
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
2011 آبان 21شنبه چهار 5365 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

بیست سال آمدند افغانستان را اشغال کردند و در این بیست سال انواع و اقسام ها[ ]آمریکایی

شان را بمباران کردند، ها کردند؛ مجلس عزایشان را، مجلس عروسیها را به افغانظلم

تولید مواد مخدّر را در افغانستان افزایش  -چند ده برابر-ها برابر هایشان را کشتند، دهجوان

                                                         (60/60/0066) .هم برای پیشرفت افغانستان برنداشتند قدمکیدند؛ دا

www.basirat.ir ▼يحيترج ارز استيادامه س یاگرها و اما     روز حرف 

به  یالتهابات ارز تی، ممانعت از سرایحیارز ترج جادای فلسفه 

 ،جامعه بود نییپا یهادهکمردم و منتفع کردن  یاساس یازهاین

 عیمردم توز انیبرابر م صورتبهرا  یکه بتوان ثروت مل یاگونهبه

ضد  یاستیبه س لیمحقق نشد بلکه تبد اهداف آن تنهانه اما ؛کرد

رانت، باز صادرات، قاچاق، کاهش  عیوزت خودش شده است.

 جهینت یهمگ ...و  یداخل دیتول فی، تضعیپول هیخلق پا ،یوربهره

 بوده است. استیس نیا

 تیتثب استیکه اتخاذ س ستین یدیترد -0 نکات تحليلي:

 ؛جان اقتصاد است ی( بالیدستور متی)ق متیق نیو تضم متیق

. یاارانهینظام  یو دوم کندمی دیتول اهیبازار س یاول نکهیچه ا

داشتن نظام  ، مستلزمیاقتصاد استیدو س نیاز اتخاذ ا زیپره

و  یریتدبیب بتیکه به دو مص یسالم است، نه اقتصاد یاقتصاد

 بهبود یبرا یحیارز ترج میتصم -2دچار شده باشد.  میتحر

اجرا با  وهیدر ش متأسفانهجامعه بود که  نییپا یهادهک شتیمع

 کیبه  استیس نیا د،یهمراه شد و باعث گرد یادهیعدنواقص 

 یماریب نیدرمان ا یبرا یاعدهشود.  لیتبداقتصاد  یبرا یماریب

به  هامتیقبرداشته شود و  یحیارز ترج کالًکه  کنندیم زیتجو

: کنندیمافراد از دو نکته غفلت  نیاما ا ؛آزاد محاسبه شودنرخ 

. شودیم جادیا میتصم نیاز ا متأثرکه  یاندهیفزااول، تورم 

پایه محاسبه تورم و تأثیرگذار مستقیم بر بخش  یاساس یکاالها

 رهیبه کل زنج هاآن یگران کهیطوربهزیادی از کاالها است، 

خواهد بود که با  یاگونهبهرم هم تو نی. اگذاردیم تأثیرکاالها 

 نکهیجبران نخواهد شد. ضمن ا ینقد زیوار ای یاعتبار ارتک

تورم  جهیدرنتو  ینگیجبران، موجب خلق نقد وهیش نیخود ا

 هاارانهیاقتصاد در بخش  یجراح نکهیا دوم. شودیمبیشتر 

...( و ینگیتورم، نقد) یاقتصاد یهاشاخصهست که  نیمستلزم ا

 یشده و حت شتریب یاقتصاد یهاچالشوگرنه  د،باش شده تیتثب

 دیبا یفعل طیدر شرا -3 د شد.خواه یتیامن یهابحرانبه  منجر

کرد.  تیتقو عیو توز هاصیتخصکنترل و نظارت را در حوزه 

 معاون ای شودیمتن کاال در گمرک فاسد  ونیلیچند م نکهیا

 مرتبط یحیجبا شبکه دالالن ارز تر صمت در یک دولت ریوز

رانت در اقتصاد وجود است، نشان از ساختار فسادزا و  بوده

 .دموارد اصالح شو نیا دیکه ابتدا با باشدیم

ارز  استیکشور، س یاقتصاد طشرای به ناظر نکته پاياني:

