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

. است ضذُ اًمالة ضذ ّبی سسبًِ سٍصّبی ایي
 سبیش ٍ ای هبَّاسُ غشثی، ّبی ضجىِ پَضص ًَع

 وِ است آى اص حبوی اپَصیسیَى ّبی سسبًِ
 وٌٌذ؛ هی دًجبل سا تحلیلی خظ دٍ ّب سسبًِ ایي

 ٍ ایشاى جبهؼِ دس ًباهیذی ٍ ّشاس ایجبد یىی
 ایي توشوض. التصبد وشدى هختل دیگشی
 حذ اص ثیص ایشاى دس وشًٍب هَضَع ثش ّب سسبًِ
 سی ثی ثی» سٍص دٍ دس وِ ای گًَِ ثِ است،

 اص وِ وشد هٌتطش وشًٍب اص خجش 30 «فبسسی
 ٍ ثَد ایشاى ثِ هشثَط هَسد 26 تؼذاد، ایي

 التصبد وشدى لفل ّذف ثب آًْب اص صیبدی ثخص
 وِ ایٌجبست سؤال حبل. ضذ هٌتطش ایشاى
 ثشای ٍ داسد تأثیش ایشاى التصبد ثش چمذس وشًٍب
 وشد؟ ثبیذ چِ آى هٌفی تأثیشات ثب همبثلِ

 ٍ ًفت جْبًی لیوت وبّص والى، سغح دس
 وطَسّبی ثشخی ثب تجبسی هشصّبی ضذى ثستِ

 ایشاى اسصی دسآهذّبی سغح تَاًذ هی ّوسبیِ
 تش ػویك ثشسسی ٍلی دّذ؛ لشاس تأثیش تحت سا

 ایشاى ًفت فشٍش دسآهذ دّذ هی ًطبى هَضَع
 اص ثبالیی دسآهذی وبّص وِ ًیست ثبال چٌذاى

 ثستِ ایي، ثش ػالٍُ. ضَد هطبّذُ ًبحیِ ایي
 ثِ است، ثَدُ هَلتی اهشی ًیض هشصّب ضذى
 هجذداً سا خَد هشصّبی افغبًستبى وِ ای گًَِ

 هشص ٍ وشدُ ثبص ایشاًی وبالّبی سٍی ثِ
 ضذُ ثبصگطبیی ًیض ػشاق وشدستبى ثب وطَسهبى

 وطَسّبی ثِ ایشاى صبدسات وِ آًجب اص. است
 هَاد ّوچَى ضشٍسی، ًسجتبً وبالّبیی ّوسبیِ
 ایي ثشای صٌبیغ ًیبص هَسد اٍلیِ هَاد ٍ غزایی

 ّوسبیِ وطَسّبی دّذ، هی تطىیل سا وطَسّب
 ایشاى ثب سا خَد تجبسی هشصّبی تَاًٌذ ًوی

 هَلت صَست ثِ مظف وطَسّب ایي ٍ ثجٌذًذ
 تذاثیش تب اًذ وشدُ هتَلف سا ایشاى اص وبال ٍسٍد

 جلَگیشی ثشای سا الصم ایوٌی ٍ ثْذاضتی
 لغؼبً ٍ ثیٌذیطٌذ ٍیشٍس ایي احتوبلی اًتمبل

 .ضذ خَاّذ هشتفغ صٍدی ثِ هطىل ایي
 ضشایظ ایي دس التصبدی فؼبالى ٍ هسئَالى اهب

 التصبدی ّبی آسیت ثب همبثلِ دس هحَسی ًمص
 هتَلف ًجبیذ التصبدی ّبی فؼبلیت. داسًذ وشًٍب
 ایوٌی ثشای الصم توْیذات ثبیذ دٍلت ٍ ضَد

