
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1041ارديبهشت  82شنبه چهار 9575 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

ی الزم حتماً دست پیدا یکامل و به خودکفا تیامنی بایستی به یغذا کشور در محصوالت پایه

اصلی تولید  موادو  -هانیاذرّت، جو، امثال  -در مورد گندم، در مورد خوراک دامکند. ما بایستی 

حاصلخیز  یهادشتکشور بزرگ است، ما این کار را کرد.  توانیمروغن به خودکفائی برسیم؛ و 

 (10/10/0010). را باید صرف کنیم برای ]تأمین[ کاالهای اساسی هادشتزیادی داریم. این 

www.basirat.ir ▼در کشور یاقتصاد يالزامات جراح          روز حرف 

برنامه اصالح  کی عنوانبه یکه طرح تحول اقتصاد هاستسال

 ارانه،ی ،وریبهره ربر هفت محو تأکیدبا  یاقتصاد یساختارها

 کاال و خدمات عیوزت ،یارزش پول مل ،یگمرک، بانک دار ات،یمال

 یاذعان به اجرا زین اقتصادی شده است. همه کارشناسان نیتدو

 قبولیتم فیاز ترس تضع هادولت یرخطرح دارند. هرچند ب نیا

 در زدهمیدولت س یول ؛طرح سر باز زدند نیا یاز اجرا ،یاسیس

 ،ینیچننیابدون مالحظات  کار خود،ه سال شروع ب نیاول یابتدا

که  رسدیمبه نظر  وجودنیباابزرگ نمود.  یجراح نیاقدام به آغاز ا

 :نظر گرفترا در  یالزامات دیبا ،طرح بزرگ نیا یاجرا یبرا

نشان  ،اندداشته یاقتصاد قیکه اصالحات عم ییکشورها تجربه -0

ه هم و وحدت یطرح مستلزم عزم مل نیموفق ا یکه اجرا دهدمی

بر  یمنافع حزب حیاست. ترجنمودن دولت  یاری درو احزاب  هاگروه

و  اسیدر بدنه اجتماعی و  دودستگی جادیاباعث  ،یمنافع مل

 یطرح تحول اقتصاد یدولت در اجرا -۲ .شودمیدولت  در یدیناام

امور آگاه  اتیئرا از جز هاآنمردم باشد و  انیدر م مرتباً بایستمی

از  یافکار عموم سازیاقناع یبرا ایرسانه وستیسازد. داشتن پ

 سازوکارو  فیتحر انیطرح است. وزن جر یالزامات اجرا ترینمهم

کسب -۳شود.  ریزیطرح دیبا آن با یو پدافند یآفند ایرسانه

است که هر  پذیرامکان یزمانفقط  داریمحسوس و پا ،مؤثر جهینت

 ییاجرا ساله ۵ تا 0دوره  کی، در ذکر شده یهفت بخش اقتصاد

 طیشرا تنهانهدوم دولت متوقف شد،  ایگردد. چنانچه در گام اول 

 چیمثل مارپ یدتریشد هایبحرانبلکه اقتصاد دچار  ،یابدنمیبهبود 

و  قیدق یتیحما هایسیاست یاجرا -0 خواهد شد. دتورم دستمز

 نیکه خود ا ایگونهبهو مصرف،  عیتوز د،یدر سه بخش تول یعلم

که در  داردمی تأکیدنباشند. علم اقتصاد  آفرینبحران هاسیاست

اما نکته مهم  ؛استفاده شود یتیحما استیکدام بخش، از چه نوع س

مثل  هاییاخصش تشدیدکننده دینبا هاسیاست نیاست که ا نیا

طرح  یساز ییاجرا ندیآدر همه فر -۵ شود. کیفیتبی ینگینقد

خود در  یدولت به نقش اصل گامبهگام بایستمی ،یتحول اقتصاد

سهم مردم  ،سازیخصوصیاقتصاد برگردد و با اصالح روند سازوکار 

 یو بهبود فضا گذاریسرمایهدهد. جذب  شیرا از اقتصاد افزا

 یو اجرا هاتحریمرفع  یو تالش برا یریگیپ قیاز طر وکارکسب

 .ردیدر دستور کار قرار گ دیبا یاقتصاد -یاسیس هاییسکر مهیب

کنترل و نظارت بر اقتصاد از  ستمیس تیاستحکام و تقو -6

بدون  یملزومات است که شروع اصالح نظامات اقتصاد تریناساسی

 یطرح را با کند یجز فساد شکل نخواهد داد و اجرا اینتیجهآن، 

ارتباط  دیطرح با یدر تمام طول دوره اجرا -۷ مواجه خواهد نمود.