؛ ابدیادامه  دیبا فعالً ،شیهانهیهزو  بیهمه معا رغمیعل یحیترج

ارز، فسادها را در  عیتوز و صیبا نظارت و کنترل بر تخص دیاما با

رد تا انتفاع آن به جامعه هدف برسد. در ادامه ب نیاز ب نهیزم نیا

شده  یراهکار کارشناس با ی واقتصاد یهاشاخص تیبا تثب دیبا

 )نویسنده: علی محمدی( .را حذف کرد آن

 

 

 
 

 
 

 !رانيا عليه «جنگ ستارگان»بلوف                       روز گزارش▼

 یطسازمان ملل متحد در گالسکو،  وهوایآبدر کنفرانس  یستیونیصه میرژ ریوزنخست

او برای مقابله با ایران، الگوی  یالگوگفت  و کرد ییرونما رانیمقابله با ا دیاز مدل جد یظهاراتا

 خواهد بود. دوران جنگ سرد جمهوررئیس ،گانیرونالد ر

رژیم  انیم یریدرگ هی، ضمن تشبلندن مزیبنت در گفتگو با روزنامه تا ینفتال ی:خبر هگزار

در دوره جنگ سرد،  یشورو ریو اتحاد جماه کایآمر انیم یریبه درگ رانیو ا صهیونیستی

 ینظام یهانهیهز گان،یرونالد ر« جنگ ستارگان»از  یخاطرنشان کرد که قصد دارد با الگوبردار

 یزیکار چ نیا یمواز» نمود: حیگفتگو تصر نیدر ا یدهد. و شیرا افزا یالماس یجمهور یبرا

گفتگو اضافه  نیبنت در ا«. مجبور نبود که مسکو را بمباران کند گانیانجام داد. ر گانیاست که ر

 ومیاوران یسازیغن ییاز توانا هنقط نیترشرفتهیاکنون در پ رانیا ستین دهیپوش یبر کس» :کندمی

کرد. از همه توان،  میکار خواه ]ایران[ هاآن هیعل ام»رنشان کرده است: طخاوی ، «قرار دارد

استفاده  م،یکه در آن چند گام جلوتر باش یابه نقطه دنیرس یو اقتصاد خود برا یفناور ،ینوآور

 02گذشته کانال  یهاو در هفته نیازاشیپاست که  یدر حالاظهارات بنت  نیا«. کرد میخواه

 ،ینظام یماهایهواپ دیخر یبرا یدالر اردیلیم میو ن کیاز اختصاص بودجه  نیستیرژیم صهیو

 یسازمنظور آمادهسنگرشکن به یهابمب ازجمله یاختصاص زاتیو تجه یجاسوس یپهپادها

 خبر داده بود. رانیا یاهسته ساتیبه تأس یمالجهت حمله احت میرژ نیارتش ا

جنگ  یاز الگو یریگبر بهره یمبن یستیونیصه میرژ ریوزنخست ریاخ اظهارات ي:ليتحل گزاره

 یدر حال رانیبا ا یمقابله نظام یبرا یدالر بودجه اختصاص اردیلیم میو ن کیستارگان و اختصاص 

در  یمل تیامن بیخود، از نظر ضر یو کارشناسان داخل هاستیبه اذعان استراتژ میرژ نیاست که ا

از نظر  رانیا یاسالم یامروز جمهور نکهیا درقرار دارد.  سیخود از زمان تأس حسط نیترنییپا

مقابله با هرگونه  یسطح برا نیتریدر عال یو اطالعات یدانیم ،ینظام ،یرزم یو آمادگ یاریهوش

در  زین رانیآغاز جنگ ستارگان با ا یاما اظهارات بنت برا؛ ستین یشک، قرار دارد ینظام دیتهد

دوران جنگ سرد است  یکایآمر ،رژیم صهیونیستیاست. نه « فبلو» کیحالت  نیترنانهیبخوش

مقاومت  یهاگروه یکه ناتوان از مقابله با حمالت راکت یمی. رژیشورو ریاتحاد جماه ران،یو نه ا

 یاندازحرف از راه دیمقاومت قرار دارد، نبا یآتش حمالت راکت ریدر غزه است و در ز ینیفلسط

