کرونا و اقتصاد ایران
بصیزت :ضیَع وشًٍب دس ایشاى هَضَع اصلی

ایي سٍصّبی سسبًِّبی ضذ اًمالة ضذُ است.
ًَع پَضص ضجىِّبی غشثی ،هبَّاسُای ٍ سبیش
سسبًِّبی اپَصیسیَى حبوی اص آى است وِ
ایي سسبًِّب دٍ خظ تحلیلی سا دًجبل هیوٌٌذ؛
یىی ایجبد ّشاس ٍ ًباهیذی دس جبهؼِ ایشاى ٍ
دیگشی هختل وشدى التصبد .توشوض ایي
سسبًِّب ثش هَضَع وشًٍب دس ایشاى ثیص اص حذ
است ،ثِ گًَِای وِ دس دٍ سٍص «ثیثیسی
فبسسی»  30خجش اص وشًٍب هٌتطش وشد وِ اص
ایي تؼذاد 26 ،هَسد هشثَط ثِ ایشاى ثَد ٍ
ثخص صیبدی اص آًْب ثب ّذف لفل وشدى التصبد
ایشاى هٌتطش ضذ .حبل سؤال ایٌجبست وِ
وشًٍب چمذس ثش التصبد ایشاى تأثیش داسد ٍ ثشای
همبثلِ ثب تأثیشات هٌفی آى چِ ثبیذ وشد؟
دس سغح والى ،وبّص لیوت جْبًی ًفت ٍ
ثستِ ضذى هشصّبی تجبسی ثب ثشخی وطَسّبی
ّوسبیِ هیتَاًذ سغح دسآهذّبی اسصی ایشاى
سا تحت تأثیش لشاس دّذ؛ ٍلی ثشسسی ػویكتش
هَضَع ًطبى هیدّذ دسآهذ فشٍش ًفت ایشاى
چٌذاى ثبال ًیست وِ وبّص دسآهذی ثبالیی اص
ایي ًبحیِ هطبّذُ ضَد .ػالٍُ ثش ایي ،ثستِ
ضذى هشصّب ًیض اهشی هَلتی ثَدُ است ،ثِ
گًَِای وِ افغبًستبى هشصّبی خَد سا هجذداً
ثِ سٍی وبالّبی ایشاًی ثبص وشدُ ٍ هشص
وطَسهبى ثب وشدستبى ػشاق ًیض ثبصگطبیی ضذُ
است .اص آًجب وِ صبدسات ایشاى ثِ وطَسّبی
ّوسبیِ وبالّبیی ًسجتبً ضشٍسیّ ،وچَى هَاد
غزایی ٍ هَاد اٍلیِ هَسد ًیبص صٌبیغ ثشای ایي
وطَسّب سا تطىیل هیدّذ ،وطَسّبی ّوسبیِ
ًویتَاًٌذ هشصّبی تجبسی خَد سا ثب ایشاى
ثجٌذًذ ٍ ایي وطَسّب فمظ ثِ صَست هَلت
ٍسٍد وبال اص ایشاى سا هتَلف وشدُاًذ تب تذاثیش
ثْذاضتی ٍ ایوٌی الصم سا ثشای جلَگیشی
اًتمبل احتوبلی ایي ٍیشٍس ثیٌذیطٌذ ٍ لغؼبً
ایي هطىل ثِ صٍدی هشتفغ خَاّذ ضذ.
اهب هسئَالى ٍ فؼبالى التصبدی دس ایي ضشایظ
ًمص هحَسی دس همبثلِ ثب آسیتّبی التصبدی
وشًٍب داسًذ .فؼبلیتّبی التصبدی ًجبیذ هتَلف
ضَد ٍ دٍلت ثبیذ توْیذات الصم ثشای ایوٌی
ثْذاضتی ثخص تَلیذ سا ثِ وبس گیشدّ .وچٌیي
ًجبیذ پخص ضبیؼبت ثیپبیِ دس فضبی هجبصی
هَجت تؼغیلی یب وبّص ػولىشد ٍاحذّبی
تَلیذی ضَد .دس ضشایظ فؼلی ،تْذیذ وشًٍب
هیتَاًذ فشصتی ثشای ظَْس ثیص اص پیص
تجبست الىتشًٍیه ٍ خشیذ ایٌتشًتی دس حَصُ
تجبست خشد جبهؼِ ثبضذ .دٍلت ًیض ثبیذ ثب
ًظبست دلیكتش ثش سًٍذ تَصیغ وبالً ،گشاًی
ووجَد وبال سا اص ثیي ثجشد.
