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 بودجه کردننهايي  برای عزم جزم           روز حرف▼

از معدود لوایح بودجه در تاریخ انقالب بود  1011الیحه بودجه 

گران که کلیات آن توسط نمایندگان رد شد و بیشتر تحلیل

که سال جاری با  کردندمی بینیپیشسیاسی و اقتصادی 

اما دولت در کمتر از دو هفته ؛ شودبودجه سه دوازدهم آغاز می

کلیات بودجه را اصالح و دوباره به مجلس فرستاد و مجلس نیز 

در فرصت کوتاهی بودجه را بررسی و با تغییراتی جزئی تصویب 

 هاییبخشا مبهم و از بودجه ر هاییبخش کرد. شورای نگهبان

کلی نظام دانست. مجمع تشخیص  هایسیاست بارا مغایر 

بودجه را بررسی و موارد  العادهفوقمصلحت بالفاصله در جلسه 

کلی نظام را مشخص کرد و به مجلس  هایباسیاستمغایر 

فرستاد. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، مجلس به دنبال 

نجام اصالحات مورد انتظار آن است که طی دو روز آینده با ا

شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بودجه را برای 

 اجرا به دولت ابالغ کند.

دولت پس از رد کلیات، برخی تغییرات  -1 نکات تحليلي:

انجام داد؛ اما بر روی دو موضوع مهم  1011جزئی را در بودجه 

در روز و میلیون و سیصد هزار بشکه نفت  9یعنی فروش روزانه 

اصرار  1011اول سال  ماههششتومانی در  0911پرداخت ارز 

نظر نمایندگان را نیز در این دو موضوع  درنهایتورزید که 

انتخابات  1011با توجه به اینکه در ابتدای سال  -9جلب کرد. 

شود و صالح نیست در چنین ریاست جمهوری برگزار می

را اداره کند،  شرایط حساسی دولت با بودجه موقت کشور

نمایندگان مجلس مصلحت را در بررسی سریع بودجه و تصویب 

مجلس برای  تراشیمانعآن دانستند. مجلس با این کار شایعه 

گرچه ایرادات شورای  -9دولت در اداره کشور را نیز رد کرد. 

زیاد بوده است ولیکن بخش  نسبتاً 1011نگهبان به بودجه 

حه بودجه بوده است که از طریق وجود ابهام در الی هاآنعمده 

توضیحات نمایندگان و جلسات هماهنگی و ایجاد اصالحات 

ایرادات  گونهاینرفع شده است. ضمن اینکه  سرعتبهجزئی 

کیفی و کمی تفاوت  نظر ازهمواره در بودجه وجود داشته و 

 گذشته نداشت. هایسالزیادی با بودجه 

و  1011بودجه  فارغ از کیفیت جزئیات نتيجه راهبردی:

به عملیاتی بودن آن و یا تبعات اجرای آن  احتماالًانتقاداتی که 

 هایدستگاهوارد است، این نکته بسیار مهم است که اگر همه 

 تواندنمیکشور برای پیشبرد امور هماهنگ باشند، هیچ مانعی 

جلوی پیشرفت کار را بگیرد. اگر این اراده همکاری در حل 

 قطعاً شد، عیشت مردم نیز متمرکز میمشکالت اقتصادی و م

 . )نویسنده: علی کارگر(بودمیشرایط امروز بسیار متفاوت 

 

 

 ديجد تحول آستانه در مني                                  روز گزارش▼

 که شده موجب مأرب استان در منی یمردم هایکمیته و ارتش یروهاین یدانیم یشرویپ

 نیا در انصاراهلل یروزیپ از یریجلوگ یبرا تکاپو به یعرب ائتالف یحام گرانیباز از یاریبس

 اتصال حلقه نوعیبه و است یانرژ ریذخا نظر از منی استان ترینمهم مأرب. شوند استان

 .است کشور نیا شمال و جنوب

 نیا چنانچه. آورد حساببه منی جنگ یکانون نقطه توانمی را مأرب -1: تحليلي هایگزاره

 صنعا به یکینزد نظرنقطه از مأرب. کرد اعالم را منی در جنگ انیپا توانمی شود، آزاد استان

 گفت توانمی آن یآزادساز صورت در و شودمی محسوب تختیپا به یورود دروازه عنوانبه

 تیاهم -9. دیرس خواهد انیپا به یشرق هیناح از منی تختیپا هیعل ینظام یدهایتهد

 نحو هر به که اندافتاده تکاپو به مختلف گرانیباز اکنون که است ایگونهبه مأرب یآزادساز