 (ندیآخوش دیبزند. )حم رانیابا  یجنگ ستارگان و حمله نظام

 گازی ايران در خزر! یهاچاهشايعه کنترل روسيه بر                    خبر ویژه▼

 دهدنمیروسیه اجازه » داخلی مبنی بر اینکه هایرسانهای از طریق برخی در پی انتشار مصاحبه

 26در طول »کاظم جاللی اظهار داشت:  ،«قرار گیرد مورداستفادهدر خزر هشت چاه گازی ایران 

هر از چند  متأسفانهسفیر در روسیه هستم چنین موضوعی نبوده است ولی  عنوانبهماهی که 

سفیر  .شودمیمنتشر بر روابط ایران و روسیه  تأثیرگذاریبرای  ایرسانهگاهی خبرهایی در فضای 

، دهدمیقرار  تأثیرخبرها، روابط دو کشور و افکار عمومی را تحت  گونهاینبا بیان اینکه کشورمان 

از افرادی »جاللی تصریح کرد:  .«موارد شد گونهاینخواستار ورود مراجع قانونی برای برخورد با 

ک خواسته شود و با دالیل منطقی، ، باید اسناد و مداراندداشتهکه در این مصاحبه چنین ادعایی 

 .«دنیفت یاتفاقاتموضوع را برای مردم و افکار عمومی روشن کنند و اگر صحت ندارد نباید چنین 

، خبر یاد شده را تکذیب کرد یاهیجوابدر سایت رسمی خود با انتشار  دیروزشرکت نفت خزر هم 

جی با موضوع انصنفی سی سخنان منتسب به آقای اردشیر دادرس، رئیس انجمن»و نوشت: 

های وجود توافقی میان ایران و روسیه مبنی بر سلب اختیار روسیه از ایران برای برداشت از چاه

پایه و در تضاد با اصل نهم بی کامالًگازی در محدوده آبی کشورمان در خزر، مصداق نشر اکاذیب، 

 «.قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است

http://www.basirat.ir/
http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 !نديگويمرئيسي از بهشت دولت روحاني  کنندگانبيتخر

انتخابات اخیر به  یهاخوردهشکستحامیان دولت سابق و  یطورکلبه، اعتدالیون و طلباناصالح

تا جایی  شودیم. روزانه هم بر حجم و میزان تخریب افزوده دارند یاژهیوتخریب دولت رئیسی اهتمام 

که گویی دولت سیزدهم، بهشتی را از روحانی تحویل گرفته و امروز در روزهای آخر مسئولیت اوضاع 

مقابل امید شکل آن چیز که مشهود است اجرای پروژه ناامیدسازی مردم در  .را خراب کرده است

علی مورد از این اظهارات ناامیدساز،  نیترتازه. در دولت رئیسی است ینیآفرتحولگرفته مردم به 

از  ترموفق کامالًروز نخست  066دولت آقای روحانی در » :گفته است صوفی، وزیر دولت اصالحات

گرچه در دور دوم  .کار آمد دولت آقای رئیسی بود چون دولت آقای روحانی با آمادگی کامل سر

«. !کل رها شده استبه  نآلارها شد ولی  جیتدربهریاست جمهوری آقای روحانی نیز مملکت 

رئیسی پیوسته  گرانبیتخری نیز به جمع روحان یهادولت مسئول دراصالح طلب و محمدرضا خباز، 

 برنامه رئیسی آقای دولت از  ای اصالح اقتصاد کشور ندارد.بر یابرنامههیچ دولت » مدعی شده است:و 

هرچند تحمل «. تاس گفتاردرمانی نوعی درواقع. است بوده آرزو و آمال شعار، دیدیم آنچه ندیدیم،

قدرت برای جریان اصالحات سنگین  یهایکرسشکست در سه دوره رقابت انتخاباتی و از دست دادن 

قدم  کشورین جریان برای جلب مجدد نظر مردم، در چارچوب منافع تا ا کندمیحکم  عقلاست، اما 

 مسموم به یأس مبدل کند. یهایخبرپراکنرا نیز با در جامعه  گرفتهشکلاندک امید  کهنیانه  بردارد