 ّوچٌیي. گیشد وبس ثِ سا تَلیذ ثخص ثْذاضتی
 هجبصی فضبی دس پبیِ ثی ضبیؼبت پخص ًجبیذ

 ٍاحذّبی ػولىشد وبّص یب تؼغیلی هَجت
 وشًٍب تْذیذ فؼلی، ضشایظ دس. ضَد تَلیذی

 پیص اص ثیص ظَْس ثشای فشصتی تَاًذ هی
 حَصُ دس ایٌتشًتی خشیذ ٍ الىتشًٍیه تجبست
 ثب ثبیذ ًیض دٍلت. ثبضذ جبهؼِ خشد تجبست
 ًگشاًی وبال، تَصیغ سًٍذ ثش تش دلیك ًظبست
 .ثجشد ثیي اص سا وبال ووجَد

  
 

 

      

  

 

 

 نقص داضته است یمانیدولت مرکل در ترور سردار سل

پارلواى آلواى، پٌجطٌبِ ّفتِ گذضتِ رسواً اس آًگال هزکل، صذراػظن  ٌذُیّطت ًوا : کیْاى

 ذیفزهاًذُ ضْ «یواًیقاسن سل»هطارکت در تزٍر سزدار  لیاٍ بِ دل زاىیاس ٍس یآلواى ٍ ضوار

اًذ  گشارش دادُ یالولل يیب یّا رساًِکزدًذ. تیضکا یقذس سپاُ پاسذاراى اًقالب اساله یزٍیً

کِ در خاک آلواى  «يیراهطتا ییَّا گاُیپا»اس  کایآهز ییَّا یزٍیاًذ ً گفتِ ٌذگاىیًوا يیا

 استفادُ کزدُ است. یواًیهزبَط بِ تزٍر سزدار سل یپْپاد اتیاًجام ػول یٍاقغ است بزا

پزٍاس در آسواى  یبزا کایآهز یپْپادّا تیٍ رلِ ّذا اتیکاًَى ػول «يیراهطتا ییَّا گاُیپا»

پارلواى آلواى گفتِ است:  ٌذگاىیاس ًوا یکی، «ًَ الکساًذر»است. قایٍ آفز اًِیخاٍره

اس  تَاًستِ ی( فقظ هیواًیتزٍر سزدار سل یبزا ییکایپْپاد )پْپاد آهز يیکٌتزل ا یّا گٌالیس

 آلواى هستقز است ارسال ضَد. کِ در خاک یستگاّیا زیًظ یا رلِ هاَّارُ ستگاُیا کی قیعز

قزار دادُ  تصیسا ٍب یپارلواى آلواى رٍ ٌذُیًوا يیکِ ا یفزیک ِیضکَائ يیاس ا یا ًسخِ در

َّرست »دفاع،  زی، ٍس«باٍئز کارى-آًگزت کزاهپ»خارجِ،  زی، ٍس«هاس کَیّا»بز هزکل اس  ػالٍُ

 ٌذگاىیًوا. ُ ضذُ استآلواى ًام بزد« دٍلت فذرال یاػضا زیسا»کطَر ٍ  زیٍس ،«َْفزیس

تزٍر  اتیدر ػول« بِ ٍاسغِ غفلت یّوذست»اٍ را بِ  ٌِیکاب یپارلواى آلواى هزکل ٍ ٍسرا

 اًذ. هتْن کزدُ یواًیسزدار سل

اس  تیٍ حوا تیکِ دٍلت فذرال با تقَ نیزیبپذ نیتَاً یآهذُ است: ها ًو« الکساًذر ًَ» ِیاًیب در

 .کٌذ یه تیرا ًقض کزدُ ٍ اس ًقض آى حوا یالولل يیب يیقَاً کایآهز یزقاًًَیغ یجٌگ پْپاد

 یواًیاس تزٍر سزدار سل یاتیبا ارائِ جشئ کایبِ کٌگزُ آهز کیًشد ،«لیّ» گاُیّن پا يیاس ا صیپ