 به صورت مستمربا کارشناسان منتقد و موافق قطع نشود و 

نقاط ضعف و قوت موجود،  یابیو ارز شناسیآسیب هایگزارش

 )نویسنده: علی محمدی( .هموارتر شود ریتا ادامه مس ؛احصا گردد

 

 
 

 
 

 
 

 در عراق ياسيبست ستداوم بن                 روز گزارش▼

 عنوانبهبر قرار گرفتن  یمبن اشیونیزیتلو ریصدر در نطق اخ یمقتد دیجد اظهارات

دولت که همراه با حمله تند به  لیکننده در مذاکرات تشکو عدم مداخله یمل ونیسیاپوز

کند، بر  لیدولت در عراق را تسه لیاز آنکه روند تشک شیبود، پ انیعیش یچهارچوب هماهنگ

 .دیافزایکشور م نیدر ا یو اجتماع یدانیم ،یاسیاوضاع س یدگیچیپ

 نیترصدر که بزرگ انیرهبر جر ،صدر یگذشته مقتد یدر روزها -0 :یخبر یهاگزاره

 از دیبا انتقاد شد یونیزیتلو امیپ کیرا دارد، در  هنیبلوک پارلمان در ائتالف نجات م

 یبندهیسهم تیهرگز به وضع» ،کرد تأکید( یقی)االطار التنس «انیعیش یچهارچوب هماهنگ»

 نکهیاز ا، کوتاه خود گفت یونیزیتلو ینرانصدر در سخ«. نخواهد گشت مناصب در عراق باز

 اما آنان کندیتعجب نم ،اندشده تیدولت اکثر لیمانع از تشک ،شکننده نصاب سومکی

را که به نفع ملت است  ینیاند که قواناندهرس ییجابهوقاحت را ( انیعیش ی)چهارچوب هماهنگ

نه دولت  ،شود لیخدمت به ملت تشک یبرا تیدولت اکثر گذارندیاند و نه ممعطل کرده

 ،در برابر مشکالت مردم»را چشمان آنان  یطلبقدرت! به ملت خدمت کند تواندیم یکنون

 و فساد ستیزطیمحروابط و  یسازیو خطر عاد یو سرسپردگ انینظامشامل فقر و سلطه شبه

 یبرا یچه عذر هگفت ک «انیعیش یچهارچوب هماهنگ»خطاب به گروه  یبسته است. و

دارند و افزود که از خشم مظلومان بترسند و آه مظلوم دامن  شانیمحروم کردن مردم از روز

ما را به ائتالف با »رفتارها  نیبا ا کنندیهمه آنان را خواهد گرفت! او گفت که اگر آنان فکر م

و توافق  یافرقه یبندهیعراق به سهم میگذاریباشند که هرگز نم مطمئن کنند،یخود وادار م

 ،نیعالوه بر ا -۲«. زده است بیدر عراق آس زیچهمهتوافق به  نیهم هاستسالبرگردد که 

 وستنیما پ یرو شیتنها راه پ»نوشت:  پس از انتخابات عیبا اشاره به وقا یتیصدر با انتشار توئ

 نیدر ا یپارلمان یهاتهیها و کمروز است. اگر جناح ۳1مدت  یبرا کمدست ،یمل ونیسیاپوزبه 

