
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0611 آبان 64شنبه چهار 5465 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

راه اصلی  .رودربایستی مقابله کنید و مبارزه کنیدفرهنگ بی با فساد اخالقی و فساد در زمینه

از حرکت صحیح در زمینه فرهنگ مواجهه و مقابله با جنگ نرم دشمن هم همین است که ما 

             (60/60/0066) .ایستیمغلط ب یهاحرکتو در مقابل  حمایت کنیم و آن را تشویق کنیم

www.basirat.ir 

 يآت هایماهدر تورم  يسنج تيوضع       روز حرف▼

 06 یوجود تورم باالاز  کایتحدر کشور  هاقیمتروند  یبررس

به  لیتورم موجود در بازار که تبد دارد. الهای در کادرصد

 یبرخ یمنف تیوضع از متأثرمردم هم شده است  یدغدغه اصل

 کیدر اواخر دولت دوازدهم است، که در  یاقتصاد هایشاخص

یده دمهار تورم  رداثر آن  درنهایتتا  شود تیتثب دیدوره با

ورم در ت یی، دورنمازاتورمبه سه عامل مهم  یآمار ی. نگاهشود

 .کندمیا روشن ر کشور

 یپول دهیپد کی صرفاً رانیهرچند تورم در ا -0 تحلیلی:نکات 

سهم را  نیتورم، باالتر تولیدکنندهعوامل  نیاز ب کنیول ستین

از  یکی درصد دارد. ۸۵ تأثیرگذاریبا رقم  ینگیرشد نقد

 هیدولت از پا میاستفاده مستق ،ینگیرشد نقد لیدل ترینمهم

در  یسیدولت رئ ن دارد کهآآمارها نشان از  است. یبانک یپول

متوقف  ل راچاپ پو یزاشروع به کارش، شاخص تورم هایماه

در  یپول هیاساس متوسط رشد ماهانه پا نیکرده است. بر ا

برابر  0۱درصد سقوط کرده که  650۸به  وریمرداد و شهر یهاماه

 .( است05۵0)در دولت سابق  یکمتر از متوسط رشد ماهانه پول

به  99سال  انیدر پا ددرص 0056ماهه پول از  0۱رشد  نیهمچن

 است. افتهیکاهش  0066سال  ورماهیشهر انیدرصد در پا 9۸59

بودجه دولت و  یبر تورم، کسر تأثیرگذارشاخص  نیدوم -۱

و درآمدها است.  هانهیهز وخرجدخل نهیدر زم یمال یانضباطیب

 کیبا  است که ایاندازهبهتورم  جادیبودجه در ا یکسر تیاهم

. یابدمی شیدرصد افزا 0۱بودجه، تورم  یکسر شیدرصد افزا

در سال  یداشته ول جودبودجه و یکسر هادولتگرچه در همه ا

، و دستمزدها هاهزینه وکتابحساببیآخر دولت دوازدهم، رشد 

با استقراض از بانک  درنهایتشد و  انینما یبه شکل حادتر

در بدو  یسیاما دولت رئ ؛است زدهرا رقم  یتورم کنون، یمرکز

دولت را بدون استقراض،  یهاهزینه نکهیشروع کار، عالوه بر ا

اوراق خزانه در بازار  هایبرداشتو  هاتزریق ندینموده، برآ تأمین

نگه داشته است. « صفر»( برابر مهرماه ستمیتا ب) زیرا ن هیسرما

است که سند  ریزیبرنامهدر حال  ایگونهبهدولت  نیهمچن

موضوع  نیکند که ا ریزیطرحرا با تحول گسترده  0060بودجه 

گام  -9 کند. یکنترل تورم تداع یبرارا  یمثبت ندهیآ تواندمی زین

 شیافزا یبرا دیجد یمنابع درآمد جادیسوم در کنترل تورم، ا

و نظارت  یاقتصاد یماسپلید قیکه از طر ستا یداخل داتیتول

 نهیزم نیدر ا .شودمیمنابع حاصل  عیو توز هاتخصیصبر 

 جادیو ا یاز منابع ارز یبخش یسازفروش نفت و آزاد شیافزا

در  تیکشورها و عضو یبا برخ بلندمدت یراهبرد هایپیمان

شکل گرفته ( یهمچون شانگها)مهم  المللیبین هایسازمان

 )نویسنده: علی محمدی( .است

 