 خبز دادُ بَد.  یستیتزٍر اتیػول يیدر ا یستیًَیصْ نیاس هطارکت رص

 صیبز پا ػالٍُ یواًیسل تزٍر سزدار اتیًَضت ػول صیپٌجطٌبِ دٍ ّفتِ پ «لیّ» گاُیپا

 بَدُ است. يیسه یدر رٍ یاعالػات اس هخبزاً افتیدر اسهٌذیاس باال ً یا هاَّارُ

ٍارد بغذاد ضَد السم بَدُ  یواًیسزدار سل یوایگشارش، اس آًجا کِ قزار بَدُ َّاپ يیا عبق

 ت.بَدُ اس طاىیخارج ضذُ ا وایکِ اس َّاپ یکٌٌذ کِ فزد ذییتأ يیسه یدر رٍ یافزاد

ٌّگام  کایکار داضتِ است. آهز يیاًجام ا یبزا ییّا ضبکِ ل،یبا کوک اسزائ کایًَضتِ آهز لیّ

بِ کار گزفتِ  یستیتزٍر اتیػول يیاًجام ا یبِ بغذاد، سِ پْپاد را بزا یواًیٍرٍد سزدار سل

هَرد ّذف  ایکٌٌذ  ذایپ یکیکِ دٍ پْپاد ًقص هکاً یبَدُ کِ در صَرت يیاست کِ ػلت آى ا

 داضتِ باضذ. اتیػول طبزدیپ یبزا گزیپْپاد د کیٌَّس  کایآهز زًذیزار گق
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 ضرب ضست اسد به اردوغان

 يیاص ث ِیاستص تشو یشٍّبیًفش اص ً 33دس استبى ادلت  ِیسَس یثِ هٌبعك ضوبل ییحولِ َّا یثبهذاد جوؼِ دس پ ٍعي اهزٍس:

صا  الذاهبت تٌص ِیثِ دًجبل تَج ِیاص سَس تیدس حوب ِیاص الذاهبت سٍسٍ اًتمبد  یثب فشافىٌ ِیحولِ همبهبت تشو يیسفتٌذ. پس اص ا

هَسد اص هَاضغ استص  200اص  صیدس ّذف لشاس دادى ث ِیٍصاست دفبع تشو یاػالم سسو ثب ضیً یدس هٌغمِ ثشآهذًذ. دس صحٌِ ًظبه

 ژُیهذت ثَ اٍضبع دس وَتبُ تیشیهذ ذسس یضذُ ٍ ثِ ًظش ه یذیّب ٍاسد هشحلِ جذ حوالت، تٌص يیثِ ا یثِ ػٌَاى پبسخ ِیسَس

ٍالؼِ،  يیاػالم وشد پس اص ا ضیً ِیتشو یجوَْس سیسئی سخٌگَ.وٌتشل ثبضذ شلبثلیغ ِیثب سٍس ِیٍ تشو ِیثب سَس ِیساثغِ تشو

 ٍ یاِ یٍاسد آهذُ ثِ اضغبلگشاى تشو ضشثبت. شدیسا ثِ ػٌَاى اّذاف دضوي دس ًظش ثگ ِیسَس یشٍّبیگشفتِ ً نیآًىبسا تصو

 يیسٌگ یسبػت گزضتِ ثِ لذس 44استبى ادلت دس  یٍ غشث یهشوض ،یدس هٌبعك ضوبل ضبى تیتحت حوب یشیتىف یّب ستیتشٍس

 يیثب ووه سٌگ ّب ستیاص آًىِ تشٍس پسالطؼبع لشاس دادُ است. سشالت سا تحت یضْش ساّجشد یشیگ ثبصپس بتیثَدُ است وِ ػول

 یّب ستیتشٍس یضْش ادلت، وبًَى اصل یضْش دس جٌَة ضشل يیضغبلگش اسدٍغبى ٍاسد ااستص ا یّب پَش ٍ صسُ یٍ پْپبد یا تَپخبًِ

ثب ضذت  بتیػول يیوشد وِ ا یآى اص ثبهذاد سٍص جوؼِ  عشاح یشیگ ثبصپس یثضسي سا ثشا یبتیالمبػذُ ضذًذ، هحَس همبٍهت ػول

