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 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1041 تير 22شنبه چهار 6975 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 (مد ظله العالی)ای خامنهامام 

 یو برا هاآنکه با  یو کسان شانیهاردستیزقدرتمندان و زرمندان و زورمندان، مردشان، زنشان و 

 نیبرود، که ا نیاز ب زن و مرد نیحجاب ب نیاند که ابوده لیما شهیهم ،اندکردهمی یزندگ هاآن

و  بارانیز ،جامعه عفتحفظ  یاخالق جامعه بد است. برا یو برا مضر ،زندگىِ جامعه یالبته برا

                                               (02/20/3101).کندیمخانواده را متزلزل  انیبن ن،یبدتر است. ا زیچهمهخانواده از  یبخصوص برا

www.basirat.ir ▼ينگيعملکرد دولت در کنترل نقد              روز حرف 

 یکیبه عنوان  ینگیکنترل نقد زدهم،یدولت س تیفعال یابتدا از

با  در دستور کار قرار گرفت.مهار تورم  یهااستیس نیتراز مهم

 ریدرصد در ت 20از حدود  یپول هیرشد پا است،یس نیا یاجرا

 نرخو  افتیکاهش  3223 نیدرصد در فرورد 13.1به  3222

 14.1به  99سال  انیدرصد در پا 22.4هم از  ینگیرشد نقد

در  ینگی. روند کاهش رشد نقددیرس 3222سال  انیدرصد در پا

مار آ نیا؛ دیدرصد رس 12.0به  و افتیادامه  زین ماهنیفرورد

از  ،ریدهه اخ چندبار در  نیاول یبرا زدهمیکه دولت س دیگویم

در  قطعاًعملکرد موفق  نی. ااستقراض نداشته است یبانک مرکز

 اام ؛خواهد گذاشت خود را بر تورم و بازار راتیتأث ندهیآ یهاماه

 ؛است تیحائز اهم در این زمینهذکر چند نکته 

در علم اقتصاد، تورم دو  یبه لحاظ مباحث فن -3 تحليلي:نکات 

(. دیتولکاهش عرضه ) یگریاضافه تقاضا و د یکیدارد:  شهیر

کاهش عرضه  یعنیاز نوع دوم  شتریجنس تورم در کشور ما ب

 ریاخ یهاسالدر  زیانقالب ن معظم رهبر ،منظر نی. از هماست

مختلف  لی( به دالدیتول)عرضه کاهش  -0 .دارند دیبر تول دیکأت

 ای تیفیکیب ینگیخلق نقد ،علل نیاز ا یکی. ردیگیمشکل 

و  یبانک یانضباطیباعتبار نامولد است که محصول  جادیا

 دهدیمنشان گذشته  یهاماه یآمارها ،حالنیباا ؛است یابودجه

 یدرآمدها شیشده، افزا ینگیکه آنچه سبب کنترل رشد نقد

و  یامنطقه یهاتیظرف یسازفعال ماحصلدولت بوده که  یارز

 ؛ستاخوب  اریخود بس یاقدام دولت در جا نی. ااست یالمللنیب

 یموتورهااز  یکیمداوم دارد که خاموش کردن  ریتأث یزماناما 

لذا  ؛باشد یزیربودجهاصالح نظام  قیتورم در اقتصاد، از طر جادیا

انضباط  فرصت کسب درآمدها استفاده کند و با نیاز ا دیدولت با

و  یوربهرهو  یکارآمد شیبه سمت کاهش مصارف، افزا ،یمال

عامل  ،گریاز طرف د. ندکحرکت  یزیربودجهنظام  یسامانده

 یهابانک باألخص) ی، نظام بانکدارینگیدر خلق نقد ترمهم

در دو  ینگینقد جادیاز ا هابانکسهم  نیانگیماست.  (یخصوص

خلق  هابانکاگر  3222 . در سالاست درصد 42 ،ریدهه اخ

 31فقط  یشاخص اقتصاد نینامولد نداشتند، رشد ا ینگینقد

 یاصالح و سامانده ،یبه صورت فور ،نظرم نیبود. از ا درصد

 .ردیدر دستور کار قرار گ دیبا هابانک

از  یکی عنوانبه ینگیخلق نقد یاشهیرو  یمهار اساس نیبنابرا

 دیبا یابودجهو  یباط نظام بانکضان قیتورم در کشور از طر لیدال

از نوع لکرد دولت در بخش کاهش استقراض )و عم استیباشد. س

 نیقابل تحس یاما زمان ؛خوب است ینگی( و کنترل نقدمیمستق

نه  ،باشد یو بانک یابودجه انضباط محصول شتریخواهد بود که ب

 )نویسنده: علی محمدی( .یارز هایدرآمد شیافزا

 

