
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0011 دی 22شنبه چهار 5565 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

 نیا ی، جلوکندمیکار  رانیمردم ا یو اصل ینید میاز مفاه زداییحساسیت یرو داًیدشمن شد

و با تمام  کنندیمبزرگ  زیپرمدعا را ن هیماکمافراد  یگاه این کار یبرا د،یستیبا زداییحساسیت

 (91/91/9911) .و کار کرد ستادیدر برابرشان ا دیکه با کوشندیم نهیزم نیامکانات خود در ا
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 هيترکاقتصاد  هایدرس            روز حرف▼

 ؛بوده است یشاهد تحوالت شگرف هیاقتصاد ترک راخی دهه دو در

 عیتا رشد سر ریقرن اخ یدر ابتدا یساختار هایدگرگونیاز 

بحران  درنهایتو  ؛یخارج گذاریسرمایهاز  رمتأث یاقتصاد

 ساده و کوتاه در بیانی .یخارج هایبدهیاز  متأثر یاقتصاد

 ،هیترک یروزها نیا اقتصادی بحران یاصل شهیر گفت، توانمی

است.  دینبودن عوامل تول زادرونو  گذاریسرمایهکاهش 

مل د شاتوانمی هیدر ترک یاقتصاد فرازوفرودروند  هرحالبه

 ایرانِ در مسیر پیشرفت باشد. یبرا بهاگران یاتیتجرب و هادرس

 نیدر ب هیدر ترک یاقتصاد یاصالح ساختارها نکات تحليلي:

، اولاست:  یمرهون دو نکته اساس ۱11۲ تا ۱119 هایسال

و  یبحران اقتصاد یاصل شهیبر ر یاسیس هایجریان نظراتفاق

 اندازیسنگعدم  یبرا یبر منافع حزب یمنافع مل افتنی تیارجح

، دوم .یعموم و همراه کردن افکار ستندیکه در قدرت ن ییرقبا

الزامات و  ازجملهکه  یاقتصاد هایشاخصو کنترل  تتثبی

 است. یاقتصاد هاینظامشروع اصالح  یاساس هایزمینه

حزب عدالت و توسعه  تیحاکم یدر ابتدا یاصالحات اقتصاد

در  بایستمیدر اقتصاد  نیادیهرگونه تحول بن نشان داد که

. ازجمله اقدامات مثبت ردیانجام گ چندسالهدوره کوتاه  کی

اصالحات و یکپارچه  مؤثردولت اردوغان در ترکیه، اجرای 

 طی دو دهه اخیر،. در مقایسه با ترکیه، بوداقتصادی ساختاری 

گوناگون  هایشوکوارد  یاصالحات اقتصاد دنبالبه  ایران

هر دو سه سال اقتصاد را به  اگر دهدمیه نشان تجرب. شودمی

مثبت نخواهد  جهی، نتمیبهانه اصالح ساختارها وارد شوک کن

 دنینرس جهیکه باعث به نت یاز عوامل یکی بساچهداد و 

 هاآن زمانیهمعدم  نی، همشودمی یاصالح اقتصاد هایطرح

 لحدر » امسال فرمودند: شهریورماه ۶ در انقالب رهبر باشد.

و مسکّن و مانند  یموقّت یهاحلدنبال راه یمشکالت اقتصاد

 شیاوقات مشکل را افزا یگاه هااینرفت، چون  دینبا هااین

مشکل را اضافه  یموقّت، گاه هایعالجو  هامسکّن نیا دهد؛یم

 یاساس یهاحلبه راه هاچالش نیرفع ا یبرا دیبا ؛کندمی

گرفت،  توانمیصاد ترکیه که از اقت ایتجربهدیگر «. پرداخت

 یهم رشد کرده باشد ول اندازه هراقتصاد  کی کهاین است 

د توانمین ،باشد زابرون هایمؤلفهاز  متأثررشد  نیچنانچه ا

 متأثر دیبا داریپا یکند. رشد اقتصاد مهیاقتصاد را ب کی ندهیآ

بودن در  یتک صنعت ؛و متکثر باشد زادرون یدیاز عوامل تول

و  سمیتور) صنعت کیبه  ندهیفزا یوابستگ ایاد اقتص کی

، باعث بروز (رانینفت در ا ؛هیدر ترک یخارج گذاریسرمایه

 )نویسنده: علی محمدی( .شودمی ندهیچالش در آ

 

