
  

  

  

  در سپاهفقیه   نمایندگی ولی معاونت سیاسی) داخلی(نشریه روزانه 

  1398 آذر 23 شنبه 5186 شماره ـ ودوم بیستسال 

 )العالی مدظله(اي  امام خامنه

 باید مسجد همچون ... در هر بنایی مانند شهر و روستا، مدرسه و دانشگاه و

 . قطب و محور ساخته شود

)19/7/1390( 

www.basirat.ir 

  
 یک گام به جلو 1399بودجه     روز حرف ▼

آقاي اي است که  ، هفتمین الیحه بودجه1399 بودجه الیحه

به مجلس تقدیم کرد تا پس از کشورمان  جمهور رئیسروحانی 

در سال بعد  دولت و هزینه درآمد بحث و بررسی، وضعیت

مشخص و تصویب شود؛ اما بودجه سال آینده، شاید 

ترین  نوشته شده در این دولت باشد؛ مهمترین بودجه  متفاوت

کاهش وابستگی به نفت و به شاخصه تفاوت این بودجه 

صفر رساندن سهم نفت در بودجه جاري کشور  تعبیري به

  .ترین ویژگی آن است مهم

اگرچه کارشناسان اقتصادي در مورد میزان و نحوه کاهش 

نظرهایی با هم دارند و برخی انتظار  وابستگی به نفت اختالف

تر ساختار بودجه در مقیاسی فراتر از پیشنهاد  اصالح جدي

در این موضوع که  را داشتند، 1399دولت در الیحه بودجه 

. این الیحه یک گام به جلوست با یکدیگر اتفاق نظر دارند

  :از عبارت است 1399هاي بودجه  ترین قوت ممه

هاي قبل؛ براي نمونه در  بینی بیشتر نسبت به سال ـ واقع1

میلیارد دالر براي واردات کاالهاي اساسی در  14سال جاري، 

 تحقق براي آنهادالر میلیارد  10نظر گرفته شده بود که حدود 

میلیارد دالر براي این  5/10نیز  1399یافت و در بودجه سال 

  .موضوع در نظر گرفته شده است

ـ کاهش شدید فروش نفت؛ بودجه حاصل از فروش نفت در 2 

هزار میلیارد  77بودجه عمومی سهم بسیار کمی دارد و تنها 

بینی شده  تومان از درآمد دولت از محل فروش نفت پیش

درصد این میزان نیز به بودجه عمرانی کشور  90 .است

شود احتمال تحقق  این موضوع سبب می. اختصاص یافته است

  .بودجه عمرانی در کشور بسیار بیشتر باشد

هاي مالیاتی  ـ سهم مالیات در بودجه عمومی با افزایش پایه3

 10مالیات . یافته است هاي قبل افزایش  نسبت به سال

بر عایدي سرمایه از جمله این  درصدي پزشکان و مالیات

تواند عالوه بر تشویق بر  موارد است که این موضوع می

هاي  گذاري گذاري در تولید، تمایل براي سرمایه سرمایه

  .غیرضروري و نامولد را کاهش دهد

هایی هم دارد؛  ضعف 1399نکته پایانی اینکه بودجه سال 

در  سهم زیاد فروش اوراق در قسمت درآمدي، ضعف عمده

هاي  هاي دولتی، وضعیت معافیت شفافیت بودجه شرکت

هایی از این موارد هستند که در نگاه اول به  نمونه... مالیاتی و

اکنون باید دید با توجه به مشغله نمایندگان در . آیند چشم می

چه فراز و فرودهایی  1399هاي انتخاباتی، بودجه  رقابت

ند ضمن حفظ و تقویت توان یابد و آیا نمایندگان مجلس می می

  .هاي آن بکاهند نقاط قوت این بودجه از ضعف

 

 عدالت آمریکا هالیوودي است               گزارش روز ▼

دولت  .ماه به زندان انداختند 14ها، من را  دور زدن تحریم )به بهانه( ها به دلیل آمریکایی«

دانستند هیچ دلیلی  هم میداد و خودشان  آمریکا اجازه تشکیل هیچ دادگاهی را به ما نمی

آنها من را تروریست خوانده و همه زندانیان را از  .عدالت آمریکا هالیوودي و دروغ است .ندارند

