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 یک از تر مهم صفرهای
 

 صدرنشین بازهم «صفر» رسالت:
 ای همسئل ندارد، هم عیبی. شد اخبار
 آن به اقتصاد اهالی باید که است

 نکته اما کنند بررسی و بپردازند
 بر اقتصاددانان، عموم که اینجاست

 و حذف این القولند، متفق نکته این
 «هیچ تقریباً» صفری، های اضافه
 عبارتی به و کند نمی دوا را دردی

 ما اقتصاد بیماری عالج ها صفربازی
 هم آن است، مکمل نهایتاً نیست؛

 شده قطعی ثباتش که اقتصادی برای
 اقتصاد کنونی واحوال اوضاع نه

 زیر از فرار به کردیم عادت.کشور
 وسیله به هم آن اصلی، مسئولیت بار

 و فرعی بازی زمین یک طراحی
 جنجالی؛ و برانگیز چالش های بحث

 با و اصلی زمین در بازی چراکه
 کردن نرم وپنجه دست و قدر حریف

 اشتغال و بیکاری و تورم های غول با
 .خواهد می آماده و ورزیده بدنی...  و

 اقتصاد در فقط صفرها جنس این
 به صفری شود می فرهنگ در نیستند،

 امور در کرد، پیدا کنسرت نام
 بانوان حضور نام به صفری اجتماعی

 در کند، می خودنمایی ورزشگاه در
 صفر، شود می حصر رفع سیاست،

 برجام زرو یک الملل بین فضای در
 SPV روز یک و «هیچ تقریباً»

 با کاسبی .هذا علی قس و سرکاری
 سود خیلی برخی برای صفرها این
 و فعال نهادهای بودجه مثالً. دارد

 نسبت به سرجمعش که انقالبی
 را است صفر تقریباً کشور، بودجه

 نسبت پاسخگویی از و کنند می بولد
 در که کشور کل بودجه دوسوم به

 های شرکت و اتمؤسس اختیار
 .کنند می فرار است، دولتی

 

 
 

 

  

 

 
 

 اروپا به نسبت خود های بزک بر ای اجاره روزنامه کشی ماله
 گوید می اکنون بود، اروپا بزک مشغول قبل ماه چند همین تا که یی  اجاره روزنامه :کیهان

 این از پیش یزد آفتاب روزنامه .است ایران با مالی مبادالت کانال ایجاد از ناتوان اروپا
 واقع خالف و فریبکارانه لحنی با و داده اختصاص موگرینی به را خود اول عکس و تیتر
 اوج در آمریکا کنندگان بزک از که روزنامه این! «بگوید تهران هرچه: »بود زده تیتر

 حلقه در  نفوذی عناصر از(  و -مجتبی) روزنامه این سردبیر بود برجامی مذاکرات
 های رسانه برخی و آمریکا صدای خدمت در و گریخت کشور از که بود کروبی اطرافیان

 .درآمد مشابه
 کانال یجادا» عنوان با تیتری در اروپا و آمریکا دست شدن آشکار از پس یزد آفتاب اکنون
 روی را پاکی  آب ها اروپایی سرانجام انتظار ها ماه از پس: »نویسد می ،«ماند؟ ناکام مالی

 اذعان مالی کانال با مرتبط تعهدات اجرای در خود ناتوانی بر و ریختند ایران دست
 به زیادی های بدبینی نظران صاحب از بسیاری پیشتر دادکه رخ حالی در اتفاق این. کردند
 در دولتها که بود این کارشناسان استدالل. داشتند ایران و اروپا میان مالی کانال گیری شکل
 سیستم پذیرش و همکاری به ملزم را خود کشور در فعال های شرکت توانند نمی اروپا
 .هستند آمریکا سوی از شدن تحریم نگران آنها که چرا نمایند مالی

 نکردن محقق بر عالوه اروپا که بود آن از یحاک هم اخیر روزهای اتفاقات حال این با
 این اعمال .است کرده برقرار ایرانی نهاد یک علیه بر جدید تحریم یک مالی کانال وعده

 که کردند اعالم آنها که گرفت صورت آن از پس روز چند درست اروپا سوی از تحریم
 عبارتی به و جامبر حفظ برای را( سوئیفت جایگزین اروپایی یستم)س  SPVتوانند  نمی

 که داد خبر واعظی محمود رویداد، این دنبال به .کنند فعال تهران با مالی فعالیت تداوم
 حالی در اظهارات این. کردند عذرخواهی SPV نشدن اجرایی دلیل به ایران از ها اروپایی

 ییاجرا را SPV دیگر هفته دو تا ها اروپایی بود گفته قبل هفته چند تقریبا وی که بود
 دو تا SPV نگفتم گاه هیچ من: گفت اتفاق این توضیح در واعظی حال این با .کنند می

