
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
2442ارديبهشت  21شنبه دو 9475 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

فطر بارها به  دیدر ماه رمضان است. در نماز ع ینعمت اله معنا شکرانه کیفطر به  دینماز روز ع

را در  دگانیبرگز نیو اخالق و عمل که ا مانیا یما را به آن بهشت مصفا ،میکنیمخداوند عرض 

عالم خلقت را از  زانیکه عز ستیناشا یدهیوارد کن. از آن دوزخ عمل، اخالق و عق ،یآن جا داد

 www.basirat.ir                           (92/60/8811) .ما را خارج کن ،یآن محفوظ نگاه داشت

 یتداوم مشکالت اقتصاد ييچرا          روز حرف▼

 کشورامروز  مسئله نیترمهم یشتیمع -یمشکالت اقتصاد حل

 زدهمیکار آمدن دولت س یاکنون که حدود نُه ماه از رو. است

دولت در دل  نیکه ا ییدهایها و امبا توجه به وعده گذرد،یم

 یمشکالت اقتصاداست که چرا  نیا کرده، سؤال جادیمردم ا

 همچنان ادامه دارد؟ هامتیق شیهنوز پابرجاست و روند افزا

 جهیو به نت یروابط خارج رینقش متغ هرچند -8 نکات تحليلي:

 یاکنندهنییتع نقش ران،یبرجام در اقتصاد ا یایمذاکرات اح دنیرس

 ،یو نه واقع یروان لیبه دالدهه گذشته،  کیاما از حدود  ست،ین

 نی. بر اشد تیتقو رانیبر اقتصاد ا یو خارج یروان یرهایمتغ ریتأث

 ست،یبرجام هنوز روشن ن یایسرنوشت اح کهیدرحال اساس،

اثر سوء  رانیهمچنان بر اقتصاد ا رهایمتغ نیاست که ا یعیطب

 ریتأث ریاخ یهاهفته یهایکه در گران یگریعامل د -9 .دگذاریم

هم  زین هیناح نیاست که از ا 0966دارد، بحث حذف ارز  یشتریب

وارد شد.  یاقتصاد تیبر وضع یو هم شوک واقع یشوک روان

هم بر  عیبر نظام توز تیریها در کنترل، نظارت و مدضعف یبرخ

 یانداز، دولت با راهحالنیباا ؛بود مؤثرشوک  نیگسترش دامنه ا

الزام به فروش قطعات خودرو با کد  ایرگام انند بازم ییهاسامانه

روند تحول در ه ک اده استدنشان  ل،یقب نیاز ا یو موارد یریرهگ

 شیزااف -8 آغاز کرده است.را  نینو یهاوهیبه ش تنظام نظار

 ؛نیو اوکرا هیجنگ روس لیبه دل یاقالم در تراز جهان یبرخ متیق

نفت باال  متیق ن،یو اوکرا هیاگرچه در اثر جنگ روس ن،یبنابرا

 شیهم افزا یواردات یکاالها یبرخ متیرفته، اما در نقطه مقابل، ق

 یتورم انتظار لیبه دل هامتیق شیاز افزا یبخش -0است.  افتهی

 شیها انتظار دارند که با افزاو حوزه هاصنف یبرخ یعنیاست؛ 

دهند.  شیخود را افزا ینرخ کاالها زین هاآنکاالها،  یبرخ متیق

اداره اقتصاد را به دست گرفت که  یطیاساساً دولت در شرا -5

 یکالن اقتصاد کشور، نامطلوب بود؛ تورم باال یرهایمتغ تیوضع

تومان،  اردیلیهزار م 0666 یباال ینگینقد زانیدرصد، م 06

 ریفروش نفت ز ،یتومان اردیلیهزار م 566بودجه حدود  یکسر

 یهایدولت گذشته بده نیبشکه در روز؛ و عالوه بر ا ونیلیمکی

به ارث  یدولت کنون یبرا زیو فروش اوراق قرضه ن یکالن بانک

سرعت  زانی، در حدود نه ماه گذشته، از محالنیبااگذاشته است. 