 

 
 

 
 

 در افغانستان! آمريکا و داعش خراسانتقارن اهداف                 روز گزارش▼

با خروج آمریکا از افغانستان، »نوشت:  در گزارشی «امریکن کانزروتیو» آمریکایی اندیشکده

موزش دیده بودند، به داعش اعضای سابق نیروهای امنیتی این کشور که زمانی توسط آمریکا آ

 «.اندپیوسته خراسان

که داعش در سوریه و عراق در اوج قدرت  ۱60۸در سال سان داعش خرا -0 :حليليتهای گزاره

سودای برپایی  این گروهک تشکیل شد. مرکز آن والیت ننگرهار در شرق افغانستان است. ،بود

تقسیم شده است که در گذر زمان میان چند کشور پروراند را در سر میدر خراسان بزرگ  امارت

رسد و حد غربی آن در داخل و قوم ایغورها میکیانگ حد شرقی آن به چین و منطقه سین که

که تشکیل امارت خراسان را مقدمه تشکیل امارت  این گروهک .مرز استایران با ری و تهران هم

افراد ، از اعضای طالبان و هزار تن جنگجو نداشته 06و هیچ زمانی بیشتر از  داندجهانی می

لشکر جهنگوی، افراد سرگردان وابسته به  ،سپاه صحابه ،پی )تحریک طالبان پاکستان(تیتی

. بخش بزرگی از کرده استیرو جذب ن تکستان و نیز اتباع کشورهای دوردسحرکت اسالمی تر

از طریق  که انستان منتسب به داعش خراسان استهای اخیر در افغانفجارهای تروریستی ماه

بین  -۱خود است. سازی و گسترش خشونت به دنبال پیشبرد و تحقق اهداف سیاسی ناامن

هایی که تیم امنیتی بایدن در افغانستان اهداف سیاسی داعش خراسان و اهداف و دستورالعمل

افغانستان، راهبرد اصلی دو طرف برای « سازیناامن»کنند، شباهت عجیبی وجود دارد. دنبال می

سیاسی و امنیتی است. جذب اعضای سابق نیروهای امنیتی افغانستان به داعش نیل به اهداف 

 «شده و هدفمندحساب»بلکه رخدادی کامالً  ،نیست اوی و تصادفککنجخراسان اتفاقی از روی 

؛ هدفی ستااست! در شرایط کنونی نبرد با طالبان یکی از اهداف اصلی و داخلی داعش خراسان 

های گذشته سربازان و نیروهای امنیتی افغانستان را برای آن تربیت و سالها در که آمریکایی

سازی روسیه، چین و جمهوری اسالمی ایران جزو در عرصه خارجی نیز ناامن آموزش داده بودند!

شاهراه ترانزیت قاچاق سالح داعش خراسان که امروز  -9 داعش خراسان است! شدهفیتعراهداف 

 شدهلیتشکاز بقایای داعش در سوریه و عراق د، تان را در تصرف خود داردر افغانس و مواد مخدر

و  آمریکاهای جاسوسی توسط عناصر امنیتی و سرویس، این دو کشوردر  آننابودی  که پس از

بنابراین حیات و بقاء آن در ؛ پیچیده به افغانستان منتقل شد برخی اعضای ناتو با عملیات

. سیاست ه استتوسط واشنگتن اتخاذ شد ،و اراده آگاهیکه با  استاتی از تصمیم ناشی افغانستان

 است! اهداف استراتژیکنیل به  باهدف تاکتیکیبه این گروهک، نسبت آمریکا 

با ایران دارای مرزهای  سوکیاست تا در کشوری که از « ابزاری»داعش خراسان  :ايانيپنکته 