 

 
 

 
 

 «صفر»به توان  يقدرت نظام                      روز گزارش▼

 ونیزیتلو 9۱در گفتگو با شبکه  یستیونیصه میباسابقه رژ استمدارانیاز س« اولمرت هودیا»

 ریفراگ اتیعمل یبرا ینظام نهیگز لیاسرائ» :است هگفت حیصر یدر اظهارات ژیم صهیونیستیر

و  نتیجهبی گویییاوه، بارهدراینندارد و سخن گفتن  اریدر اخترا  رانیا یاهسته تأسیسات هیعل

کرده  تأکید نیگفتگو همچن نیدر ا یستیونیصه میاسبق رژ ریوز. نخست«نشانه ضعف است

توافقنامه،  نیاز ا کایاز آن بود و خروج آمر شیبهتر از اوضاع پ یقبل یاافقنامه هستهتو»است: 

به دست  یادیبود و تا حد ز آورزیان شدتبه لیاسرائ تیامن یاست که برا یاقدام خطرناک

در  زین یستیونیصه میرژ یمل تیمشاور سابق امن «چیلیفرا چاک» «.رخ داد اهوینتان نیامیبن

 واقعاً احتمال دارد ه نظر شماب ایآ»که  سؤال نیروزنامه هاآرتص در پاسخ به ا یبرنامه صوت

 یکه برا یبا تمام احترام» :تأکید کرد ،«حمله کند؟ رانیا یاهسته یهاتیبه سا لیاسرائ

 یاقدرت کوچک منطقه کیما  درنهایتاما  ؛قائل هستم لیقابل توجه اسرائ یهایتوانمند

فکر  ،( شودرانیا یاهسته تأسیساتبه  یمجبور به اقدام )حمله نظام لیاگر اسرائ .میهست

 یپاسخ نظام ازنظردارد که هم  یجد یامدهایباشد و پ یاقدام کار آسان نیکه ا کنمینم

 «ریشف کیرل»گذشته  یدر روزها ن،یبر ا عالوه«. خواهد بود، مهم اهللو هم حزب هایرانیا

عراق  یاهسته تأسیساتکه خلبان حمله به  یستیونیصه میرژ ییهوا یرویژنرال بازنشسته ن

در اعماق  هاآناز  یدارد، برخ یاهسته تأسیساتها ده رانیا» :گفته است ،بود 91۹9در سال 

همچنین «. سخت است لیاسرائ یاهبمب یبرا هاآنو نابود کردن  عیهستند و نفوذ سر نیزم

 ییو فضا ییهوا یؤسسه مطالعات راهبردم»سابق  سیو رئ ی، کارشناس هوانورد«انبار تل»

 یامکان وجود دارد که وقت نیا» :نوشته است تایمزنیویورکدر  یادداشتیبا انتشار  «شریف

فرود  لیدر اسرائ خواهندیم یاهسته تأسیساتبعد از هدف قرار دادن  یلیاسرائ یماهایهواپ

 .«اندکردها منهدم پروازشان ر یباندها یرانیا یهاکه موشک شوندمتوجه  ند،یایب

و  ریاخ یهااست که در ماه یعبارت ،«رانیا یاهسته تأسیساتبه  ینظام حمله»: تحليلي گزاره

 دهیشن یستیونیصه میرژارشد از زبان مقامات  یگریاز هر زمان د شتریب ،نیمذاکرات و موازاتبه

 زین یستیونیصه میرژ یاز مقامات سابق و کنون یاریبس زمانهماست که  یدر حال نی. اشودیم

 یبرحذر داشته و آن را اقدام رانیا هیعل ییرا از هرگونه ماجراجو ویآوتل ،فمختل یدر گفتگوها