هزار  5666اکنون رقم آن حدود ) شده تهکاس ینگیرشد نقد

 06 ریاکنون ز) شدهکنترل  ی(، تورم تا حدودتومان است اردیلیم

نسبت به قبل کمتر شده،  یبودجه تا حدود یدرصد است(، کسر

دولت در تالش است تا  ن،یو...؛ بنابرا افتهی شیفروش نفت افزا

 نیا دربر اقتصاد کشور را کنترل کند.  رگذاریکالن تأث یرهایمتغ

 یتا حدود رابطه نیگفت که آهنگ حرکت دولت در ا دیبا نهیزم

شدن اثرات  انیو نما رهایمتغ نیمناسب است؛ اما کنترل کامل ا

 (یقربان ی: مصطفسندهیدارد. )نو یشتریبه زمان ب ازیآن ن

 
 

 

 
 

 
 

 !بن سلمان یو طاقچه باال دنيبا                    روز گزارش▼

از اداره کشور  گرید ییکایساله آمر 92 رمردیکه پ گونههمان دهدیمنشان  المللنیب تحوالت

خود است و  یو برتر یدر حال از دست دادن هژمون یهم در حوزه جهان کایآمر ،ناتوان است

را  کایافول آمر توانیمکه  ییهامؤلفهاز  یکیرا ندارد.  رامونیپ یایبر دن یقدرت حکمران گرید

 است. دیبن سلمان و بن زا یعنی روز،یتحت امر د یروهاین یهایمحلکم ،دیفهم ینیع صورتهب

ژورنال  تیاستروال ن،یبا آغاز بحران اوکرا زمانهمو  8066در اواخر  -8 :یخبر یهاگزاره

منظور به کایآمر یهادرخواست یمحمد بن زائد برا خیشاهزاده بن سلمان و ش»شد که  یمدع

و مقامات  دنیبا نیب یکردن تماس تلفنهماهنگ  یبرا تالش اند وگو در دسترس نبودهوگفت

گفت:  نهیزم نیدر ا ییکایمقام آمر کی و امارات موفق نبوده است. یسعود انارشد عربست

گران بود  هاییکایآمر یبرا قدرآنخبر  نیا -9 .«بود، اما انجام نشد یتماس تلفن کیانتظار »

 نیابا تأیید  ،یکنفرانس مطبوعات کیشد. او در  کایخارجه آمر ریوز نکن،یبل که موجب واکنش

فرار از  یبرا ،اندکردهرا رد  کایآمر یجمهورسیرئ یهاتماس دیموضوع که بن سلمان و بن زا

با  یتلفن یوگوگفت یرا برا یادیمن زمان ز روز،ید نیهم» :اعالم کرد ،یفشار افکار عموم

طاقچه باال  نیا -8 .«میکنیمرتب با هم صحبت م طوربهخود صرف کردم و ما  یامارات یهمتا

است  یدر حال نیارتباط در بحران اوکرا تیتقو یبرا دیکاخ سف سو التما هایسعودگذاشتن 

به  لیو در اوا 8822در بهمن  یخبر اجالس کیدر  دیکاخ سف یسخنگو «یجن ساک»که 

با عربستان و  یتلفن یگفتگو یبرا یاواشنگتن برنامه»اعالم کرد که  دنیبا دنیقدرت رس

 یخود با عربستان سعود یخارج استیس هدر عرص کایآمر دیندارد. دولت جد یسعود عهدیول

 .«کرده است دنظریتجد

خود از صحبت با بن  یجمهور استیدوره ر لیدر اوا دنیامتناع با -8 :يليتحل یهاگزاره

 یموضوعات بن سلمان در یاز اقدامات ضد حقوق بشر کاینفرت جامعه آمر لیدل بهسلمان، 

مجبور به  ،یبحران انرژ خاطر بهو ... بود و امروز  یقتل جمال خاشقچ من،یمانند کشتار در 

که  دیبرخورد بن سلمان و بن زا گونهنیا -9شده است. هایسعودبه  یکیو نزد ییهمگرا

افول  نیدارد. در ا کایآمر ینشان از افول هژمون ،اندبوده متحدهاالتیا خلوتاطیح شهیهم