 یگرید میتصمصورت  نیا ریدر غ .خوب است اریبس نیدولت شوند، ا لیمدت موفق به تشک

 .«میکنیاتخاذ و در زمان مناسب آن را اعالم م

و  یمل ونیسیزاپو عنوانبهبر قرار گرفتن  یصدر مبن ریاظهارات اخ -0 :يليتحل یهاگزاره

 ایو  یاسیس یکاغذباز هیشب شتریدولت، اگرچه ب لیعدم مداخله کننده در مذاکرات تشک

 یطیشرا شود؛یاوضاع در عراق م یدگیچیدر عمل باعث پ یاست، ول یریازگیامت یبرا یاهرم

 یثباتیب یفضا یدولت در عراق، باعث ماندگار لیتشک دکردن رون تریطوالن قیکه عمالً از طر

 یبازنیزمگسترش طول و عرض و عمق  جهیدرنتو  یمل تیامن داتیو توسعه تهد یاسیس

 یاسیس تیبه دنبال مرجع سوکیصدر از  -۲. شودیدر عراق م یستیترور یهاو گروه کایآمر

و  یو اجتماع یاقتصاد میوخ طیشرا تیمسئول خواهدیم گرید یدر عراق است و از سو

یب خود در قدرت رق که انیعیش یچهارچوب هماهنگیکجا بر دوش در عراق را  یاسیس

بر اساس  قاًیاست که دق یموضوع زین یمل ونیسیبه اپوز لی. طرح تبدیندازدب ،پنداردیم

 یاسیس اناتیاحزاب و جر رصدر شکل گرفته است. صد یاسیس یهادگاهیو د یشخص اتیروح

 ونیسیبه اپوز شدنلیتبد ایو  تیدولت اکثر لیتشک ایقرار داده است؛  یدوراه کیعراق را در 

 .شودیصدر در عراق حفظ م یدو حال برجستگکه در هر 

. ستیعراق منطبق ن یدانیو م یاسیس اتیبا واقع ،صدر هرچه باشد اظهارات :یراهبرد نکته

 رایب ،یچارچوب هماهنگ تیجلب رضاجز  یاچارهد، که دار ییهایکرسا میزان بصدر  انیجر

 مورد که برد -بر قاعده برد یمبتن یدولت توافق کی لیندارد. تشک یمل تیدولت اکثر لیتشک

و  یاسیس اتیو منطبق بر واقع یحل معقول، منطقتنها راه ،است زین یاسالم یمهورج تیحما

 (ندیآخوش دیحمنویسنده: عراق است. ) یدانیم
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 اخبار ▼

 موتورهای فضايي سوخت جامدسپاه برای توسعه عزم 

خالصه  هاآنها و کارکرد های فضایی در ماهوارهفعالیت افزودهارزشیی و اهرچند عمده کار

بر نتواند چراکه تا ماهواره ؛دبرها هستنزیربنای توسعه فضایی، ماهواره حالنیبااشود، اما می

برنامه  شورمانکدفاع وزارت  .ای در مدار تزریق نخواهد شدعمل کند، اساساً ماهواره یدرستبه

که در بر ایران بود نخستین ماهواره« سفیر»برهای سوخت مایع آغاز کرد و فضایی خود را با ماهواره

سپاه  سریر و سروش رسیده است.و در حال حاضر به  دابر سیمرغ دجای خود را به ماهواره ادامه راه

عنوان بسترهای برهای سوخت جامد بهپاسداران انقالب اسالمی نیز عزم خود را برای توسعه ماهواره

نسته است های فضایی جزم کرده و در این مسیر تواقیمت و با قابلیت اطمینان باال برای پرتابارزان

تالش مجموعه سپاه پاسداران در این حوزه توسعه  .های جدید را هم توسعه دهدبرخی از فناوری

رونمایی شد، موتور  0۳۳۱ در بهمن کهآنموتورهای فضایی سوخت جامد است که اولین محصول 

هوافضای  زاده فرمانده نیرویسال گذشته بود که سردار امیرعلی حاجی دی . فضایی سلمان بود

سپاه پاسداران انقالب اسالمی در خالل یک سخنرانی، خبر از تست جدیدترین موتور فضایی کشور 

زاده های سردار حاجیتن نیروی رانش )تراست( خبر داد. کمی پس از صحبت 6۱با قابلیت ایجاد 