هاي دانشمند کشورمان، دکتر  این بخشی از صحبت» .نزدیک شدن به من ترسانده بودند

  . کرده است هاي آمریکایی  بیان مسعود سلیمانی است که پس از آزادي از چنگال تروریست

هاي بنیادي و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس که  مسعود سلیمانی پژوهشگر حوزه سلول

جزء یک درصد دانشمندان برتر جهان از نظر استنادهاي علمی در مجالت معتبر علمی 

پس از ورود به ) 2018وپنجم اکتبر  بیست( 1397شود، در سوم آبان سال  شناخته می

ایاالت متحده آمریکا با وجود استفاده از ویزاي معتبر به دست  فرودگاه شهر شیکاگو در

اینکه آمریکا فردي با . بازداشت شد) آي.بی.اف(نیروهاي امنیتی و پلیس فدرال این کشور 

دهنده جایگاه و  کند، نشان مشخصات دکتر مسعود سلیمانی را به اتهام تروریستی دستگیر می

نابراین در نگاه آمریکا فردي که بیشترین خدمات علمی ب است؛ نوع تعریف آمریکا از تروریست

شود؛ اما  محسوب می» تروریست«را در حوزه پزشکی ترمیمی به جامعه بشري ارائه کرده، 

گناه را در کشورمان به شهادت رسانده،  گروهک تروریستی منافقین که هزاران نفر از افراد بی

کنندگان آمریکا در  کا عبرتی براي بزكبدون شک، رفتارهاي دوگانه آمری. تروریست نیست

داخل کشورمان است تا از خواب غفلت بیدار شوند و این روزها که صحبت از مذاکره با آمریکا 

نماي تروریست دولتی  مطرح است، آیینه تمام FATFچینی براي پیوستن ایران به  و زمینه

نقالبی و ارزشی تروریست در تعریف آمریکا، همه نیروهاي ا. آمریکا جلوي چشم آنها باشد

باید همه آنها در داخل کشور تحریم  FATFشوند که در صورت عضویت در  محسوب می

الزم است در فرایند بررسی این موضوع در مجمع تشخیص، تکریم  رو،  شوند؛ از این

 . دانشمندانی همچون دکتر سلیمانی و تضمین حقوق ملت بزرگ ایران مدنظر قرار گیرد

  میلیونی 500 وثیقه با آپارات مدیر آزادي         هویژ اخبار ▼

 ارشاد دادسراي از سوي جنسی سؤاالت کلیپ ساخت عوامل بازداشت خبر امسال مهرماه

 و کودکان از زن مجري یک آن در انتشار یافت که آپارات سایت در ویدئو این. شد منتشر

 این انتشار. پرسید می اردي رامو والدینشان چشم از دور خیابان، و پارك در حاضر نوجوانان

 سامانه در متعدد هاي درخواست ثبت پی در و شد رو روبه منفی هاي واکنش با کلیپ

 و قضایی دستور با مصاحبه این تهیه عوامل مسئله، این پیگیري براي تهران ارشاد دادسراي

 آپارات سایت در کلیپ این انتشار. شدند بازداشت تهران امنیت و اطالعات پلیس از سوي

 دادسراي سوي از آپارات سایت مدیر »مقدم شکوري محمدجواد« بازداشت و احضار سبب

  .شد آزاد تومانی میلیون 500 وثیقه قرار شد که البته با رسانه و فرهنگ

  !تعطیلی مؤسسات وابسته به جریان صدر در عراق

 به جریان این به وابسته مؤسسات کرد، تمام اعالم )شنبه(امروز  دفتر مقتدا صدر بامداد

 و صدر سیدمحمدصادق شهید مرقد اداره صدر، ویژه دفتر .شوند می  بسته یک سال مدت

 اقدام این. داشت خواهند فعالیت همچنان و اند شده مستثنی مسئله این از سرایاالسالم

 جریان سخنگوي »الموسوي جعفر« فرزند حامل خودروي که داد روي آن از پس ساعاتی

 همین در. گرفت قرار ناشناس مسلح افراد قصد سوء هدف بغداد هاي محله زا یکی در صدر

 آذر ماه 16 جریان، این رهبر صدر، مقتدا به نزدیک اي رسانه منابع از »العراقی صالح« راستا،

 پهپادهاي حمله هدف اشرف نجف در مقتدا اقامتگاه »الحنانه« منطقه بود که کرده اعالم

  !است گرفته قرار ناشناس

 