 
 

 

 
 

 جايگاه شاکي!در وريست تر                            روز گزارش▼

مهم  یاز خبرها یکیدر سوئد به  هیاز کارمندان سابق قوه قضائ ینور دیحم دادگاه

 شده است. لیضدانقالب تبد یهارسانه

حقوق  یعال سریبه کم یانامه یط هیقوه قضائ المللنیمعاون امور ب -3 :یخبر یهاگزاره

کشور سوئد  سیتوسط پل 3192نوزدهم آبان  خیدر تار ینور» :بشر سازمان ملل نوشت

. دادستان سوئد بدون انجام بردیبه سر م یدر سلول انفراد زیاکنون نبازداشت شد و هم

را صادر کرد. متأسفانه دولت سوئد نه به  یو بازداشت نور یریستگجامع، حکم د قاتیتحق

بازداشت  نیاطالع ا یبرا یناظر بر روابط کنسول نیو 3941 ونیخود تحت کنوانس تیمسئول

اش در استکهلم عمل کرد و نه مراتب را به اطالع خانواده رانیا یاسالم یبه سفارت جمهور

اما  ؛به سوئد سفرکرده بودند زیدو بار ن یرانیا بعهت نیخانواده ا نکهیا رغمی. علدیرسان

صادر کرده و  یاهیانیب راًیاخ یخانواده نور -0 .«ندادند هاآنمالقات به  اجازه یمقامات سوئد

تبعه  ب،یتوطئه و فر یسوئد بر مبنا سی، پل0239نوامبر  9در مورخ »متذکر شدند که 

از  یاطالع چیها هعنوان خانواده تا مدتکرده است. به ریدستگ یرا به اتهامات واه یرانیا

 میها نتوانستتا مدت ،میکه داشت ییهایریگیبا پ ی. حتمینداشت یو تیو وضع یعنوان اتهام

الملل و حقوق بشر معاون امور بین، یآباد بیکاظم غر -1 .«میریبگ شانیا تیاز وضع یخبر

جلسه  92پررنگ است.  سینقش انگل ،ینور دیدر پرونده حم»معتقد است که  هقوه قضائی

برگزار شد، اما فقط در پنج جلسه اجازه صحبت و دفاع به او داده  یرنو دیحم یدادگاه برا

دادگاه » :نوشت یتییدر تو یزنمجلس  یمل تیامن ونیسیعضو کم ،ییرضا میابراه -2 .«شد

هزار شهروند  30 است که عامل ترور یدولت سوئد و گروهک نیب یتبان ینور دیحم

 ... خانواده و با دارید او در داشتن شاهد، هیلحقوق او ،یاسیس یشو نیاست. در ا یرنظامیغ

 پاسخیبما هم  ،شود یستیگروهک ترور کی چهینشد. اگر سوئد بخواهد باز تیهم رعا

 .«ندارد هیگال ،معتقدند آنچه عوض دارد هایرانیا .بود مینخواه

فرمودند که دشمن  3222سال  ماهبهمنرهبر معظم انقالب در  -3 :يليتحل یهاگزاره

جنگ ه دشمن در ک یاز موضوعات یکی .شده است یبا نظام اسالم یبیجنگ ترک کیوارد 

اعتبار و  یهراس رانیربه احاستفاده از  ،در دستور کار دارد یخود با نظام اسالم یبیترک