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دولت مرکل در ترور سردار سلیمانی نقص داضته است
کیْاىّ :طت ًوایٌذُ پارلواى آلواى ،پٌجطٌبِ ّفتِ گذضتِ رسواً اس آًگال هزکل ،صذراػظن
آلواى ٍ ضواری اس ٍسیزاى اٍ بِ دلیل هطارکت در تزٍر سزدار «قاسن سلیواًی» فزهاًذُ ضْیذ
ًیزٍی قذس سپاُ پاسذاراى اًقالب اسالهی ضکایت کزدًذ.رساًِّای بیيالوللی گشارش دادُاًذ
ایي ًوایٌذگاى گفتِاًذ ًیزٍی َّایی آهزیکا اس «پایگاُ َّایی راهطتایي» کِ در خاک آلواى
ٍاقغ است بزای اًجام ػولیات پْپادی هزبَط بِ تزٍر سزدار سلیواًی استفادُ کزدُ است.
«پایگاُ َّایی راهطتایي» کاًَى ػولیات ٍ رلِ ّذایت پْپادّای آهزیکا بزای پزٍاس در آسواى
خاٍرهیاًِ ٍ آفزیقا است«.الکساًذر ًَ» ،یکی اس ًوایٌذگاى پارلواى آلواى گفتِ است:
سیگٌالّای کٌتزل ایي پْپاد (پْپاد آهزیکایی بزای تزٍر سزدار سلیواًی) فقظ هیتَاًستِ اس
عزیق یک ایستگاُ رلِ هاَّارُای ًظیز ایستگاّی کِ در خاک آلواى هستقز است ارسال ضَد.
در ًسخِای اس ایي ضکَائیِ کیفزی کِ ایي ًوایٌذُ پارلواى آلواى رٍی ٍبسایتص قزار دادُ
ػالٍُبز هزکل اس «ّایکَ هاس»ٍ ،سیز خارجِ« ،آًگزت کزاهپ-کارىباٍئز»ٍ ،سیز دفاعَّ« ،رست
سیَْفز»ٍ ،سیز کطَر ٍ «سایز اػضای دٍلت فذرال» آلواى ًام بزدُ ضذُ استً .وایٌذگاى
پارلواى آلواى هزکل ٍ ٍسرای کابیٌِ اٍ را بِ «ّوذستی بِ ٍاسغِ غفلت» در ػولیات تزٍر
سزدار سلیواًی هتْن کزدُاًذ.
در بیاًیِ «الکساًذر ًَ» آهذُ است :ها ًویتَاًین بپذیزین کِ دٍلت فذرال با تقَیت ٍ حوایت اس
جٌگ پْپادی غیزقاًًَی آهزیکا قَاًیي بیيالوللی را ًقض کزدُ ٍ اس ًقض آى حوایت هیکٌذ.
پیص اس ایي ّن پایگاُ «ّیل»ً ،شدیک بِ کٌگزُ آهزیکا با ارائِ جشئیاتی اس تزٍر سزدار سلیواًی
اس هطارکت رصین صْیًَیستی در ایي ػولیات تزٍریستی خبز دادُ بَد.
پایگاُ «ّیل» پٌجطٌبِ دٍ ّفتِ پیص ًَضت ػولیات تزٍر سزدار سلیواًی ػالٍُبز پایص
هاَّارُای اس باال ًیاسهٌذ دریافت اعالػات اس هخبزاًی در رٍی سهیي بَدُ است.
عبق ایي گشارش ،اس آًجا کِ قزار بَدُ َّاپیوای سزدار سلیواًی ٍارد بغذاد ضَد السم بَدُ
افزادی در رٍی سهیي تأییذ کٌٌذ کِ فزدی کِ اس َّاپیوا خارج ضذُ ایطاى بَدُ است.
ّیل ًَضتِ آهزیکا با کوک اسزائیل ،ضبکِّایی بزای اًجام ایي کار داضتِ است .آهزیکا ٌّگام
ٍرٍد سزدار سلیواًی بِ بغذاد ،سِ پْپاد را بزای اًجام ایي ػولیات تزٍریستی بِ کار گزفتِ
است کِ ػلت آى ایي بَدُ کِ در صَرتی کِ دٍ پْپاد ًقص هکاًیکی پیذا کٌٌذ یا هَرد ّذف
قزار گیزًذ آهزیکا ٌَّس یک پْپاد دیگز بزای پیطبزد ػولیات داضتِ باضذ.