 یعنی دهد می رخ اتفاق این میالدی سال آخر تا گفتم بلکه شود، می اجرایی دیگر هفته
 خود در: »افزاید می ای اجاره روزنامه این .«گفتم را بود زده موگرینی خانم که حرفی همان
 کاسه اکنون. نداشت وجود مالی مبادالت کانال اندازی راه برای جدی عزم ا،ابتد از اروپا
 .«است شدن لبریز حال در تهران صبر
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 است رسیده فرا پذیری مسئولیت زمان
 رشد روبه روند و طلبان فرصت سوءاستفاده سبب کشور اقتصادی صحنه مدیریت در دولت ناتوانی و اجرایی های دستگاه ضعف اما جوان:

 کشور اجرایی مسئولیت دلیل به باید که دولت محترم رئیس که است حالی در این. است گردیده مردم بر مضاعف فشار و ها قیمت

 قرار منتقد موضع در خود باشد، کشور ارزی و ریالی های بودجه رفت هدر و بازار رهاشدگی و اقتصادی شرایط های نابسامانی پاسخگوی

 . هستند دولتی های دستگاه ها آن از بسیاری اصلی کننده تعیین که پردازد می هایی قیمت روند و بازار نامناسب وضعیت از انتقاد به و گرفته

 هزار ۰۱۱ حدود که کرد اعالم پیش روز چند مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس که است ای گونه به صحنه مدیریت در دولت ضعف

 حالی در این. رود می فنا باد بر ها قیمت بر دولت نظارت عدم دلیل به سال در عمومی بودجه سوم یک یعنی کشور، منابع از تومان میلیارد

 اقتصادی «ناسالم ساختار» و «ها تحریم بازگشت» عامل دو مجلس به ۰۹۳۱ سال بودجه ارائه هنگام جمهور رئیس ماه دی چهارم که است

 طلبی فرصت و اقتصادی نامناسب های سیاستگذاری برای آنکه بدون .کرد ماعال کنونی شرایط اقتصادی مشکالت اصلی عوامل عنوان به را

 . باشد قائل سهمی دشمن اقتصادی جنگ با مقابله برای ملی های ظرفیت تقویت ضرورت به آنان از برخی باور عدم و مدیران برخی

 و درک کشور اجرایی و اقتصادی نمسئوال اگر که است آن بیانگر گذشته سال یک در کشور اقتصادی تحوالت روند بر مروری

 ایران مردم دشمنان اعمال از قبل ها ماه که اقتصادی های تحریم تبعات بینی پیش و دشمن اقتصادی جنگ شرایط از درستی ریزی برنامه

 آن عمده که رفته فروش به ارزی ذخایر از دالر میلیارد ۰۱ بر بالغ سو یک از که نبود گونه این اقتصادی شرایط داشتند بودند، کرده اعالم

 از مردم، های نیاز تأمین و کاال ورود جای به که یابد اختصاص واردات برای کسانی به نیز دالر میلیارد ۰۱ از بیش و شود خارج کشور از

 در دشمن نقشه تبیین با قم مردم چهارشنبه روز دیدار در رهبری معظم مقام. است زده دامن ارزی بحران بر و برآورده سر ارز سیاه بازار

 قرار تأکید مورد رو پیش شرایط از عبور در را مسئوالن مسئولیت گذشته، های ضعف رغم به اقتصادی، جنگ در ایران مردم با مواجهه

 جودو با چرا که کنند می گالیه کشور، منابع کمبود به توجه با و مردم معیشتی مشکالت بر افزودن بر دشمن تمرکز به اشاره با ایشان. دادند

 تقویت در و شوند می کشور پیشرفت مانع تجارت در انحصارطلبی و بازی دالل با و بلعند می را منابع این ظالمانه افرادی مکرر، تذکرات

 . کنند می کارشکنی داخلی تولید
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 کجاست؟ سالطین این خاستگاه 
 

 جنگ به دادن پایان برای چرا جمهوری اسالمی:
 سوزانده اختالفات ریشه چرا شود؟ نمی اقدامی قدرت،

 روز هر ها بانتصا در جناحی های گرایش چرا شود؟ نمی
 سپرده فراموشی به ساالری شایسته چرا شود؟ می تر قوی
 چرا است؟ شده رایج ساالری فامیل چرا است؟ شده

 به اگر شود؟ می فعالتر روز هر سازی ابوالمشاغل کارخانه
 درمان را دردها این مسئوالن، و بدهیم پاسخ ها سوال این

 ینکها علت. داشت نخواهیم اقتصادی بحران هرگز کنند،
 اقتصاد به دادن شکل برای ساله چندین های تالش

 دردها این که است همین نیز نرسیده جائی به مقاومتی
 بگویند مجلس نمایندگان خود وقتی .اند نشده درمان