به گفته  ینور دیدادگاه حم -0است.  یالمللنیبدر عرصه  رانینرم ا تاز قدر ییزدا

با  و سیو انگل یستیونیصه میرژ یو جاسوس یتیامن یهاسازمان تیریبا مد ،کارشناسان

زده  دیکل یاسالم یجمهور هیعل یو روان یتیامن یمنف یفضا جادیو ا یهراسرانیهدف ا

 -1. اندشدهموضوع انتخاب  نیا گردانیباز نو دولت سوئد عنوا نیشده است و سازمان منافق

 هییکارمند قوه قضا"را به اتهام  ینور دیحم یآن است که دولت سوئد در حال آورتأسفنکته 

که سازمان  کندیممواخذه  یارسانه یو شو یشیدادگاه فرما کیدر  "!شصت در دهه

 ینوعبهشده است.  دههزار نفر آلو 30از  شیدستشان به خون ب هاسالدر آن  نیمنافق

را عوض  دیجالد و شه یو جا یو متشاک یشاک یامروز دادگاه سوئد جا ،گفت توانیم

 دهیبه عرصه محاکمه کش یرنظامیهزار نفر مردم غ 30قاتل  کهنیا یجابه چراکه ؛کندیم

 .است دهیچرخ دافع حقوق مردممبه سمت اتهام آن فلش  یجابه ،شود

 ؛غرب دانست تیشناخت ماه یبرا یامحکمه توانیمرا  ینور دیدادگاه حم :يانيپا نکته

کنند و  یزندگ شانیدر کشورها یستیترور یهاگروهاجازه داده است تا  هاسالکه  یغرب

که دستشان به جان  ییهاستیترورشوند و امروز  هاآن یستیحرکات ترور لگریتسه

 (یعیرب عقوبی :سندهی)نو بنشانند. یشاک گاهیآلوده است را در جا یرانیشهروندان ا
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 اخبار ▼

 هيارتش روس رد يرانيا یپهپادها ضورحاز  کايوحشت امر

 رانیا»خود اعالم کرد:  یشب گذشته در سخنران دیکاخ سف یمل تیمشاور امن «وانیسال کیج»

 نیاز ا یشد برخ یمدع وانیسال ارسال کند. هیارتش روس یقصد دارد صدها فروند پهپاد را برا

 نیا یکاربر یبرا یروس یروهایقادر به حمل سالح خواهند بود و آموزش ن احتماالًپهپادها 

 میوابسته به رژ یاز منابع خبر یاریگذشته بس یهاماه در .«آغاز خواهد شد یزودبه زیپهپادها ن

به  رانیاز خاک ا یارتج یاز ثبت پروازها یریبا انتشار تصاو یغرب یو کشورها یستیونیصه

ارتش  یخود برا یبوم زاتیو تجه حاتیتسل یدر حال ارسال برخ رانیا بودند یمدع ،هیروس

اخبار و ادعاها صحت داشته  نیا کهیدرصورت. است نیکشور در جنگ اوکرا نیو کمک به ا هیروس

نبرد را اعالم کند، انواع  دانیدر م هاآنپهپاد و استفاده  نیا افتیدر رسماً هیباشد و ارتش روس

در  هاروسضعف بزرگ  توانندیماز خانواده شاهد و مهاجر  یرانیا یو رزم ییشناسا یپهپادها

که  نیاوکرا غرب در جبهه یتسلیحات وپخانهت قیدق ییپوشش دائم منطقه نبرد و شناسا نهیزم

 یدهااز پهپا یاستفاده احتمال نیهمچن دهند.شده است را پوشش  یروس یدماغ قوا یمو ینوعبه

 یبرخ یریالگو گ نیداخل کشورمان و همچن یهاشیارزمکه در گذشته در  یرانیا یانتحار

 یو نفت ینظام ساتیتأسساخت خودشان و حمله به  یهانمونهدر  منی ریمقاومت نظ یکشورها

وزارت امور خارجه  یسخنگو .اندرساندهخود را به اثبات  یباال ییدقت و کارا ،یدر خاک سعود

ه گفت هیبه روس یرانیا نینو یهایبر فروش فناور یمبن وانیسال یکشورمان در واکنش به ادعا