ضْش ٍ سمَط هَلت  يیاص ا ِیاستص سَس یذّبٍاح یٌیًط ػمت لیاص دال یىی ،یتوبم آغبص ضذُ است. ثِ گفتِ وبسضٌبسبى ًظبه

 یاسدٍغبى ثشا كیگزاضتِ است تب آًْب سا وِ ثِ تطَ ّب ستیاص تشٍس یتلفبت گشفتي حذاوثش یوِ همبٍهت ثشا یا ثَدُ یا سشالت، تلِ

ٍ دس  ذُیطو شٍىیدس ًمبط هختلف ادلت ٍ غشة استبى حلت ث ضبى یاص همشّب وشدًذ، یتمال ه وىيه وتیگشفتي سشالت ثِ ّش ل

 تلفبت وٌذ. يیتش يیهتحول سٌگ یا ٍ تَپخبًِ ییآًْب ٍ سپس استمشاسضبى دس ضْش ثب حوالت َّا یطشٍیپ بىیجش

ٍ استبى  ِیآستبًِ لشاس ثَد ضوبل سَس یّب دس ًطست یاست وِ هغبثك تَافمبت لجل یدس حبل ِیدس ضوبل سَس ِیتشو یًظبه حضَس

 یستیّب اص جولِ گشٍُ تشٍس گشٍُ يیاص ا تیدسثبسُ حوب ِیضَد اهب الذاهبت تشو یبوسبصپ یستیتشٍس یّب اص حضَس گشٍُ ضیادلت ً

دس ًبتَ ٌّگبم اًتطبس اخجبس  ىبیآهش شیسف «سَىیّبچ یلیث یو». گستشدُ ضَد ِیسَس وبلّب دس ض احشاسالطبم سجت ضذ تٌص

هَضَع سا ثِ  يیضَس داضت. اٍ تالش وشد ادس جوغ خجشًگبساى ح یوٌفشاًس خجش هیدس  ِیهشثَط ثِ وطتِ ضذى سشثبصاى تشو

عجك ًَضتِ «. هٌصشف ضَد ِیاص سٍس 400اس ذیاص خش ِیتشو ذٍاسمیاه»گفت:  یًسجت دّذ. ٍ 400سبهبًِ پذافٌذ اس ذیخش

وشدى هبدُ  اص پبسخ هطخص ثِ سؤال خجشًگبساى دسثبسُ فؼبل ییىبیهمبم آهش يیا ،یوٌفشاًس خجش يیخجشًگبساى حبضش دس ا یثشخ

 یسسو یسخٌگَ «فی یسٍل یآلىس»چبح هسىَ، ثِ ًمل اص  «بیضٍستیا» سٍصًبهِوشد. ی( خَدداسیًبتَ )اصل دفبع جوؼ وبىیپ 5

 جشیوشٍص اص ًَع وبل یّب ًبٍگبى وِ هجْض ثِ هَضه يیهتؼلك ثِ ا یًظبه یوطت 2سٍص جوؼِ اػالم وشد  ِیسٍس بُیس یبیًبٍگبى دس

 2»اداهِ داد:  یهمبم ًظبه يیاًذ. ا آغبص وشدُ تشاًِیهذ یبیسا ثِ سوت دس ِیداسداًل تشو ثسفش ٍ یّب تٌگِ كیّستٌذ، حشوت اص عش

ّستٌذ.  تشاًِیهذ یبیٍ حشوت ثِ سوت دس ِیدس حبل ػجَس اص تٌگِ ثسفش ٍ داسداًل تشو بُیس یبیًبٍگبى دس یگطت ًظبه یوطت

 یهَضى ًِثب دلت ثبال، اص جولِ سبهب یًظبه یّب الحهجْض ثِ س «چیگَسٍیگش شالیآده»ٍ « هبوبسٍف شالیآده»گطت  یّب یوطت