حدود  نیبه شرق داشته باشند و بن سلمان اعالم کرد که چ ینگاه دهندیم حیترج هایسعود

آل سعود است.  یتجار کیشر نیتربزرگکرده و  یگذارهیسرمادالر در عربستان  اردیلیم 866

 نیب ،کایدالر آمر یجابه وآنی قینفت خام از طر دیو خر یگذارمتیخبر ق ،هارسانه یبرخ

 یعالوه بر ناراحت -8 سلطه پترودالر نام نهادند. هیو پکن عل اضیر یستان را کودتاو عرب نیچ

 هاآنآموخت که  کایآمر نیبه متحد نیکرا، جنگ اوهاآنبا  دنیآل سعود از نحوه مواجهه با

با عنوان  یطرح یبن سلمان در حال اجرا -0. ستندیسخت ن یروزها یبرا یمحکم گاههیتک

 یدرآمد سعود شینفت و افزا متیق شیاست و افزا یعربستان سعود 9686انداز چشم

 یسعود یدالر اردیلیم 9 یگذارهیسرما -5بن سلمان کمک کند.  یبلندپرواز نیبه ا تواندیم

داماد ترامپ نشان  ،جرد کوشنر تی( به مالکersAffinity Partnپارتنرز ) یتینیدر شرکت اف

قمار بن  عنوانبهاز آن  نیکه گارد یبه بازگشت ترامپ دارد؛ امر دیو ام دنیبه با یدیاز ناام

 کرد. ادیترامپ  یسلمان بر رو

 یهژمون یفروپاش ،میشاهد کایاز آمر یالمللنیبآنچه امروز در عرصه  نکه،یا یانیپا نکته

همچنان که شکوه و » :که رهبر معظم انقالب فرمودند گونهآنو افول آن است و  متحدهاالتیا

هم مانع از  کایمانع از غرق شدن آن نشد، شکوه و جالل آمر کیتانیمعروف تا یجالل کشت

 (یعیرب عقوبی: سندهی)نو .«غرق خواهد شد کایو آمر ستیغرق شدنش ن
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 اخبار ▼

 !ردا جنگ عوض کعرصه انتخابات را ب ،۸۸در سال  کهرياني ج

طلبان، اصالح»در روزنامه شرق نوشت:  یادداشتیدر  طلباصالح یاسیفعال س «یمحمد مهاجر»

که عرصه انتخابات را با جنگ عوض کردند و  8811اشتباه خود در  لیدل بخش تندرو آن، به ژهیوبه

به خود و  یرگخسارت بز دند،یکشور را به چالش کش یاسیبلکه کل نظام س نژادیفقط احمدنه

. «ستین راهیداشت، ب یفاصله جد زیاصالحات ن فیبا تعار هاآنادعا که رفتار  نیوارد کردند. ا رکشو

)دو روز بعد از انتخابات( و  نژادیاحمد زیآمکیتحر یسخنران»در ادامه نوشت:  طلباصالحفعال  نیا

 یمبن انطلباصالح یادعا زیو ن یموسو نیرحسیخرداد با حضور م 95 تیپرجمع نسبتاً ییمایراهپ

 جهیبروز خشونت در کشور بود. نت رشیتأث نیبودند که کمتر ییهازنهبر تقلب در انتخابات، آتش

 باوجود یمهاجر .«نبود ینیبشیپرقابلیچندان غ یامر یو همسرش و کروب یحصر موسو نکهیا

 یگردانصحنهدر راوان ف یهاگزاره باوجودو  11در فتنه  طلباناصالح ط براندازانهخاذعان به 

 نیرحسیو م نژادیاحمد یفتنه را به دعوا نیا، در آن مقطع توسط دشمنان خارجی کشورحوادث 

 نینبودند؟ ا جذبقابلنام گرفتند، « سران فتنه»که  یاز افراد یبرخ ایکه آ پرسدیمو داده  لیتقل

 یدلسوزان نظام برا گریرهبر معظم انقالب و د یانکار دلسوز ،تجاهل باشد ایچه از سر تغافل  سؤال

در تقابل  انخاطر لجاجت و عنادشه و رفع اتهام از سران فتنه ب سوکیخاموش کردن آتش فتنه از 

 خیتار میتحر نیتربزرگموجب  ،لجاجت و عناد سران فتنه نیکرد که ا دیفراموش نبا !با نظام است