 .گرددیبرم نیاوکرا به قبل از جنگ نینو یهایدر حوزه فناور هیو روس رانیا یهمکار است،

 ذيرفته استپمتهم بودن خود را در برجام  يرانيطرف ا :يجانيالر محمدجواد

در خصوص برجام  یهای بنیادو مدیر پژوهشگاه دانشمدار سیاست «یجانیالر محمدجواد»

را  نیاند، اکه آن را امضا کرده یرا متهم کرده و کسان رانیا مقدمه، همان در برجام»گفته است: 

 میرویم که جلوتر .میامتهم نشسته یصندل یو رو میکردیم یاشتباه یاند که کارهاقبول کرده

موجود و از دست دادن پروسه آب  ومیاوران ییلویک 4022کاهش  وژها،یفیسانتر یبه نابود

ما را کاهش  یاهسته یاست که توانمند نیبه برجام ا هایغرب عالقه علت .میرسیم نیسنگ

 - بُرد توافق اصالً برجام .بردیم لیرا تحل رانیا یرویبودن پروسه، ن یو به خاطر طوالن دهدیم

و  خچالی دیایدزد ب نکهینه ا ،بدهند یزیچ کیهر دو طرف  یعنی بُرد - بُرد توافق .نبود بُرد

 ،اگر برجام بود ندیگویم .بگذار مانیکوچک را برا لهیوس کیببر و  مییما را ببرد، بگو ونیزیتلو

و  میااست که ما همه تعهداتمان را انجام داده نیآن هستند؟ پاسخ ا یایچرا دوباره به دنبال اح

و تنها  ستین یوگرنه برجام سند مقدس ؛میانگرفته یزیچون چ ،میحاال دنبال طلبمان هست

 یترمز برا کی تاً یماه برجام دانشمندانمان شد.نخبگان و  یموجب ضرر و لو رفتن اسام

به برجام  نه،یزم نیدر ا رانیکند کردن سرعت ا یبرا کایآمر دیماست و شا یاتم یهاتیفعال

 توافق هم به برجام ندارد. یربط ندارند و اصالً ییمعنا چیه یدولت یسپاه و نهادها میتحر برگردد.

سند مُرده است،  کی NPT معاهده است! یت سازمان مللژس کی است، توافق عدم از بهتر بد

 .«بدون مشکل! ست،یمشکل دارد و هر کس در آن ن ،هر کس در آن هست راکهچ

 جامعه يروان تيامن شيافزا ردها رسانه و مسئوالنوظيفه 

در  KHAMENEI.IR رسانهدر گفتگو با  استاد علوم ارتباطات و رسانه ،یدکتر اکبر نصرالله

رهم بسخن گفته و با تأکید بر برخورد قانونی با عوامل خصوص اهمیت امنیت روانی جامعه 

 لهیوسکه ذهن مردم را به ییهاآن یبرا دیبا هیقضائ قوه» :کندیماضافه زننده روان جامعه، 

و تالش کند  شدیندیب یریتدب کنند،یو نگران م بیافکن تخرو اظهارات دروغ و هراس عاتیشا

به بهانه  دیمختلف نبا یهارسانهشود.  یریکارها جلوگ نیاز ا یمجاز یفضاها و که در رسانه

قرار بدهند؛  را در معرض مخاطرهآنان  یو روان یروح تیدانستن، حق امن یحق مردم برا نیتأم

نفر کشته شدند، در نظر  یاوخردهستیکه در تگزاس اتفاق افتاد و حدود ب ییهایراندازیت نیهم

 ،یمسئول و رسم یهارسانه اگر کنند؟یرا پخش م یاجنازه ریتصاو کایآمر یهارسانه ایآ. دیریبگ

منتشر کنند،  گرانیدرست و زودتر از د ح،یمختلف کشور را صح یهاحوادث و بحران تیروا

و اول و  حیصح تیروا ،و مسئول یرسم یها. اگر رسانهردیشکل نگ عهیکه شا شودیباعث م

 .«ردیگیرا م عاتیشا یقطعاً جلو ،امع داشته باشنددرست و ج

 اخبار کوتاه

 :گفت اقتصاد ریوز /زدای دولت روی ميز نمايندگان!تورميحه ال ◄

 یبازگشت نرخ ارز محاسبات یبرا یدیجد یتیدوفور حهیال»

 تیاهم تومان به مجلس ارائه شده است. 2022گمرک به نرخ 

ارز در گمرک  یجهت است که نرخ محاسبات نیمسئله از ا نیا

 هامتیآنکه ق یدارد و برا دیتول شدهتمام نهیدر هز ییباال ریتأث

به  میدولت تصم ،نکند دایپ شیافزا نیاز ا شیب 3223در سال 

گمرک به نرخ سال گذشته گرفته  یبازگشت نرخ محاسبات

 ،دیتول شدهتمام متیموضوع بر ق نیا ریتأث به توجه با است.