در جهان  متحدهاالتیارقبای استراتژیک  ترینمهموسیه طوالنی است و از سوی دیگر با چین و ر

 آیند()حمید خوش انتقال آن به محیط پیرامون را بازی کند.و « سازیناامن»مجاورت دارد، نقش 

 !است 89اغتشاشات  يعامل اصل يروحان :طلباصالححقوقدان                خبر ویژه▼

 دهیمحصول اقدامات نسنج 9۵ آبان» معتقد است: 9۵اتفاقات آبان  صوصخدر  «یاحمد نعمت»

در بروز  ینقش جد زیمجلس دهم ن ؛یوقت است. به نظرم در کنار دولت روحان نیمسئول یخبر

آن  یبود، اما مسئوالن وقت در اجرا اجتنابرقابلیسوخت غ متیق رییتغ البته آن داشته است.

 یاما وقت؛ کنندیرا درک م هامیمردم ما صبور هستند؛ مشکالت کشور و تحر بد عمل کردند.

من هم مانند شما در صبح  دیگویمردم را ناآگاه فرض کرده و م جمهورسیدر قامت رئ یفرد

 تیطرز سخن گفتن باعث عصبان نیشده است، اعوض نیمت بنزیجمعه متوجه شدم که ق

 یهادهک یهایبر خرمن نگران دهیبا سخنان نسنجکرد و  نیتوه رانیبه مردم ا شانیا .شودیم

 «.اغتشاشات است نیا یاو عامل اصل یریجامعه آتش نهاد؛ به تعب نییپا

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 اند!کرسنت، در الهه از آن دفاع هم کرده يمتهمان داخل

 :در خصوص قرارداد گازی کرسنت گفته است مجلس 96اصل  ونیسیکم عضو ،«پژمانفر نصراهلل»

به دنبال فساد در کشورهاست،  معموالً است که  یاسم یهاشرکت دست آن از کرسنت»

در عراق و  ؛دارند یشرکت نفع مال نیا یبرا یول شوندینم ییاجرا که عموماً بنددیم ییقراردادها

برابر  ۸با  هیقرارداد فروش گاز به ترک رانیداد کرسنت، اقرار انعقاد زمان در بود. گونهنیامصر هم 

 ینیبشیهم پ یالمللنی. مراجع بکردیصادر م متیبرابر ق 00هم گازش را با  هیداشت، روس متیق

ا پایه قیمتی بساله  ۱۸ ،قرارداد نیا یخواهد داشت ول یجهش بزرگ یزودبه هامتیکرده بودند ق

وقت  جمهورسیرئبه  یابود، نامه یمل تیامن یعال یشورا ریکه دب یزمان یروحان حسن .ثابت بود

معتبر نام برده ریغ ینوشت و اصرار داشت قرارداد کرسنت منعقد نشود و از کرسنت با عنوان شرکت

 یتیاظهار نارضا تیهم نسبت به وضع یخاتم یآقا !موضع داد رییتغ ازدهمیالبته زمان دولت  ؛است

 یعال یبا شورا یزنگنه گفت مسئله ارتباط یول دیاش را بگوخواسته بود ادلهداشته و از زنگنه 

ان زمان وزارت نفت هم هم المللنیب حوزه مسئله بود. نیا تازکهی درواقعندارد، او  یمل تیامن

 مجلس ششم هم مخالفت کرده است. 96اصل  ونیسی. گزارش کممخالف قرارداد کرسنت بود

 کل کشور و ... هم مخالفت خود را ابراز کرده بودند. یه، اطالعات سپاه، بازرسخارج امور وزارت

قرارداد رشوه گرفته شده، انتظار از  نیدر ا دیگویوقت در هنگام قرارداد کرسنت م ریوز یوقت

 متهمان کند. یدگیرس یشده و به پرونده متهمان داخل دانیاست که وارد م نیا ییدستگاه قضا

 «.اند!دفاع کرده ،اندکه خود در آن در مظان اتهام بوده یاند در دادگاه الهه، از قراردادرفته یداخل