با دستیابی  در حقیقت .بود« رافع»تصاویر مربوط به تست این موتور منتشر شد، موتوری که نامش 

توان با قاطعیت ادعا کرد که گلوگاه می« رافع»سپاه به موتور فضایی سوخت جامد و نازل متحرک 

های خود فتح بابی برای بیشتر شدن تعداد پرتاب مسئلهپرتابگر در کشورمان رفع شده است و این 

طمینان بردن قابلیت ا فضایی ایران در سال، توسعه صنعت ساخت ماهواره و همچنین باال

های آینده در سال .پرتابگرهای فضایی کشورمان برای انجام پرتاب برای دیگر کشورها خواهد شد

باید منتظر ورود به خدمت نسل جدیدی از موتورهای فضایی سوخت جامد توسط سپاه باشیم که 

 .تری را در مدارهای باالتر خواهند داشتهای سنگینتوان حمل محموله

 شده است روزيپ کايبر آمر رانيا دميسال فهم 01مشاور ترامپ: بعد از 

 یطاردیبهشت(  6۲روز دوشنبه )، ترین تحلیلگران حال حاضر آمریکااز ضدایرانی« ولید فارس»

بر روی اتحاد ایران با ، تاکنونبعد از مطالعه بر روی رژیم ایران از آغاز آن » :وشتن یامقاله

، بر روی جنگ نیابتی ایران با اسرائیل، بر 0۳۱1گیری دهه ]بشار[ اسد، بر روی بحران گروگان

نظامیان طی ربی توسط شبهای ایران و بر روی کنترل چهار کشور عروی گسترش پروژه هسته

 -کم تا اینجادست-بندی من در مقطع کنونی این است که حاکمان تهرانجمع ،دهه گذشته

اش را در داخل تقویت کرده، توسعه های نظامی و اطالعاتیایران، توانمندی. اندپیروز شده

مان اندازه مهم( به نظامیان گسترده کرده و )در تحولی به هاش در منطقه را از طریق شبهارضی

 «.تدر غرب دست پیدا کرده اس یتوجهقابلای به نفوذ لطف جاذبه توافق هسته

 توسعه ملي چقدر دارايي دارد؟ندوق ص

حاصل از  یکه تمام درآمدها میدار یما آمادگ»: گفت یصندوق توسعه مل سیرئ «یغضنفر»

کشور را  یبودجه ارز مان،یهاگذاریسرمایهسود  قیو از طر میریفروش نفت و گاز را از دولت بگ

 اردیلیم 0۳6است. صندوق  یکار شدن نیا ،. اگر از اصل منابع صندوق برداشت نکنندمیکن نیتأم

 ،روند نیو با ا دهیدالر رس اردیلیم 01اند و اکنون به برداشت کرده جیتدربهدالر منابع داشته که 

ما را  شنهادیمسئله و پ نیاست که سران سه قوه ا نیمنابع صندوق صفر خواهد شد. خواهش ما ا

 .«داشتند هم محقق شود تأکید بر آن شهیهم هم یکه مقام معظم رهبر ییتا آرزو رندیبگ یجد

 ميکنيمبه سمت نابودی حرکت : هيونيستصمقامات 

بنی »در گزارشی نوشت که  اشغالی روز دوشنبه یهانیسرزمچاپ « یسرائیل هیوم»روزنامه 

ها که تسلط فلسطینی گفته استمحرمانه،  وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در یک نشست« گانتز