 .«وافقت کندم حهیال نیا تیمجلس با فور میهست دواریام

 سیرئ «یمیپورابراه» /ديآيم به تهرانهفته آينده  نيپوت ◄

 هیروس جمهورسیرئ نکهیا انیبا بمجلس  یاقتصاد ونیسیکم

 یبرا یزیربرنامه»سفر خواهد کرد، گفت:  رانیبه ا ندهیهفته آ

 یهایزنیرا تیاولو ،هیو روس رانیا یاقتصاد یهایهمکارتوسعه 

اطالع  نیکرمل ی. سخنگو«جمهور دو کشور خواهد بود یساؤر

به تهران  ریت 02 هیروس یجمهورسیرئ ن،یپوت ریمیالدداد که و

 یجمهورسیرئجانبه با در اجالس سه نی. پوتکندیسفر م

. ابدییدر تهران حضور م ،هیترک یجمهورسیرئو  رانیا یاسالم

 برگزار خواهد کرد. زیدوجانبه ن یهاسفر نشست نیاو در ا

 تیفعال به رغبت /!امالکي داريم ،در کشور اهيينانوادو برابر  ◄

 ادیز چنانآن ،زحمتیبپردرآمد و  یشغل عنوانبه هایامالک در

 دیتول ،ییهمچون نانوا یاز مشاغل ضرور شیکه اکنون بشده 

 یکیحجم از بنگاه امالک  نیا .میدار یبنگاه امالک ،... پوشاک و

است.  بهااجاره ژهیوبهدر بازار مسکن  ینظمیب لیاز دال

هر  از ،شتریب ونیسیکم افتیدر یبرا دارانبنگاهکه  یاگونهبه

 .کنندیمملک و اجاره استفاده  متیق شیافزا یبرا یترفند

 /رسديمبه پايان  یزودبه دنيجو با عمرآمريکايي: وزنامه ر ◄

 هاینظرسنج نیدتریجد جیبه استناد نتا مزیتاواشنگتن روزنامه

 یجمهورسیرئ نیرا رکورددار بدتر دنیکه جو با کایدر آمر

 ینیبشیپکرده است،  یمعرف سال گذشته 04در  متحدهاالتیا

 انیبه پا یزودبه دیاو بر کاخ سف استیکرد که دوران ر

از  یحاک ینظرسنج نیا جینتا حاضر حال در .رسدیم

 تیمقبول زانیم نیاست که کمتر دنیبا یدرصد 11 تیمحبوب

 سال گذشته است. 04در  کایآمر یجمهور یروسا انیدر م

 یهارسانه»: نوشت «ومیال ایروس» /!رسديمدالر  104 بهفت ن ◄

 کایآمر یدارخزانهمسئول در وزارت  کیفاش کردند که  یغرب

سقف  هینفت خام روس متیق یکه اگر برا ه استکرد دیتأک

دالر  322به  شیدرصد افزا 22نفت با  یبها ،نشود نییتع

در نشست خود بر سر  0رهبران گروه  نیا از شیپ .«رسدیم

به توافق  ندهیدر آ هیاز روس ینفت واردات متیق یسقف برا نییتع

 است. هیروس ینفت یاقدام کاهش درآمدها نی. هدف از ادندیرس

 وزارت /!روحانيدولت  یهايبده یارديليهزارم 74بازپرداخت  ◄

دولت  رماه،یت 02تا  3223سال  یاز ابتدا»اقتصاد اعالم کرد: 

شده در  جادیا یهایتومان از بده اردیلیم 413هزار و  29

 .«کرده است هیقبل را تسو یهاسال