 اکونوميست از توان پهپادهای ايرانيگزارش 

پهپادها » :سدینویمو  پرداختهبه بررسی توان رو به رشد پهپادهای ایران اکونومیست هفتگی  شریهن

ه دشمنان را ایران برای جنگ نامتقارن هستند ک موردعالقهبه سالح  شدنلیتبددر حال  سرعتبه

. پهپادهایی که اخیراً رودیمو تهدیدی برای تغییر موازنه قدرت در منطقه به شمار  کندمیعصبی 

مانند پرداتور یا ریپر که توسط آمریکا  یادهیچیپ یهانیماشقرار گرفته است،  مورداستفادهدر عراق 

ه سال گذشته به آذربایجان به پهپادهای جنگی اسرائیل و ترکیه ک هاآن، نیستند. شودمیاداره 

 جلهماین  .«کوهستانی شکست دهد هم شباهتی ندارند باغرهقاجازه دادند نیروهای ارمنی را در 

آرون استاین از مؤسسه تحقیقات سیاست خارجی در فیالدلفیا توضیح : »آوردمیدر ادامه انگلیسی 

اند. ای هستند که با اجزای تجاری موجود ساخته شدهسابقههای بیاغلب نسخه هاآندهد که می

جه داشت که ایران در حال بهبود توانایی خود در ساخت هواپیماهای بدون سرنشین با باید تو

 «.آمریکا است RQ-066 مانند شدهضبطاستفاده از مهندسی معکوس هواپیماهای بدون سرنشین 

ایران به زمان شاه قبل از سرنگونی او در  یهاجتدولت ایران به دلیل نداشتن نیروی هوایی مدرن )

کروز و  یهاموشکبالستیک،  یهاموشکزیادی روی  یگذارهیسرما ،(رسدیم 0969سال 

مانند هواپیماهای بدون سرنشین کشورهای پیشرفته،  ؛هواپیماهای بدون سرنشین انجام داده است

 .شوندها استفاده میعلیه کشتی ژهیوبههواپیماهای ایرانی هم برای نظارت و هم برای حمله 

 هزار مسکن آغاز شد ۰11ساخت 

 نامه همکارى بنیاد مستضعفان و وزارت راه و شهرسازىفتاح در مراسم امضاى تفاهم زیپرو دیس

 ۱۸66 یاعتبار صیمسکن با تخص دیتول یمستضعفان در چارچوب نهضت مل ادیبن» :خبر داد

 یبرا یهزار واحد مسکون ۸6بالعوض به هر واحد(،  التیتسه ونیلیم ۸6) یتومان اردیلیم

 نیا در .کندیمعلول و باالتر احداث م ۱ یدارا یستیبهز یهاامداد و خانواده تهیکم انیمددجو

نقطه از کشور در  90و در  گانیرا صورتبهرا  نیزم مترمربع ونیلیم 9مستضعفان  ادینامه، بنتفاهم

و  ۱، 0 نییپا یهادهک یبرا یهزار مسکن مسکون 066احداث  یتا برا دهدیدولت قرار م اریاخت

استفاده  موردسال،  0مستضعفان در طول  ادیبن یساختمان یهارکتش تیو با استفاده از ظرف 9

 لیتبدبه کارگاه بزرگ ساخت مسکن  یزودبه رانیا»: نیز در این مراسم گفت راه ریوز «.ردیقرار گ

. تا امروز، میدهیم لیتحو حتماًمسکن را  ونیلیم 0سال  0 در»قاسمی افزود: رستم  .«شودیم

