردمی

 و پیشرفت و عدالت مسیر که انقالب نورانی مسیر پیمودن بر را خود راسخ عزم ،مدیریت درخشان

 در جهشی حرکت یآماده و خدمت یتشنه عزیزمان، میهن امروز .داد نشان ،است عزت و آزادی

 هایتوانمندی بتواند که است شجاع و دانا و جهادی و باکفایت مدیریتی نیازمند و ها،عرصه یهمه

 میدان به و کرده بسیج است، مشکالت از فراتر بسیار که را جوانان ویژهبه ملّت، ینهفته و آشکار

 دنبال دجبه  را ملّی پول تقویت سیاست بردارد؛ تولید راه سر از را موانع آورَد؛ سازنده تالش و کار

 است، هاآن دوش بر اقتصادی مشکالت سنگینیِ که را جامعه پایین و متوسّط قشرهای و کند

 را ایران ملّت معنوی و مادّی اعتالی مسیر خردمندانه، فرهنگی مشی با که مدیریتی سازد؛ توانمند

 «.بخشد شتاب را اششایسته جایگاه سمت به کشور حرکت کرده، هموار

 نقشه راه دولت سيزدهم

برگزار شد،  )ره(در حسینیه امام خمینیکه دیروز ئیسی در مراسم تنفیذ خود ر جمهوررئیس

 را معیشت و اقتصاد .کنیمنمی شرطی را مردم زندگی ولی هستیم تحریم رفع دنبال ما» :گفت

 کردیم تنظیم مدتکوتاه و آنی و فوری تحولی برنامه یک .زنیمنمی گره تحریم رفع و مذاکره به

 خواهی،عدالت خواهی،تحول پیام خرداد 2۸ در مردم پیام .کند حل را محوری مسئله 10 که

. بود انقالب واالی هایارزش به توجه و نظام اعالمی هایسیاست اجرای فقر، و فساد با مبارزه

 سال از دولت هایبدهی شدن برابر سه درصدی، 6۸0 نقدینگی رشد درصدی، 44 از بیش تورم

 کرده نامناسب را مردم وضعیت ،هزارمیلیاردی 450 بودجه کسری وضعیت کردن عالج و 94

 ،مردم سفره آسیب دیدن بر عالوه. داخلی هایکاستی هم و دشمنان دشمنی دلیل به هم است؛

. بیفتد اتفاق باید و اندخواسته تحول جدید دولت از مردم .است شده وارد آسیب مردم اعتماد به

 مسئله بودجه، کسری مسئله .است انقالب دوم گام بیانیه ارزشمند سند به مستند تحول این

 شده، شناخته که دیگری مسائل و کرونا مسئله تورم، و گرانی کنترل بورس، بازار ثبات

 «.است شده اندیشیده هاآن برای راهکارهایی

 «!و ناپخته زدهشتاب»موضع 

به کشتی  موردحملهدر  وزیر خارجه بریتانیا علیه ایران به دنبال طرح ادعاهایی توسط

وزنامه با ر وگوگفتدر دریای عمان، محسن بهاروند سفیر ایران در بریتانیا در  صهیونیستی

ن مدارک و و متهم کردن ایران بدون داشت بارهدراینواکنش بریتانیا »: گفت ،فایننشال تایمز

از  ؛زیادی وجود دارد یهاتنشدر غرب آسیا  و ناپخته بود. زدهشتابمستنداتی در این زمینه، 

چرا بریتانیا باید در این منطقه پرتنش، با شتاب و  یمن و افغانستان گرفته تا سوریه و لبنان،

مانند رژیم بدون ارائه مدارک و مستندات ایران را متهم کند؟ در منطقه ما بازیگر تجاوزگری 

اسرائیل وجود دارد که هر لحظه آماده است اقدامی علیه سایر کشورها انجام دهد. رژیمی که 

رسمی  یهامقام کشورهای دیگر در این زمینه است.کردن به دیگران و متهم  یتجاوزگراستاد 

ر سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران هر نوع دخالت ایران د ازجملهدر ایران و 

. ایران کشوری است اندحمله به ایران را محکوم کرده این حادثه را تکذیب و هر نوع انتساب این

است. در طول یک سال  اشیخارجسیاست  یهاتیاولو نیترمهم ازجملهکه ثبات در منطقه 

وقتی . اصابت قرار گرفته است مورد فارسخلیجگذشته یازده کشتی ایران در دریاها و حتی در 