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ضرب ضست اسد به اردوغان
ٍعي اهزٍس :ثبهذاد جوؼِ دس پی حولِ َّایی ثِ هٌبعك ضوبلی سَسیِ دس استبى ادلت ً 33فش اص ًیشٍّبی استص تشویِ اص ثیي
سفتٌذ .پس اص ایي حولِ همبهبت تشویِ ثب فشافىٌی ٍ اًتمبد اص الذاهبت سٍسیِ دس حوبیت اص سَسیِ ثِ دًجبل تَجیِ الذاهبت تٌصصا
دس هٌغمِ ثشآهذًذ .دس صحٌِ ًظبهی ًیض ثب اػالم سسوی ٍصاست دفبع تشویِ دس ّذف لشاس دادى ثیص اص  200هَسد اص هَاضغ استص
سَسیِ ثِ ػٌَاى پبسخی ثِ ایي حوالت ،تٌصّب ٍاسد هشحلِ جذیذی ضذُ ٍ ثِ ًظش هیسسذ هذیشیت اٍضبع دس وَتبُهذت ثَیژُ
ساثغِ تشویِ ثب سَسیِ ٍ تشویِ ثب سٍسیِ غیشلبثل وٌتشل ثبضذ.سخٌگَی سئیسجوَْسی تشویِ ًیض اػالم وشد پس اص ایي ٍالؼِ،
آًىبسا تصوین گشفتِ ًیشٍّبی سَسیِ سا ثِ ػٌَاى اّذاف دضوي دس ًظش ثگیشد .ضشثبت ٍاسد آهذُ ثِ اضغبلگشاى تشویِای ٍ
تشٍسیستّبی تىفیشی تحت حوبیتضبى دس هٌبعك ضوبلی ،هشوضی ٍ غشثی استبى ادلت دس  44سبػت گزضتِ ثِ لذسی سٌگیي
ثَدُ است وِ ػولیبت ثبصپسگیشی ضْش ساّجشدی سشالت سا تحتالطؼبع لشاس دادُ است.پس اص آًىِ تشٍسیستّب ثب ووه سٌگیي
تَپخبًِای ٍ پْپبدی ٍ صسُپَشّبی استص اضغبلگش اسدٍغبى ٍاسد ایي ضْش دس جٌَة ضشلی ضْش ادلت ،وبًَى اصلی تشٍسیستّبی
المبػذُ ضذًذ ،هحَس همبٍهت ػولیبتی ثضسي سا ثشای ثبصپسگیشی آى اص ثبهذاد سٍص جوؼِ عشاحی وشد وِ ایي ػولیبت ثب ضذت
توبم آغبص ضذُ است .ثِ گفتِ وبسضٌبسبى ًظبهی ،یىی اص دالیل ػمتًطیٌی ٍاحذّبی استص سَسیِ اص ایي ضْش ٍ سمَط هَلت
سشالت ،تلِای ثَدُای وِ همبٍهت ثشای تلفبت گشفتي حذاوثشی اص تشٍسیستّب گزاضتِ است تب آًْب سا وِ ثِ تطَیك اسدٍغبى ثشای
گشفتي سشالت ثِ ّش لیوت هوىي تمال هیوشدًذ ،اص همشّبیضبى دس ًمبط هختلف ادلت ٍ غشة استبى حلت ثیشٍى وطیذُ ٍ دس
جشیبى پیطشٍی آًْب ٍ سپس استمشاسضبى دس ضْش ثب حوالت َّایی ٍ تَپخبًِای هتحول سٌگیيتشیي تلفبت وٌذ.