 .های پیش رو کوچک خواهد شدطی سال« دولت یهود»به برخی مناطق در آینده بعید نیست و 

ای موضوع تازه هرچندترس و واهمه مقامات صهیونیست در خصوص زوال و نابودی این رژیم 

وزیر نخست« ایهود باراک»پیشتر داشته است.  یتوجهقابلهای اخیر رشد نیست، اما در سال

وزیر سابق رژیم نخست« بنیامین نتانیاهو»و  اردیبهشت 06اسبق رژیم صهیونیستی در 

 اند.ر این باره سخن گفتهد ۲10۷در تاریخ نهم اکتبر یونیستی هم صه

 اخبار کوتاه

 نیدر سوم یسیرئ بر ساخت مسکن/ جمهورسيرئ تأکيد ◄

در ساخت  یواقع جهش»گفت:  مسکن یعال یشوراجلسه 

 ساخت جهش قانون دولت است. یاساس یهاتیمسکن از اولو

 نهیدر زم یهمکار به موظف را نهادها و هادستگاه همه مسکن

 هادستگاه ساخت مسکن کرده است. یتحقق اهداف نهضت مل

با وزارت راه و  یدارند در هماهنگ اریدر اخت نیکه زم یادارات و

 ازیساخت مسکن مورد ن یبرا هاآناز  توانندیم یشهرساز

ماه  کی ظرف .رندیکرده خودشان بهره بگ نامثبتکارمندان 

آن  جهینموده و نت فیتکل نییها را تعدستگاه اریدر اخت یاراض

از باید تراشان  مانع .ندیاعالم نما یرا به وزارت راه و شهرساز

 «.مسکن کنار گذاشته شوند یطرح نهضت مل یروند اجرا

سازمان  سیرئ /1041در  ده پرتابآما يرانيماهواره اهفت  ◄

 عمل خود قرارداد به سازهاماهواره اگر» خبر داد: رانیا ییفضا

شده و  لیهفت ماهواره تکم درمجموع 0010 انیپا تا کنند،

نمونه دوم ماهواره ، 0010 انیپا تا داشت. میآماده پرتاب خواه

 یهاتیو با قابل ینیماهواره از کالس م کیکه « 0پارس »

 .شودیپرتاب آماده م یکالس است، برا نیخوب در ا اریبس

 لیتکم زین« ۲ دیناه» ماهواره نخست نمونه آن بر عالوه

از  یکی .نام دارد «ایپا» ،در حال ساخت گرید ماهواره .شودیم

پرتابگر شده و آماده پرتاب  لیتحو 0 دیماهواره ناه یهانمونه

 ۲ دیآماده شده و نمونه اول ناه 0است و نمونه نخست پارس 

 .«خواهد شد لیتا آخر سال تکم زین

دکتر  /؟!رونديمبا لباس لب دريا به دانشگاه  جاک: وزير علوم ◄

در آیین بزرگداشت روز جهانی ارتباطات و  لگمحمدعلی زلفی

 نکهیا بر تأکیدبا ، ددر دانشگاه الزهرا برگزار شروابط عمومی که 

ما عنوان »ها باید رعایت شود، گفت: شئونات ورود به دانشگاه

 کردیم که دانشگاه و کالس حرمت دارد و هر کس که وارد این

 متأسفانهاما  ؛شود باید این شئونات را رعایت کندمحیط می

 کهیدرصورتهای بیگانه آن را به ضدفرهنگ تعبیر کردند؛ رسانه

در کشورهای دیگر نیز با لباس لب دریا یا مهمانی وارد 

ها شوند. در این نوع موارد باید روابط عمومیها نمیدانشگاه

 «.تا جریان سازی شکل بگیردکنند  یسازفرهنگ

لید کارخانه تو کارخانه پهپاد ايراني در تاجيکستان/ یاندازراه ◄

با حضور رئیس ستاد کل  یروزد ،۲پهپاد تمام ایرانی ابابیل 

در دوشنبه  ،وزیر دفاع تاجیکستانو  شورمانکنیروهای مسلح 

کلید نمادین افتتاح کارخانه و  و شد افتتاح کشورایتخت این پ

کنان نیروی گواهینامه پایان دوره آموزشی به فرمانده و کار

جزو پهپادهایی  ۲ابابیل  پهپاد .گردید هوایی تاجیکستان اهدا

در دسته پهپادهای سبک ایرانی است  با ارتفاع پروازی پایین و

ی تکنولوژبا خرید . تاجیکستان دارد همداومت پروازی کوتا که

ه باشگاه سازندگان پهپادهای بتالش دارد  ،یارزان ایرانپهپاد 

 پیشرفته راه یابد.