عراق  یاهسته یهابه برنامه یستیونیصه میژخالف حمالت ر. بردانندیم زیآمخطرناک و جنون

ی علیه منافع هر تحرکقطعاً به  رانیا یاسالم ینداشت، جمهور یدر پ یواکنش چیکه ه هیو سور

پذیرش از آن برخوردار است، ایران که  ینظام یهاتیکه با توجه به قابل دهدیپاسخ مملی خود 

 یاز مقامات سابق و کنون یاریکه بس یتیخواهد بود؛ واقع تحملغیرقابل آن برای طرف متخاصم

 (ندیآخوش دی. )حماندافتهیآن را در خوبیبه یستیونیصه میرژ

 دهيمميرا در جريان مذاکرات وين قرار  ایمنطقهدوستان : انياللهرعبديام        خبر ویژه▼

امور خارجه قطر  ریو وز رامی با» :گفت در دوحه یبا مقامات قطر دارید انیامور خارجه در پا روزی

 یوزرا ندهیآ روزهای در شد توافق .میوگو کردو موضوعات مختلف گفت دوجانبهدرباره مناسبات 

ها بحران برخی حلراه به دوحه سفر کنند. آمدهعملبهدعوت  یبر مبنا رانیا یاسالم یجمهور

 کیو هژمون یگریزور و نظام ریاز مس دیاست و ما نبا یاسیس حلراهدر منطقه صرفاً تمرکز بر 

 هاآن م،یدهیقرار م نیمذاکرات و انجری در حتماً  را منطقه در دوستانمان .میمشکالت را حل کن

کشور بزرگ در  کی عنوانبه رانیا یاسالم جمهوری حق برخوردارند. نیما از ا هیهمسا عنوانبه

 .«میو سازنده دارد و ما طرف خوب تحوالت در منطقه بود یمحور ،یمنطقه همواره نقش اساس

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 است يغرب یهابه ضرر طرفدر وين گذر زمان ابوالفتح: 

االجل در به اسم ضرب یزیچ کهنیابا اعالم  المللنیکارشناس مسائل ب «ابوالفتحامیرعلی »

تحلیل راهبرد جدید کشورهای غربی در مذاکرات وین مبنی بر  در، مذاکرات اساساً وجود ندارد

نزدیک به سه سال پیش زمانی که » برای پایان مذاکرات احیای برجام گفت: االجلتعیین ضرب

 فشار سیاست اعمال جبمو به زمان گذر دولت وقت آمریکا به ریاست ترامپ از برجام خارج شد،

ای ایران حتی تا یک های هستهاینکه فعالیت ژهیوبهد؛ ری علیه ایران به ضرر کشورمان بوحداکث

این کارشناس «. پیدا کرد ادامه سال پس از خروج آمریکا از برجام نیز بر طبق تعهدات برجامی

 به و آغاز ،سالهکی ایوقفه از پس ایران ایهسته هایفعالیت»الملل ادامه داد: مسائل بین

 پیش از بیش شدن مضاعف شاهد نیز اخیر هایماه در و شد افزوده آن سرعت بر زمان مرور

ان زمان صرفاً به ضرر ایر گذشت دیگر تا شده موجب مسئله همین. ایمبوده هافعالیت این

نباشد بلکه طرف مقابل نیز از گذشت زمان متضرر شود. بر همین اساس است که طرف مقابل 

 که کندمی تهدید دائم و دارد ایران دادن قرار فشار تحت در سعی مذاکراتی تکنیک با تغییر

 «.دافتمی خود خاصیت از برجام بگذرد زمان اگر و دارد وجود مذاکرات برای االجلیضرب

 !طانيگاه شمدفون

 .ستندیهم ن کیبه ما نزد یحت گرانیاست، د نیکره زم یکشور رو نیقدرتمندتر کاآمری»

هشت کشور بعد از ما  یاز جمع بودجه نظام میکنیخود م ینظام یروین یکه ما برا یانهیهز

از  یبخش نای؛ «جهان هستند خیدر طول تار انیوجنگج نیما بهتر ینظام یروهاین .است شتریب