حضَس ًظبهی تشویِ دس ضوبل سَسیِ دس حبلی است وِ هغبثك تَافمبت لجلی دس ًطستّبی آستبًِ لشاس ثَد ضوبل سَسیِ ٍ استبى
ادلت ًیض اص حضَس گشٍُّبی تشٍسیستی پبوسبصی ضَد اهب الذاهبت تشویِ دسثبسُ حوبیت اص ایي گشٍُّب اص جولِ گشٍُ تشٍسیستی
احشاسالطبم سجت ضذ تٌصّب دس ضوبل سَسیِ گستشدُ ضَد« .وی ثیلی ّبچیسَى» سفیش آهشیىب دس ًبتَ ٌّگبم اًتطبس اخجبس
هشثَط ثِ وطتِ ضذى سشثبصاى تشویِ دس یه وٌفشاًس خجشی دس جوغ خجشًگبساى حضَس داضت .اٍ تالش وشد ایي هَضَع سا ثِ
خشیذ سبهبًِ پذافٌذ اسً 400سجت دّذٍ .ی گفت« :اهیذٍاسم تشویِ اص خشیذ اس 400اص سٍسیِ هٌصشف ضَد» .عجك ًَضتِ
ثشخی خجشًگبساى حبضش دس ایي وٌفشاًس خجشی ،ایي همبم آهشیىبیی اص پبسخ هطخص ثِ سؤال خجشًگبساى دسثبسُ فؼبلوشدى هبدُ
 5پیوبى ًبتَ (اصل دفبع جوؼی) خَدداسی وشد.سٍصًبهِ «ایضٍستیب» چبح هسىَ ،ثِ ًمل اص «آلىسی سٍلییف» سخٌگَی سسوی
ًبٍگبى دسیبی سیبُ سٍسیِ سٍص جوؼِ اػالم وشد  2وطتی ًظبهی هتؼلك ثِ ایي ًبٍگبى وِ هجْض ثِ هَضهّبی وشٍص اص ًَع وبلیجش
ّستٌذ ،حشوت اص عشیك تٌگِّبی ثسفش ٍ داسداًل تشویِ سا ثِ سوت دسیبی هذیتشاًِ آغبص وشدُاًذ .ایي همبم ًظبهی اداهِ داد2« :
وطتی گطت ًظبهی ًبٍگبى دسیبی سیبُ دس حبل ػجَس اص تٌگِ ثسفش ٍ داسداًل تشویِ ٍ حشوت ثِ سوت دسیبی هذیتشاًِ ّستٌذ.
وطتیّبی گطت «آدهیشال هبوبسٍف» ٍ «آدهیشال گشیگَسٍیچ» هجْض ثِ سالحّبی ًظبهی ثب دلت ثبال ،اص جولِ سبهبًِ هَضىی
وبلیجش ّستٌذ» .اهب همبهبت تشویِ ٍ سٍسیِ پس اص دسگیشی اخیش ثب اًتمبد اص یىذیگش ثِ دًجبل ایي ّستٌذ تب اص الذاهبت خَد دفبع
وٌٌذّ .ش چٌذ احتوبل ٍ اًتظبس تالفی اص سَی تشویِ چٌذاى دٍس اص رّي ًیست اهب  2عشف ثِ دًجبل وبّص تٌص ٍ هذیشیت
اٍضبع ّستٌذ .اص ایي سٍ است وِ تشویِ ّوچٌبى پیىبى اًتمبداتص سا هتَجِ سَسیِ هیوٌذ.
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اینستکس جادویی از اروپای مهربان!
رٍسًاهِ آفتاب یشد دس ضوبسُ لجل خَد دس یبدداضتی ثِ هَضَع ایٌستىس ٍ ػولىشد اسٍپب پشداختِ ٍ ًَضتِ است« :ػشالچی دس ًطست
وویسیَى هطتشن ثشجبم ثبسدیگش اصایي هَضَع گفتِ است وِ ایٌستىس هشاحل ػولیبتیاش سا عی هیوٌذ.هؼبٍى سیبسی ٍصیش خبسجِ ثب
ثیبى ایٌىِ ایٌستىس تمشیجب ثِ هشاحل ػولیبتی سسیذُ ،گفت :دس جلسِ وویسیَى هطتشن تبویذ وشدین وِ ثذٍى ثشآٍسدُ ضذى اًتظبساتوبى
دس حَصُّبی التصبدی ثبصگطت وبهل ایشاى ثِ ثشجبم همذٍس ًیست .ایي اظْبسات دس حبلی هغشح هیضَد وِ یىسبل پیص ّن اسٍپب اص اٍلیي
تشاوٌصّبی ایٌستىس سخي گفتِ ثَد ٍ ّیج اتفبلی ًیبفتبد .آیب ایي ثبس لشاس است تب اتفبق جذیذتشی ثیبفتذ».
دس اداهِ ایي یبدداضت ًىتِای لبثل تبهل آهذُ است .دس ثخطی اص ایي ًَضتبس هیخَاًین« :صحجت دٍثبسُ اص ػولیبتی ضذى ایٌستىس
دسحبلی هغشح هیضَد وِ اوٌَى ایشاى ٍ اسٍپب دس هسیشی گبم ثشداضتِ اًذوِ ّیچ یه توبیلی ثِ آى ًذاضتٌذ[!!] .اص سَیی ایشاى دس پٌج گبم
 ،گبمّبی وبّص تؼْذات ثشجبهیاش سا ثشداضتِ است ٍ اص سَیی اسٍپب هىبًیسن هبضِاش سا فؼبل وشدُ است.اهب هطبّذُ هیوٌین ایي سٍصّب
ػولیبتی ضذى هىبًیسن هبضِ سا اسٍپبییّب هذام ثِ تؼَیك هیاًذاصًذ ٍ ایي ًطبى هیدّذوِ آًْب ٍالؼب ًویخَاٌّذ ضشایظ سا ثحشاًیتش وٌٌذ.