  
  اخبار ▼

 هاي لبنان هیچ ربطی به ایران نداشت تظاهرات

ها به اعتراضات در لبنان، عراق  اهللا، با بیان اینکه آمریکایی دبیرکل حزب» سیدحسن نصراهللا«

: ها ابزاري براي فشار به ایران است، افزود کنند که این اعتراض و حتی یمن با این دید نگاه می

که تظاهرات در لبنان، تظاهرات ضد ایرانی است؛ ولی باید بگویم  کردند ها تصور می آمریکایی«

شعارها در مورد مسائل . که در این تظاهرات چیزي که مربوط به ایران باشد، مطرح نشد

هاي مردمی در لبنان، این  آنها از روز اول اعتراض«: او ادامه داد» .اقتصادي و مطالبات بود

آنها یا خود را . اهللا است ها انقالبی علیه حزب ین اعتراضگونه وانمود کردند و فهمیدند که ا

وي در مورد » .اند ها داده ها اطالعات غلطی به آمریکایی یا اینکه برخی از لبنانی  فریب داده

اهللا در  آویو براي تخریب مقاومت اسالمی در لبنان گفت که حزب چرایی تالش واشنگتن و تل

ها  ها به لبنانی آمریکایی«: هاي آنهاست و افزود و نقشهها و طرح  لبنان مانع تحقق توطئه

یعنی [خواهید مشکالت معیشتی شما حل شود، اول باید مشکل اسرائیل  گویند، اگر می می

  ».را برطرف کنید] اهللا حزب

  گري بین ریاض و تهران خان براي میانجی سفر عمران

پاکستان، امروز براي سفري یک وزیر  ، نخست»عمران خان«به گزارش یک روزنامه پاکستانی 

پاکستان «زبان  وبگاه روزنامه انگلیسی. روزه عازم ریاض، پایتخت عربستان سعودي خواهد شد

 .گري بین ریاض و تهران است براي میانجی »عمران خان«نوشته بخشی از تالش » تودي 

لی ، وزیر خارجه پاکستان همراه با رئیس سرویس اطالعات داخ»شاه محمود قریشی«

به گزارش   .است  به عربستان رفته» عمران خان«سفر پاکستان براي فراهم کردن مقدمات 

هاي نظامی و غیر نظامی پاکستان به عربستان  سفرهاي زیاد مقام» تودي  پاکستان«روزنامه 

ها در نتیجه مانورهاي دیپلماتیک  هایی از برخی گشایش سعودي و ایران ممکن است نشانه

این چهارمین بار است ) ماه  اردیبهشت(از ماه مه سال جاري . آباد باشد وي اسالمآغاز شده از س

او در ماه اکتبر، پس از دیدار با . کند به عربستان سعودي سفر می» عمران خان«که 

  .عهد عربستان سعودي به ایران سفر کرد ، ولی»محمدبن سلمان«

  !هاي حداکثري آدرس غلط چریک پیر اصالحات از تحریم

منتقدان و مخالفان روحانی معتقدند او با «: طلب گفت فعال سیاسی اصالح» بهزاد نبوي«

هاي  در عرصه سیاست خارجی، دستاوردي جز تحمیل تحریم زدا ی تنشهای وجود شعار

نژاد و دوره  جمهوري احمدي سنگین به کشور نداشت؛ از این رو فرقی بین دوره ریاست

اي  اگر نظام اعتقاد دارد باید به گونه«: وي گفت» .یستندجمهوري حسن روحانی قائل ن ریاست

مشکل را با دیپلماسی حل کند، نه با قدرت نظامی، به نظر من خوب است که از حاال اقدام 

طلب همسو با وي،  هاي اصولگرا و اصالح توان براي آنکه به دولت و طیف حتی می. کند

تالش براي شانه خالی کردن از مسئولیت » .شودهاي دیگر استفاده  امتیازي داده نشود، از نهاد

هاست آن را دنبال  طلبان مدت و آدرس غلط دادن درباره تحریم راهبردي است که اصالح

  .تر و بیشتر به آنها بپردازند کنند و در آستانه انتخابات گویا قرار است به شکل جدي می

 !ها رکورد شکست آمریکا در تعداد تحریم

ر امور خارجه آمریکا، در کنفرانسی مطبوعاتی از ثبت رکورد تعداد تحریم وزی» مایک پمپئو«