ّستٌذ تب اص الذاهبت خَد دفبع  يیثِ دًجبل ا گشیىذیثب اًتمبد اص  شیاخ یشیپس اص دسگ ِیٍ سٍس ِیاهب همبهبت تشو«. ّستٌذ جشیوبل

 تیشیوبّص تٌص ٍ هذ عشف ثِ دًجبل 2اهب  ستیچٌذاى دٍس اص رّي ً ِیتشو یاص سَ یوٌٌذ. ّش چٌذ احتوبل ٍ اًتظبس تالف

 . وٌذ یه ِیاًتمبداتص سا هتَجِ سَس ىبىیپّوچٌبى  ِیسٍ است وِ تشو يیاٍضبع ّستٌذ. اص ا
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 بصیرت خرازی  / سیاسی تحلیل آموزش
 تیخَاّن دل ٍال هي هى ٌذ؛یگَ هب چِ هى  دّن دسثبسُ ًوى تیهي اّو»گفتِ ثَد: صیخشاصى ثِ سفمب ذیضْ اهام خاهٌِ ای:

هلت  هی ی ثِ جوبساى، ثِ تْشاى ٍ ثِ هجوَػِ شاى،یافمظ ثِ  ش،یداًست وِ آى دل آگبُ ٍ ثص اٍ هى« سا ساضى وٌن.

ضَد؟  چگًَِ حبصل هى شتیثص يیهي! ا ضاىی. ػضتیثطش ثِاسالم،  بىیٍ دس ٍساى دً طذیاًذ اسالم هى بىیثِ دً طذ؛یاًذ ًوى

ولوِ،  هی يیدٍ لذم ا يیّب دس ّو لذس هطىل وِ اوثش اًسبى آسبى، اهب دس ػول، آى  ولوِ هی يیثش اثش گزضتي اص خَد؛ ّو

 9/4/1340« اًذ! دسجب صدُ ٍ هبًذُ

 مهربان! یاز اروپا ییجادو نستکسیا
دس ًطست  یػشالچ»ولىشد اسٍپب پشداختِ ٍ ًَضتِ است: ٍ ػ ٌستىسیثِ هَضَع ا یبدداضتیخَد دس  لجلدس ضوبسُ  شدیآفتاب  رٍسًاهِ

خبسجِ ثب  شیٍص یبسی.هؼبٍى سوٌذ یه یسا ع اش یبتیهشاحل ػول ٌستىسیهَضَع گفتِ است وِ ا يیاصا گشیهطتشن ثشجبم ثبسد َىیسیوو

ثذٍى ثشآٍسدُ ضذى اًتظبساتوبى  وِ نیوشد ذیهطتشن تبو َىیسیگفت: دس جلسِ وو ذُ،یسس یبتیثِ هشاحل ػول جبیتمش ٌستىسیا ٌىِیا بىیث

 يیّن اسٍپب اص اٍل صیپ ىسبلیوِ  ضَد یهغشح ه یاظْبسات دس حبل يی. استیثِ ثشجبم همذٍس ً شاىیثبصگطت وبهل ا یالتصبد یّب دس حَصُ

 .«بفتذیث یذتشیثبس لشاس است تب اتفبق جذ يیا بی. آبفتبدیً یاتفبل جیسخي گفتِ ثَد ٍ ّ ٌستىسیا یّب تشاوٌص

 ٌستىسیضذى ا یبتیصحجت دٍثبسُ اص ػول: »نیخَاً یًَضتبس ه يیاص ا یلبثل تبهل آهذُ است. دس ثخط یا ًىتِ بدداضتی يیاداهِ ا دس

دس پٌج گبم  شاىیا ییثِ آى ًذاضتٌذ]!![. اص سَ یلیتوب هی چیگبم ثشداضتِ اًذوِ ّ یشیٍ اسٍپب دس هس شاىیوِ اوٌَى ا ضَد یهغشح ه یدسحبل