ایٌىِ هذام آى سا ثِ تؼَیك هیاًذاصًذً ،طبى هیدّذ وِ توبیلی ثِ ایي وبس ًذاسًذ[!!] اص سَیی ثشای ایشاى اًَاع فطبسّب اتفبق افتبدُ است ٍ
ػوال فطبس ثیطتش هؼٌبی چٌذاًی ًذاسد».
اهب تبسف ثشاًگیض آى است وِ دیپلوبسی هب ثِ گًَِای ػول وشدُ وِ اوٌَى اص ثشجبم ثب آى ٍػذُّبی پش صسق ٍ ثشق ّوچَى ثشداضتِ ضذى
ّوِ تحشینّب ٍ گطبیص ضشایظ التصبدی ٍ ...حبال جوبػت هذافغ ٍ ثضنوٌٌذُ آى؛ ثِ ٍػذُ یه وبًبل هبلی لغشُ چىبًی ساضی گطتِ اًذ:
«ثب چٌیي ٍضؼیتی ضبیذ ثطَد اهیذٍاس ثَد وِ ٍػذُ ػولیبتی ضذى ایٌستىس ثشخالف دفؼبت لجلی ٍالؼیت داضتِ ثبضذ .الجتِ اص سبل پیص
اػالم ضذُ ثَد وِ ایٌستىس دس حبل اًجبم است ٍ هسیشّبی ثبًىی ثبصضذُ است ٍ اهشٍص ثیص اص یىسبل اص ایي ٍػذُّب هیگزسد ٍ ّیچیه
ثِ تحمك ًپیَست .اًتظبس اسٍپبییّب ایي ثَد وِ ٍلتی ّوسَ ثب آهشیىب فطبسّبی حذاوثشی وٌٌذ ایي هَضَع ثبػث اهتیبصدادى ایشاى ضَد اهب
صشفب هطىالت ثغشًجتش ضذ».دسثبسُ ایي ادػبی هتي وِ «ایشاى ٍ اسٍپب دس هسیشی گبم ثشداضتِ اًذوِ ّیچ یه توبیلی ثِ آى ًذاضتٌذ» ثبیذ
هتزوش ضذ وِ ّویي ًگبُ ٍ تحلیل ًبدسست ٍ غیشٍالؼی اص اسٍپب هیتَاًذ صهیٌِسبص خسبست ثبضذ .اسٍپب اگش هبیل ثِ ایي هسیش ًجَد پس یؼٌی
هبیل ثِ اجشای ثیون ٍ وبست ثشجبم ثَدُ است! اهب هیداًین وِ ایي چٌیي ًجَدُ ٍ اسٍپب دس ًمص پلیس خَة وبس تشغیت ایشاى سا ثشای
ًطستي ثش سش هیض هزاوشُ ثشای هسبیل هٌغمِای ٍ هَضىی ٍ ...ثِ ػْذُ داضتِ است .چٌبًىِ ّویي اسٍپب دس دٍسُ اصالحبت ثذٍى آهشیىب ثِ
هزاوشُ ثب ایشاى ًطست ٍ پس اص تَافك تؼْذاتص سا ػول ًىشد ٍ 2سبل ثؼذ اص ػذم پبیجٌذی اسٍپب ،وطَسهبى پلوت هشاوض ّستِای سا ضىست.

آموزش تحلیل سیاسی /بصیرت خرازی
اهام خاهٌِ ای :ضْیذ خشاصى ثِ سفمبیص گفتِ ثَد«:هي اّویت ًوىدّن دسثبسُ هب چِ هىگَیٌذ؛ هي هىخَاّن دل ٍالیت
سا ساضى وٌن ».اٍ هىداًست وِ آى دل آگبُ ٍ ثصیش ،فمظ ثِ ایشاى ،ثِ جوبساى ،ثِ تْشاى ٍ ثِ هجوَػِی یه هلت
ًوىاًذیطذ؛ ثِ دًیبى اسالم هىاًذیطذ ٍ دس ٍساى دًیبى اسالم ،ثِ ثطشیت .ػضیضاى هي! ایي ثصیشت چگًَِ حبصل هىضَد؟
ثش اثش گزضتي اص خَد؛ ّویي یه ولوِ آسبى ،اهب دس ػول ،آىلذس هطىل وِ اوثش اًسبىّب دس ّویي دٍ لذم ایي یه ولوِ،
دسجب صدُ ٍ هبًذُاًذ!» 1340/4/9
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