انقالب و خروش  معظم و زعامت رهبر تیبرد و اگر درا شیکشور شد و کشور را تا لبه پرتگاه پ هیعل

 بود.می نیرازایغکشور  تیوز وضعامر ،نبود یمردم در حماسه نهم د

 رژيم صهيونيستيبه زندگي در ميد اکاهش مهاجرت معکوس با افزايش 

در  یدرون یو نابسامان ندهیاز آ ینگران ،یستیونیصه میرژ یهارسانه نیراژتریتاز پر یکی اعتراف به

 کند. دایکاهش پ شدتبه هاستیونیصه انیدر م ندهیبه آ دیباعث شده است تا ام لیجامعه اسرائ

درصد  08 و ستندین نیبخود خوش میرژ ندهیاعالم کردند نسبت به آ لیاسرائ جامعه از درصد 06

 یهااتیعمل، وجودنیباا .کنندیاعالم م میرژ نیا یو فور یرا مشکل اصل یوجود شکاف اجتماعیز ن

شده تبدیل  هاستیونیصهکابوس به اشغالی،  یهانیسرزمو گسترش آن در  هاینیفلسطمسلحانه 

؛ نیز کرده است ترتلخو تلخی زندگی در اراضی اشغالی را برای اشغالگران صهیونیست  است

 .دهدیمگذشته خبر  یهاهفتهطی  هاستیونیصهمهاجرت معکوس افزایش آمارها از  کهیطوربه

 ،یدرپیپهمچنان نگران حوادث  میرژ نیا یتیدستگاه امن ،اعالم کرد یستیونیصه میرژ 89 کانال

 نیا .کندیو پرتنش آماده م یطوفان یاهفته یاست و خود را برا زیآمکیتحر یهاامیو پ دهایتهد

جوالن  یهایلبنان، بلند ،یدر قدس، نوار غزه، کرانه باختر یستیونیکانال اضافه کرد که ارتش صه

ه است. داد شیافزا« در چند جبهه یحداکثر یآمادگ»باش را به آماده تیوضع هیو سور

مسلحانه انجام  اتیعمل هاینیشدند که فلسط یمدع یستیونیصه میرژ یتیامن یهاسیسرو

وز رشدن به  کیبا نزد هاینگران نیخواهد شد. ا دیماه رمضان تشدبعد از ها در خواهند داد و تنش

 .افتیخواهد  شیافزا( ماهبهشتیارد 90)در  یستیونیصه میرژ تیسالروز اعالم موجود ای نکبت

 نماد آزادی بيان و دموکراسي در غرب! ؛اگرامنستيا

کاربران با هشتگ نادر هزار پست  5خود،  یرانیضد ا یهااستیدر ادامه س نستاگرامیا شنیکیاپل

در  یرانیدر حذف اکانت و پست کاربران ا نستاگرامیا اقدام را از دسترس خارج کرد! زادهطالب

 نیسال گذشته ا کهیطوربهاتفاق افتاده است  ریاخ یهاسال یو ط زین نیازاشیپ یمجاز یفضا

فرمانده  نیجانش یمرتبط با شهادت سردار حجاز یهااز انتشار پست یریجلوگ ،یاجتماع کهشب

شبکه  نیبود که ا 22در آذرماه  زیاز آن ن شیپ قدس سپاه را در دستور کار خود قرار داد. یروین

 یامرتبط با محکوم کردن ترور دانشمند هسته یرانیران اکارب یهاپست ،ییکایآمر یاجتماع

با شهادت سردار  زمانهم ،یشبکه اجتماع نیا گرید یاقدام در زاده را حذف کرد. یفخر دیشه

 نیدر اول یکرد و حت یمانیاقدام به حذف هرگونه پست مرتبط با سردار سل 21در سال  یمانیسل

را ادامه داد.  یاجتماع یهادر شبکه یمانیحذف سل یویسنار ،زیسردار عز نیسالگرد ا نیو دوم

بار توسط  نیتاکنون چند یمانیآثار سرلشکر قاسم سل شرحفظ و ن یرساناطالع گاهیپا نیهمچن