 کنی کارچاق و بازی دالل محل به مجلس راهروهای
 های خواسته به استیضاح، ترس از وزرا وقتی شده، تبدیل

 برای آنها از هیچکس و بدهند در تن مجلس وکالی
 دولت وقتی نکند، حمایت فشارها برابر در مقاومت

 منصوب ها استان وکالی نظر و میل طبق را استانداران
 و استاندار وزیرو انتصاب برای توان می چگونه کند، می

 و بخشداران و فرمانداران و کل مدیران و وزیر معاون
 نظام این در داشت؟ ساالری شایسته انتظار ادارات روسای

 پیدایش انتظار توان می فقط «ساالری مالحظه» انتصاباتی
 داشت را دیگر های سلطان و کاغذ و قیر و سکه سالطین

 نیز شوند می اعدام که هنگامی و مکند می را مردم خون که
 خون همچنان اند گذاشته جا بر که هائی مکنده وجود با

 .شود نمی حل داقتصا از مشکلی و شود می مکیده مردم
 اقتصادی مفسدان با قضائیه قوه بگوئیم خواهیم نمی

 که نظارتی مراکز بگوئیم خواهیم نمی و نکند برخورد
 عمل خود وظایف به کنند می عمل ضعیف بسیار متاسفانه

 کنند کاری نظام مسئوالن بگوئیم خواهیم می بلکه نکنند،
 ینا پیدایش برای ای زمینه و شود خشک مفاسد ریشه که

 و آمریکا جمهور رئیس. باشد نداشته وجود ها سلطان
 ایران مردم بگویند کنند می هوس اگر او ملی امنیت مشاور

 با توهم این دید، نخواهند را نظام و انقالب سالگی 0۱
 در. است داده دست آنها به قدرت جنگ آن مشاهده
 واقعیت به را رویا این توانند نمی آنها قطعاً کنونی شرایط

 آرزوی این به نتوانند هرگز آنها آنکه برای ولی کنند دیلتب
 را کشورمان در قدرت جنگنها ریشه باید برسند، خود
 .بخشکانیم همیشه برای

 

 (0) روشن آینده به امید منطق/ سیاسی تحلیل آموزش
 ما کشور در سال لچه این طول در و اسالمی، انقالب از بعد در آنچه

 حرکت یک ابتدای در ما. است جنس همین از نیز است شده آغاز
 زیادی زمان سال چهل. »است بیش در طوالنی راه و داریم قرار تمدنی
 کمی چیز نیست، زیادی چیز سال چهل ملّت، یک تاریخ در نیست؛

 گسترده را دید وسعت آنکه بر عالوه تاریخی و تمدنی نگاه.« است
. بود خواهد اثرگذار هم جاری حوادث و وقایع تحلیل نوع در کند، می

 ای اندازه از بیش تمدنی، و تاریخی نظرگاهی با مسیر مشکالت و مصائب
 .مانند نمی باقی الینحل و شوند نمی تلقی بزرگ هستند که

 

 سرچشمه کردن آلود گل
 حجم دارای اکنون و است اسالمی انقالب اصلی سرمنشأ قم، نو: صبح

 حکمرانی ذیل در که است هایی گفتمان و ها سازمان نخبگان، از متراکمی

 جریان اگر که کند می حکم سیاسی منطق. اند آمده وجود به اسالمی جمهوری

 بنیادین های ریشه کند، وارد انقالب به ای خدشه بخواهد سلطه نظام و برانداز

 تمامی در تقریباً. دارد قرار موقعیتی چنین در قم. دهد قرار مخاطب را آن

 آن یا داشته، ریشه زمین این در یا داده، رخ ای واقعه اگر هم، گذشته ساله0۱

 باب در هایی نگرانی که است صباحی چند. است داده قرار حمله آماج را

 و فرهنگی مختصاتی عمدتاً که کرده بروز ع،تشی فکری مرکز روز و حال

 بخشی و است مرتبط عمومی فرهنگ حوزه به آن از بخشی دارد؛ معرفتی

 در جایی در خمینی)ره( امام. علمی و تفکر های حوزه آفرینی نقش به دیگر

 قم از که دیگری چیزهای و ها کتاب باشید داشته توجه: »فرمودند قم مورد

 قم،. شود می منتشر شهرها سایر در که است هایی کتاب از غیر شود، می منتشر

. شود می علم دنیا، در شود منتشر قم از خطایی اگر. است اسالم و علم شهر

.« نشود منتشر خالفی چیز قم از که باشد توجه مورد باید هم موضوع این

 حال عین در و جایگاه نشانگر تواند می قم ساحات همه به هشدار این تعمیم

 کند بروز غیرآگاه، دوستانی و آگاه دشمنان ناحیه از که باشد خطیری شرایط

 .باشد ایران و تشیع برای مدت طوالنی در خسارتش و

 