سٍصّب  يیا نیوٌ یاش سا فؼبل وشدُ است.اهب هطبّذُ ه هبضِ سنیاسٍپب هىبً ییسا ثشداضتِ است ٍ اص سَ اش یتؼْذات ثشجبه بّصو یّب ، گبم

وٌٌذ.  تش یسا ثحشاً ظیضشا خَاٌّذ یآًْب ٍالؼب ًو دّذوِ یًطبى ه يیٍ ا اًذاصًذ یه كیهذام ثِ تؼَ ّب ییهبضِ سا اسٍپب سنیضذى هىبً یبتیػول

اًَاع فطبسّب اتفبق افتبدُ است ٍ  شاىیا یثشا ییوبس ًذاسًذ]!![ اص سَ يیثِ ا یلیوِ توب دّذ یًطبى ه اًذاصًذ، یه كیسا ثِ تؼَ آىهذام  ٌىِیا

 «ًذاسد. یچٌذاً یهؼٌب طتشیػوال فطبس ث

ثشق ّوچَى ثشداضتِ ضذى  پش صسق ٍ یّب ػول وشدُ وِ اوٌَى اص ثشجبم ثب آى ٍػذُ یا هب ثِ گًَِ یپلوبسیآى است وِ د ضیتبسف ثشاًگ اهب

گطتِ اًذ:  یساض یلغشُ چىبً یوبًبل هبل هیوٌٌذُ آى؛ ثِ ٍػذُ  ٍ... حبال جوبػت هذافغ ٍ ثضن یالتصبد ظیضشا صیٍ گطب ّب نیّوِ تحش

 صیسبل پداضتِ ثبضذ. الجتِ اص  تیٍالؼ یثشخالف دفؼبت لجل ٌستىسیضذى ا یبتیثَد وِ ٍػذُ ػول ذٍاسیثطَد اه ذیضب یتیٍضؼ يیثب چٌ»

 هی چیٍ ّ گزسد یّب ه ٍػذُ يیاص ا ىسبلیاص  صیثبصضذُ است ٍ اهشٍص ث یثبًى یشّبیدس حبل اًجبم است ٍ هس ٌستىسیاػالم ضذُ ثَد وِ ا

ضَد اهب  شاىیا بصدادىیهَضَع ثبػث اهت يیوٌٌذ ا یحذاوثش یفطبسّب ىبیّوسَ ثب آهش یثَد وِ ٍلت يیا ّب ییپب. اًتظبس اسٍَستیثِ تحمك ًپ

 ذیثب« ثِ آى ًذاضتٌذ یلیتوب هی چیگبم ثشداضتِ اًذوِ ّ یشیٍ اسٍپب دس هس شاىیا»هتي وِ  یادػب يیا دسثبسُ«تش ضذ. صشفب هطىالت ثغشًج

 یؼٌیًجَد پس  شیهس يیثِ ا لیخسبست ثبضذ. اسٍپب اگش هب سبص ٌِیصه تَاًذ یاص اسٍپب ه یشٍالؼیًبدسست ٍ غ لیًگبُ ٍ تحل يیهتزوش ضذ وِ ّو

 یسا ثشا شاىیا تیخَة وبس تشغ سیًجَدُ ٍ اسٍپب دس ًمص پل يیچٌ يیوِ ا نیداً یثَدُ است! اهب ه شجبمٍ وبست ث ون یث یثِ اجشا لیهب

ثِ  ىبیاسٍپب دس دٍسُ اصالحبت ثذٍى آهش يیٍ... ثِ ػْذُ داضتِ است. چٌبًىِ ّو یٍ هَضى یا هٌغمِ لیهسب یهزاوشُ ثشا ضیًطستي ثش سش ه

 سا ضىست. یا اسٍپب، وطَسهبى پلوت هشاوض ّستِ یجٌذیسبل ثؼذ اص ػذم پب2سا ػول ًىشد ٍ  ذاتصًطست ٍ پس اص تَافك تؼْ اىشیهزاوشُ ثب ا

 