 کیاز  لیبا تجل نستاگرامیپلتفرم ا همآبان کتاتورینحوه مواجهه د نیا بسته شده است. نستاگرامیا

 در غرب است. یو دموکراس انیب یبودن آزاد نینشان از دروغ یارسانه لگریتحل

 اخبار کوتاه

 «زاهد اضیف» /!دکنندهيناام و کهنگيسرشار از يداری د ◄

 جلسه عکس وقتی»طلب در روزنامه اعتماد نوشت: فعال اصالح

سی از ناامیدی و ح دیدم، جماران حسینیه در را طلباناصالح

 جمعیدسته عکس شناسی،زیبایی منظر از. فراگرفتخشم مرا 

 حضور جلسه در که بانوانی و میانسالم و کهنسال دوستان

 نمادها. دهدمی ناامیدی و کهنگی قدمت، از نشان دارند،

 آینده به راهی دیمؤ آنکه یجابه و هستند کهنه و قدیمی

 باورم این بر اما است تلخ .زندمی گذشته و درون به نقبی باشد،

ر جلسه د بتوانیم آن واسطهبه تا ایمزده حزب ما از برخی که

 «.طلب شرکت نماییمسازان اصالحتصمیم

 /!مينينشينمعقب  مانيهاخواستهز ادولت:  یسخنگو ◄

: وشتندولت  یرساناطالع یشورا سیسخنگو و رئ «یبهادر»

لت کامل و جامع از حقوق م انتیتا ص رانیا یاسالم یجمهور»

خود در مذاکرات  یاو هسته یحفظ حقوق اقتصاد یعنی

 یاخبر تازه فعالً »: ضافه کرده استا یو. «کندینم ینینشعقب

 .«میندار نیدر خصوص مذاکرات و

 تیشفاف یتیدوفور طرح /شد بيتصو تيطرح شفاف ◄

 یگذارقانون یندهایفرآ کردن شفاف بر عالوهکه  گانهسه یقوا

از  یاریدر بس ییو اجرا یسازمیتصم یندهایدر مجلس، فرآ

با  کند،یشفاف م زیقوا را ن ریسا لیذ یهانهادها و دستگاه

طرح،  نیا اساس بر شد. بیتصو ندگانیموافق نما یرأ 818

مجلس،  لیتشک خیدر تار بار نیاول یبرا ندگانینما ۀهم یآرا

مختلف در  یهاونیسیشفاف شده و مشروح مذاکرات کم

 .ردیگیمردم قرار م ۀدسترس هم

 باوجود /است يدستمزد کارگران قطع یدرصد 75 شيافزا ◄

در خصوص احتمال کاهش ضریب افزایش  شدهمطرحشایعات 

 میتصم» :اعالم کرد دولت یرساناطالع یشوراحقوق کارگران، 

کف دستمزد  یدرصد 59 شیافزا یکار برا یعال یشورا

 شیافزا لیدرباره احتمال تعد هایزنگمانه است. یکارگران قطع

 سربازان از قاطعانه دولت حداقل حقوق کارگران نادرست است.

 تیحما انیهم کارگران و هم کارفرما ،یمل دیتول مقدم خط

 .«داندیکارگران را خط قرمز خود م شتیو مع کندیم

استاد  «کلیها سونیج» /چگونه پيشرفت کرد؟رب غ ◄

 8281تا  8905 یزمان دوره در» :سدینویمدانشگاه لندن 

 05دالر معادل  ونیلیتر 05حدود  درمجموع ایتانیبر یالدیم

 نیزده است. ا بیهند را به ج یهادالر از ثروت اردیلیهزار م

رقم را درک  نیا یآنکه بهتر معنا یت. برااس یآوررقم سرسام

بار از کل  89 ،دالر ونیلیتر 05که  دیبدان ستیبد ن ،دیکن

است... ظهور  شتریب ایتانیساالنه امروز بر یناخالص داخل دیتول

به ما گفته  یدرس یهاگونه که در کتابآن ایتانیبر یصنعت

قدرتمند ظهور  یمال یاز دل موتور بخار و نهادها شودیم

 هانیسرزم یهاثروت زیآمبر سرقت خشونت یبلکه متک افته،ین

 «.بوده است گریو مردمان د