اعالم کرد » پمپئو«. ها از سوي ایاالت متحده در روزهاي اخیر خبر داد علیه افراد و سازمان

همچنین . هاي جدیدي علیه سه شرکت حمل و نقل ایرانی صورت گرفته است تحریم

کشور  9شخص و سازمان از  68هایی بر  دودیتمجموع، به تازگی مح در: خاطرنشان کرد

متهم » قانون ماگینسکی«ها تحت عنوان  این اشخاص و سازمان. مختلف اعمال شده است

هایی از کنگو، کامبوج، لتونی، لیبی، میانمار،  پیش از این، در قبال افراد و سازمان .اند شده

به گزارش . اعمال شده بودهایی  پاکستان، صربستان، اسلواکی و سودان جنوبی محدودیت

با این کار، واشنگتن فشار زیادي به بسیاري از کشورها، به ویژه کشورهایی که جنگ » رویترز«

 .کند در آن جریان دارد، وارد می

  

  کوتاه اخبار ▼

وزیر خارجه آمریکا، در پیامی توئیتري به » مایک پمپئو«◄ 

 .شدار دادایران درباره آسیب زدن به منافع آمریکا در عراق ه

اگر ایران به منافع آمریکا در عراق «: وي در این پیام نوشت

وزیر خارجه » .آسیب بزند، با پاسخی قاطع مواجه خواهد شد

آمریکا در حالی ایران را به آسیب زدن به منافعش در عراق 

هاي اخیر  کند که واشنگتن یکی از عامالن ناآرامی متهم می

اسان سیاسی عراقی معتقدند کارشن. آید در عراق به شمار می

ور  آمریکا، عربستان سعودي و امارات عربی متحده در شعله

کردن اعتراضات این کشور نقش مهمی دارند تا از این طریق 

 .بتوانند به مقاصد خود دست یابند

وگو با روزنامه یمنی  در گفت» محمد علی الحوثی« ◄

 برخالف ادعاي برخی مسئوالن سعودي،: گفت» الثوره«

ائتالف متجاوز عربی به سرکردگی ریاض هیچ اقدامی که 

رئیس کمیته عالی . بیانگر حسن نیت آنان باشد، نکرده است

انقالب یمن به بیانیه پایانی سران شوراي همکاري 

این بیانیه، همان اظهارات : فارس اشاره کرد و گفت خلیج

هاي سعودي است که حامل یک رویکرد خصمانه آشکار  مقام

انصاراهللا ائتالف عربی به سرکردگی عربستان را  .یمن بودعلیه 

کند که به طرح صلح پیشنهادي این گروه نه تنها  متهم می

پاسخ مثبت نداده، بلکه بر شدت حمالت خود بر یمن افزوده 

  .است

وزیر اقتصاد، در پاسخ به این پرسش » فرهاد دژپسند«◄ 

مجلس که به تازگی ویدئویی از نشست کمیسیون بهداشت 

منتشر شده که در آن اعضا براي دریافت نشدن مالیات 

در آینده نزدیک : اند، گفت پلکانی پزشکان هم قسم شده

اي با هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی، مسئوالن  جلسه

وزارت بهداشت و سازمان امور مالیاتی برگزار خواهیم کرد تا 

  . هاي تحقق این درآمد را بررسی کنیم راهکار

قدر شیعیان  مرجع عالی» اهللا سیدعلی سیستانی آیت«◄ 

کشتار و ربودن : اي اعالم کرد عراق، با صدور بیانیه

تظاهرکنندگان و جنایت هولناك الوثبه را به شدت محکوم 

نباید اجازه . کنیم و خواهان محاکمه مجرمان هستیم می

دهیم عناصري مسلح خارج از قانون دولت عراق وجود داشته 

 .ا نیروهاي دولت باید سالح داشته باشندباشند و تنه

  

  

   

 خوان جذب هیئت علمیفرا

فقیه در سپاه در نظر دارد به منظور تأمین  نمایندگی ولی

، دانشکده )ع(اعضاي هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق

هاي سپاه  هاي معارف اسالمی دانشگاه شهید محالتی و گروه

توانند به منظور  متقاضیان می. عضو هیئت علمی جذب کند

ر یا دفاتر نمایندگی کسب اطالعات بیشتر به پورتال پاسدا

  .مراجعه کنند هاي سپاه فقیه در رده ولی

  .دنبال کنند و ایتا سروش  رسان در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 