 ايراني فرزندخواهي خانوادهودی از همراهي مجلس با نگراني رسانه سع

های مرکز ملی های پژوهششبکۀ سعودی ایران اینترنشنال به دنبال استناد رئیس مجلس به یافته

در تالشی مذبوحانه خواسته است تا صحت این ، ایران در خصوص تعداد فرزندان دلخواه مادران ایران

دی از آشکار شدن میل باالی مادران به آوردن فرزند شدیداً نگران شبکه سعو .ها را متزلزل سازدیافته

 درواقعبرای آوردن فرزند بیشتر،  هاخانوادهکه حمایت از  کندمیثابت  هاشاخصاین  چراکهاست 

در . نیست هاخانوادهخواستۀ خود زنان و مادران ایرانی است و حاکمیت به دنبال تحمیل آن به 

است، میل فرزندخواهی  شدهتوسط جهاد دانشگاهی انجام که  03۳۱در سال پیمایش ملی خانواده 

علمی و پژوهشی در کشور نیز  یهاافتهیسایر  .فرزند برآورد شده است 3تا  2.2بین ایرانی زوجین 

، هاپژوهشایرانی به داشتن چندین فرزند است. همچنین در این  یهاخانوادهباالی  یمندعالقه دیمؤ

مجلس یازدهم . اندکردهعنوان  مؤثررا افزایش فرزندآوری  درها مایت دولت از خانوادهحجامعه هدف، 

قانون حمایت از  ،هاخانوادهبرای پر کردن شکاف میان فرزندخواهی و فرزند آوری و تأمین خواسته 

 .و جوانی جمعیت را بر اساس همین مطالعات به تصویب رسانده است هاخانواده

 ترسانديرا نم رانيا یزيچ گري: دستيونيکارشناسان صه

 خورد،یشدت به چشم مدر دو روز گذشته به ستیونیصه لگرانیتحل یهایابیدر ارز رانای موضوع

در موضع  یچندان رییاشغالگر، تغ میفراوان مقامات رژ یهااند که صحبتبرده یپ نیبه ا چراکه

مورد گفته:  نیدر ا یستیونیصهمیاطالعات ارتش رژ نیشیپ سیرئ ن،یادلی نکرده است. جادیا رانیا

که  ندالیما هایلیوقوع است. اسرائ در حالدر همه ابعاد  رانیو ا لیاسرائ نیب انهیجنگ مخف»

باشد، اما  یتهاجم یهانهیگز یبه معنا ران،یا هیعل گرید یهانهیگزواشنگتن در مورد  یهاصحبت

 ل،هرئی .«است کیپلماتید یهانهیگز گر،ید یهانهیاست که منظور واشنگتن از گز نیا تیواقع

در موضع  یچندان رییتغ ران،یا هیعل لیئاسرا یدهایتهد»روزنامه هاآرتص هم گفته:  رلگیتحل

 .«در دل تهران وارد نکرد یهم ترس ییکایافکن آمربمب ینکرده است، حت جادیا هایرانیا

 !وزارت بهداشت رانت بزرگ دراز  اسبق ريوز یافشاگر

سازمان غذا و دارو »دوم مجلس گفت:  سیرئبینااسبق کار و  ریوز «مصری عبدالرضا»

با  .دهدینمکار را  نیتعارض منافع اجازه ا رایز ؛ستیبردن رانت ن نیاز بمند عالقه عنوانچیهبه

اسبق وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو،  رانیاز مد یکیاعالم کنم  توانمیمسند و مدرک 

است  یشرکت دولت کی رعاملیمد زمانهمدارو و  واردکنندهاست و  ییشرکت دارو 00صاحب 

 06۰6داروها را به  نیو ا کندمیخود وارد  یشرکت خصوص قیطرداروها را از  زمانهمفرد  نیا