؛ نام است یفارس رهیدر جز ییکایآمرساعت قبل از خار شدن سربازان  9۹ قاًیدقسخنان اوباما 

خارج شدن قلب  زمانیهمآشناست.  هاییکایآمر یبرا ناشناخته باشد، یهر کس یبرا رهجزیاین 

بود، با  رانیا یاهستهکوس کردن برنامه که نشانه متوقف و مع 1۹ ماهدیاراک در  روگاهین

 ییکایراهبرد آمر یکارآمد امی، پروشن یاحمد دیشهکشورمان  یاهستهشهادت دانشمند 

ادراک  الجهت، واشنگتن در ح نیو در هم کردیمبه جهان منتقل  را( ریتحق م،یتحر د،یتهد)

محال  یواشنگتن امر ارتباط با یمنها شرفتیبه پ دنیبود که امکان رس امیپ نیو انتقال ا یساز

 د.واشنگتن بده یهاخواسته رشیتن به پذ رانیمثل ا دیبا درنهایت یاست و هر کشور مبارز

باعث شده  یاهستهدر خالل مذاکرات  هاپلماتید یبرخ یهازدنو قدم  هاخنده نکهای ضمن

 یطیشرا نچنی در بشود. کایبا آمر یکارسازشمنطقه، متهم به  یدر افکار عموم رانیبود تا ا

 ،ییکایآمرمتجاوز  انینظام یریو مدافع ملت، با دستگ یگر ینماد انقالب نیتریاصل عنوانبهسپاه 

 وبرگرداند  کامالً بود، ورق را یخواناوباما که در حال رجز انهیسال یسخنران بعد از یاندک همآن

 خت.سا ونمدف یفارس رهیواشنگتن را در جز منهیدشمن، راهبرد و ه ریضمن تحق

 نددشدر نفت طلبکار  يرتخصصيرکوردداران انتصابات غ

 نگیهلد تیریبه مد یعسگریعل یعبدالعل انتصاباعالم خبر غیررسمی  با و پیش روزدو  از

انتصاب نادرست،  نیداشته تا به استناد ا یدولت سابق سع یحام انی، جرفارسجیخل یمیپتروش

 دهدینشان م خوبیبهبه گذشته  نگاهی جلوه دهد. یرتخصصیکالن در صنعت نفت را غ تیریمد

 یو خارج از حوزه نفت و انرژ یرتخصصیرکورددار انتصابات غ دیزنگنه را نبا ژنیجز ب یکه کس

آهن و معاون از راه فناوری و پژوهش معاون گاز، و نفت حوزه بر زنگنه وزارت دوران در دانست.

 رانینفت از گمرک و مد یشرکت مل رعاملیمد مدند.به صنعت نفت آ رویاز وزارت ن یزیربرنامه

دو  ن،ای بر عالوه زنگنه بودند. یاز شاگردان دانشگاه کویو ن شیعامل دو شرکت پخش و پاال

 یهااز حوزه ،در وزارت نفت بودند یتیریگسترده مد اراتیاخت یسابق که دارا ریمشاور ارشد وز

 نگیهلد یقبل رعاملیمد ،یعیجعفر رب نهمچنیشدند.  یو معدن وارد حوزه انرژ التیش

 بود. یرفسنجان یبه محسن هاشم کینزد یروهایاز مترو به نفت کوچ کرده و از ن زین فارسجیخل

 یرتخصصیرکورددار انتصابات غ دیزنگنه را با ژنیدولت قبل، ب انیمحا یارسانه غوغای برخالف