 .«میاکرده ایمه نیمسکن زم ونیلیم ۱50 یو برا شدهشروع یهزار واحد مسکون 666ساخت 

 ار کوتاهاخب

در سخنرانی دیروز  جمهورسیرئ /!به حل مشکالتميد ا ◄

 و نفت فروش کهنیاخود در صحن علنی مجلس با اذعان به 

 تأمیندر خصوص  و شودیدنبال م تیدرآمدها با موفق شیافزا

کشور را  یالیو ر یارز منابع ،ود نداردوج ینگران یاساس یکاالها

برداشتن  یبرا خوب یاپشتوانه ن راآو  وصیف کردت شیافزا هرو ب

بعد از »رد: کتأکید  رئیسی دانست. در کشور یاقتصاد یهاگام

که  ییهاگام با .دوارترمیروز از آغاز دولت به حل مشکالت ام ۵9

 یمانند منابع و کاالها هاینگران یلیخ ،شدهبرداشتهروزها  نیهم

 ،دولت یابتدا از دستمزد و حقوقو  برداشته شده است یاساس

 «.بدون استقراض پرداخت شد ،در زمان خود

 برنامهسازمان  سیرئ «یرکاظمیم» اقتصاد!/تنها راه نجات  ◄

اخیر خود مبنی بر ضرورت  یهاگفتهکشور، همچون  بودجه و

 یبررس با»ساختار بودجه، در اظهاراتی جدید گفته است:  اصالح

دجه یک اصالح ساختار بو شودیکالن مشخص م یهاشاخص

از شرایط  رفتبرون یبرا یانتخاب نیست بلکه تنها راه عملیات

ها خواهد محور برنامه یرشد اقتصاد 0060 بودجه دراست.  یکنون

. استبودجه سال آینده، متناسب با همین اصل  یریزبود و برنامه

 .«شودیبودجه شفاف ارائه م یبودجه چند جلد یجابه

گروه  عامل ریمد /!جديد برای سرکيسه کردن مردمروش  ◄

درج برند خارجی بر  برهایی مبنی برخ تأییدانتخاب در  یصنعت

وسط این گروه تبرند دوو  اجاره ، ازیخانگلوازمتولیدات داخلی  روی

 یفنّاوراز استفاده از  یخبر یعنی خبر داد؛ در کشورتولیدی 

بر  دکنندهیتول نیو ا ستیناین گروه صنعتی در محصوالت  یاکره

درج  یاشده، برند کره یدرصد داخل 6۸که تا  یمحصول یرو

 نیبر ا دیبا ینظارت یهاارگان و صمت وزارت مسئوالن .کندیم

با برند و  یداخل دیمحصول تول کیکنند که چرا  دایمسئله ورود پ

 !شودیدر بازار عرضه م ترگران همآن یشده خارجمارک شناخته

 /اجرا نشد؟! متيقگرانخالي و خودروهای  یهاخانهماليات بر را چ ◄

مربوط به اخذ  نیقوان یعدم اجرا لیدل، یاتیسازمان مال کلسیرئ

 لیعدم تما را متیقگران یو خودروها یخال یهااز خانه اتیمال

 کهیدرحال» دانست و گفت: نیقوان نیا یبه اجرا یروحاندولت 

مرفه جامعه هستند اما دولت  اریاقشار بس ن،یقوان نیجامعه هدف ا

 در همآن نداشت. هاآن اتیمال شیبه افزا یلیتما گاهچیقبل ه

 اتیمواجه است و مال میبودجه عظ یکه کشور با کسر یطیشرا

 بر اعالمنا بهمچنین  «.شودیگرفته م و کارگر اقشار کارمنداز 

 یالهایو باغ و یمسکون یواحدها کشور، یاتیمال امور سازمان

 شدند. اتیمال وظف به پرداختمتومان  اردیلیم 06از  ترگران

شاه » /داريمروابط عالي با ايران  خارجه پاکستان:زير و ◄

ه دانشجویان دانشگاه دفاع ملی وابستدر جمع « محمود قریشی

آباد بر عزم و تعهد اسالم دیتأکبا ، آبادبه ارتش پاکستان در اسالم

برای ادامه مشارکت سنتی با تهران، روابط دو کشور همسایه را 

ریشه در مشترکات عمیق و قوی تاریخی، فرهنگی و مذهبی 

رغم فشارهای پاکستان علی»اظهار داشت: و  توصیف کرد

 «.مختلف، همواره روابط عالی خود را با ایران حفظ کرده است