، وقتی رژیم اسرائیل به طرق مختلف ردیگیممورد اصابت قرار  ییایردریزکشتی ایرانی توسط 

کشور ما را که  یاهسته ساتیتأسایران و خرابکاری در  هایکشتیمسئولیت حمله به 

و حتی به آن افتخار  ردیپذیما در معرض خطر قرار دهد را رجان هزاران انسان  توانستیم

 «.؟کندمیچرا کسی این رژیم را محکوم ن ،کندمی

 اخبار کوتاه

 /اعالم آمادگي نيروهای مسلح برای کمک به دولت رئيسي ◄

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در  ،سردار سرلشکر محمد باقری

از رهبر معظم انقالب را  تنفیذ آقای رئیسیدریافت حکم  ،پیامی

نیروهای مسلح را برای  جانبههمهآمادگی و به وی تبریک گفت 

 .تلف اعالم کردمخ یهاعرصههمکاری با دولت سیزدهم در 

 اکبریعل»/ به دولت رئيسيتوصيه مشاور عالي رهبری  ◄

در حاشیه مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری  «والیتی

الِ خبرنگار شبکه ؤسدر پاسخ به این  رئیسی، االسالمحجت

اولویت »گفت:  ،که اولویت دولت سیزدهم چه باید باشدخبر 

دولت آقای رئیسی باید همکاری و ایجاد روابط راهبردی با 

به پیشرفت اقتصادی  تواندمیچین و روسیه و هند باشد که 

 .«کشورمان کمک بکند

به گزارش شبکه  /ضدايراني!های سياستشکست به اعتراف  ◄

( شنبهسه) دیروزکه « نفتالی بنت»رژیم صهیونیستی،  24

از  شدهنییتعگان مخالفِ بودجه نظامی برای پاسخ به نمایند

)پارلمان رژیم اشغالگر « کنست»سوی کابینه این رژیم به 

برای  بودجه سنگین امنیتیتصویب در توجیه قدس( رفته بود، 

 و های امنیتی کابینه نتانیاهو حمله کردسیاستبه  ،این رژیم

های غزه سال است که در مقابل موشک 12 نفسِ شما »گفت: 

سال  12کنیم. شما حبس شده است. ما به هر بالن حمله می

برابر  10را با « اهللحزب»پیش لبنان را به ارث گذاشتید و 

رسد، باقی هایی که به هر نقطه در اسرائیل میتعداد موشک

دجه بو بنابراینگذاشتید. شما این کار را برای ما گذاشتید، 

 «.زیاد شود امنیتی باید بسیار

 /است برجام با منطبق ايران تعهدات کاهش :فرانسوی مقام ◄

سخنگوی سابق وزارت امور خارجه فرانسه گفته « فینو مارک»

 اما ،است شده خارج برجام از رسمی صورت به آمریکا»: است

 برجام روح با خود تعهدات اجرای کاهش برای ایران تصمیمات

 برجام متن با اتفاقاً که( متقابل عمل) مثلبهمقابله اصل اساس بر

 اعضای بین توافقی هیچ .است گرفته صورت بوده، سازگار نیز

 و هاآزمایش انجام با ایران که ندارد وجود امنیت شورای دائم

 .«است گذاشته پا زیر را برجام خود، موشکی هایفعالیت

 رئیسنایب/ !تکميل شد بيمارستاني هایتخت ظرفيت ◄

 تقریباً حاضر حال در» :گفت مجلس بهداشت کمیسیون

 ایجاد حال در و شده اشباع هابیمارستان از بسیاری ظرفیت

 هایتخت ظرفیت حتی و هستند اضطراری هایتخت

 اگر .است یافته اختصاص کرونایی بیماران به نیز غیرکرونایی

 ویژهبه و دارو تأمین زمینه در حتی یابد، ادامه روند این

 مواجه جدی مشکل با نیز بیماران این برای موردنیاز هایسرم

 مورد 9 ،هابیمارستان به مراجعه مورد 10 هر از .شد خواهیم

 بتواند که کاری هر حاضر حال در. است دلتا کرونای به مربوط

 برای ،کند کم جامعه سطح در را ضروریغیر وآمدهایرفت

 .«است ضروری بیماری شیوع کاهش به کمک