 یهاوزارت نفت در دوره یستادها نیتریاز تخصص یکیبردن  سؤال ریدر وزارت نفت دانست. ز

شود،  یتلق یو فن یتخصص ینقد کهآناز  شیانتصاب نادرست، ب کیبه استناد  صرفاً مختلف، 

 است. یاسیس یهاحسابهیتسو یبرا یتالش

 اخبار کوتاه

 /ميروزيپ ميحاج قاسم بود مطمئن بود جا هرحسن: ال ◄

می از مقبولیت باالی الباقر وابسته به مقاومت مرد پیفرمانده ت

جنگ با نیروهای تکفیری تروریستی  هایجبههحاج قاسم در 

 وقتی» :کندمیاضافه  واالمقامگفته و در خصوص این شهید 

ج قاسم هم حا دادیو فرمانده ما به ما اطالع م اتیمسئول عمل

مسئله حضور حاج قاسم در اتاق  دنیشن محضبهحضور دارد، 

که ما  روابطی. دیرسیما از صفر به هزار م هیروح اتیعمل

اعم و  طوربه هیسور ریعشا یروهایو ن طرازهم یروهاین عنوانبه

 یروابط م،یداشت یمانیاخص با حاج قاسم سل طوربهدر حلب 

حاج قاسم  دیما و شه انیم فردیمنحصربهبود، روابط  یعال

 .«شکل گرفته بود یمانیسل

 ؛ عامل قطعي برق در تابستان!/نيدرصد از مشترک 2مصرف  ◄

 درصد ۱ اگر»گفت:  ریشرکت توان عیتوز یهماهنگ معاون

مصرف برق خود را به نصف کاهش دهند، بخش  مشترکان

 نبی از .رودیم نیدر تابستان از ب یبرق یهاتیاز محدود یمهم

 9از  شیهزار مشترک ب ۶11تنها  ،یمشترک خانگ ونیلیم 91

 .«اندهزار مگاوات از مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده

، هاپرمصرفیکی از راهکارهای دولت برای سرخط کردن 

نگین برای این عده است؛ وقتی آحاد س یهانهیهزاعمال 

برای گذران  یاعدهدارند، لزومی ندارد  سطحهمجامعه مصرف 

، از یارانه انرژی مضاعف عرفو خارج از الکچری  یهایزندگ

 نسبت به سایرین برخوردار باشند.

 نیجانش /در شرق کشور 02 المقدسبيت يال شيآغاز رزما ◄

 یال شرزمای» :اعالم کرد بلوچستان و ستانیسفرمانده سپاه 

این شهرستان  9۱ص( در )اهللرسول ایبا رمز  9۱ المقدسبیت

 کارگیریبهو برزن با  یدفاع از کو اتیعمل یاجراشد. آغاز  استان

 معابر کنترل ،جیمقاومت بس یهاگاهیو پا المقدستیب یهاگردان

 ی، برقرارشدهنییتعدر نقاط  یو بازرس ستیا یتورها جادای و

 ازجملهو اطالعات  یبانیپشت ،یی، خودرومحور محله یهاگشت

 .«است شیرزما نیدر ا ییاجرا یهابرنامه

 کشور کليد خورد/ يفرهنگ یشورا ترينمهمدر تحول  ◄

رهبر  که در حکم یانقالب فرهنگ شورای عالی تحول سند

قرار گرفته بود، در  تأکیدشورا مورد  دیدوره جد یانقالب برا

اعضا  بیبه تصو جمهورسیرئ استیشورا به ر دیروزجلسه 

سند تحول  ،اعالم کرد یانقالب فرهنگ یعال یشورا ردبی. دیرس

 تأییدجهت  ندهیآ یدر روزها یانقالب فرهنگ یعال یشورا

 .شودیرهبر انقالب م میتقد ،یینها

 /!کرونياُم عيسر صيتشخ تيک دکنندهيکشور تولسومين  ◄

 بر داد،خ برکت کیسالمت الکترون بنیاندانششرکت  رعاملیمد

درصد  1۱ یدارادر این مجموعه،  شدهدرستتشخیص  تیک

 روسیو دیگونه جد شناساییاست.  تیدرصد حساس 1۹دقت و 

 است. ریپذامکان هاتیک نیبه کمک ا قهیدق 9۲کرونا در مدت 

. استهزار عدد  ۱11حدود  تیک نیروزانه ا دیتول تظرفی

 استفاده است. وارد بازار شده و در حال هاتیک نای اکنونهم