خودش  یآن است از شرکت خصوص رعاملیکه خودش مد یشرکت دولت قیاز طر متیبرابر ق

 .«است اریها بسنمونه نیالبته از ا کندمی یداریخر

 اخبار کوتاه

 امور خارجه ریوز زير نظر داريم/را  دني: رفتار باانيرعبداللهيام ◄

 کندمیرا مطرح  رانیخواست مذاکره با ادر دسفی کاخ» :کرد اعالم

 یهامیتحر زمانهم یول بازگشت به برجام را دارد یآمادگ یو ادعا

 رفتار دقتبه ما .کندمیاعمال  یرانیا یهاافراد و شرکت هیعل دیجد

 ،ستیحرف زدن محض ن . هدف مذاکرهمیسنجیمرا  دنیبا آقای

 یبرا 0+0م به منافع متقابل است. بلکه توافق ملموس و احترا

 .«منافع و حقوق متقابل آماده باشد تیبر رعا یمذاکره مبتن

روزنامه  /درآورد!هم را  طلباناصالح یصدا هايغربرفتار  ◄

 یریازسرگ یش براالبه موازات ت»نوشت:  شرق طلباصالح

در صورت شکست  یابیمقصر یبرا زین یشالت اکنونهماز  مذاکرات،

جزء  شهیهم یابیمقصر یباز. شده است عروند مذاکرات شرو

خروج ترامپ  انیدر جر. حساس است کیپلماتید یروندها نفکیال

 یاجرا قیمقصر تعل کایحاصل بود که آمر یالمللنیباز برجام، اجماع 

 یبرا نهیکردن زم در حال فراهم یغرب یهاطرفاکنون . است برجام

. هستند هاتالشخوردن  در صورت شکست رانیدادن ا مقصر جلوه

 دیمذاکرات، با یریازسرگ یبرا یما ضمن کسب آمادگ مقامات

 .«داشته باشد یجار یابیمقصر یبازبه  زین ینگاه

صمت و  روزی سابق معاون/ معاون روغن دزد دستگير شد! ◄

در التهابات بازار روغن  یادیکه نقش ز یشبکه دالالن مرتبط با و

داشتند، توسط سازمان  ۳۳در سال  یاساس یکاال نیو کمبود ا

متهم  ،یمسئول وقت دولت نای ات سپاه بازداشت شدند.اطالع

مربوط به واردات  یتومان 0266رشوه، ارز  افتیاست که با در

ارز  نیاز ا تنهانهکه  داده صیتخص یخصوص یروغن را به شرکت

 یراهبرد ریاز ذخا یواردات روغن استفاده نکرده، بلکه بخش یبرا

 .فروش رسانده استبه  یرقانونیغ صورتبه زیروغن کشور را ن

ستاد مراسم  ریدب «فرمقدم» ی/گرينماد بارز انقالبحاج قاسم؛  ◄

 در» :گفت یمانیسلحاج قاسم  دیسالگرد شه نیبزرگداشت دوم

 شرفتیعنوان راه پبه یگریانقالبرهبر معظم انقالب بر  که یحال

صدد که بدخواهان در میشاهد آن هست ،ندینمایم دیکشور تأک

 یگریانقالباز  شده فیو تحر یو انحراف یرواقعیغ یریارائه تصو

عنوان نماد برجسته حاج قاسم را به یهایژگیابعاد و و دبای هستند.

 ریتفاس ریتا آحاد جامعه اس میکن نییتب یگریانقالبو اسوه حسنه 

 رمز قاسم حاج نگاه از نشوند. یگریانقالباز  گونهفیو تحر یانحراف

 .«است یمردم با رهبر وندیدر استحکام پ یریخبهعاقبت

ستاد  رئیس /مبارزه با استکبار جهاني سالروزآبان؛  26 ◄

 هایبرنامهتشریح جزییات  ردآبان  03 اهللیوممرکزی بزرگداشت 

مقابل النه مراسم تجمع بر  ،روز ملی مبارزه با استکبار جهانی

سایر در  آموزیدانشدر تهران و تجمعات  جاسوسی سابق آمریکا

 خبر داد. شهرهای کشور

به  هیاز جوانان ترک گروهی !/ييکايآمر يامبر سر نظ يگون ◄

 دنیدر استانبول اقدام به کش دیروز هیجوانان ترک هینام اتحاد

از  یتعداد هیترک سپلی کردند. ییکایآمر ینظام کیبر سر  یگون

 جوانان را بازداشت کرده است. نیا
 