 به مربوط یشنهادهایپ. رندیبگ را منی یمردم یروهاین و ارتش هایپیشروی یجلو ممکن

 اعالم عدم فروش سالح به سعودی تروریستی، هایگروه، خارج کردن انصاراهلل از لیست صلح

اقداماتی است  ازجمله انصاراهلل به ییازهایامت پیشنهاد از سوی آمریکا، برای استفاده علیه یمن

 .اندگرفتهبه کار  مأرب در ینظام اتیعمل به دادن انیپا برایکه طرف سعودی و آمریکایی 

 جنگ در یروزیپ توان که اندرسیده جهینت نیا به یعرب -یعبر -یغرب ائتالف :بندیجمع

 البته جنگ به دادن انیپا یبرا مختلف یراهکارها دنبال به جهت نیهم به و ندارند را منی

 منزلهبه آن یآزادساز و گرانیباز نیا منظر از مأرب اتیعمل اکنون. هستند دستاورد با همراه

 با توافق هرگونه یبرقرار یبرا گرانیباز نیا ندهیآ در و بود خواهد منی در جنگ انیپا

 نیا یعرب ائتالف یبرا. بدهند موجود تیوضع به نسبت تریگسترده یازهایامت دیبا انصاراهلل

 ( خروجب من؛ی در جنگ انیپا( الف: دارد مهم امدیپ سه مأرب یآزادساز که شده محرز امر

 در یاصل گریباز عنوانبه انصاراهلل کامل شناختن تیرسم به( ج من؛ی گجن از دستاورد بدون

 در انصاراهلل شناختن تیرسم به صورت در که کندمی هیتک اصل نیا یرو بر سوم گزاره. منی

 کسب و یاسیس مذاکرات ندهیآ به توانمین جنگ، در روزیپ و یاصل گریباز عنوانبه منی

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی( .بود دواریام ،شجنب نیا از مطروحه یازهایامت

 خواهد بود بارفاجعهحمله به ايران مجله آمريکايي:               ویژه خبر ▼

موقعیت  ازنظرکه ایران را « استراتفور»های اندیشکده با اشاره به ارزیابی« ل اینترستنشنا»

های توصیف کرده بود، گزارش کرد که با توجه به توانمندی« قلعه»عنوان یک جغرافیایی به

علیه قلمرو ایران  متحدهایاالتموشکی جمهوری اسالمی ایران، هرگونه اقدام نظامی احتمالی 

این نشریه در بخشی از گزارش  .ی سنگینی برای واشنگتن به همراه خواهد داشتهاهزینه

های دفاعی ایران گزارش کرد که با توجه به تمرکز جمهوری بر توانمندی تأکیدخود با 

و  متحدهایاالتعلیه « منع دسترسی»های اجرای راهبرد اسالمی ایران بر دستیابی به قابلیت

های خیلی دقیق و غیرهوشمند، قایق شوندههدایتهای ز موشکاستفاده از شمار زیادی ا

های سنگینی را به ارتش ها، تهران قادر است هزینهها و مینتندرو، پهپادها، زیردریایی

گرچه سلطه بر عراق و ، آمده استدر بخش پایانی این گزارش  .تحمیل کند متحدهایاالت

 هزینه هاآنساده بوده است، اشغالگری این دو کشور برای  متحدهایاالتافغانستان، برای 

بسیار دشوار و پرچالش  زیادی داشت اما در خصوص ایران، حتی حمله به این کشور نیز

 .بار خواهد بودآمریکا نباید هرگز به حمله به ایران فکر کند و این امر فاجعه .خواهد بود

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 خطای فاحش مرتکب شدند! طلباناصالح

با انتقاد از روحیه « فرهیختگان» با وگوگفت در، پژوهشگر حوزه سیاسی «نمینعباس سلیمی»

با مخالفان منصف جلسه داشت که  دو بارروحانی فقط یک یا »گفت:  جمهوررئیسانتقادناپذیری 

نوعی برای پاک کردن برخوردهای بسیار زشت گذشته با منتقدان خود بود و درواقع هم بهآن

وجه هیچهایی با برخی عناصر منصف داشت که به، مالقاتهاآنروحانی برای از بین بردن آثار 

روحانی فردی »: وی افزود .«برای او خوشایند نبود ادامه پیدا نکرد؛ چراکه گویا آن جلسات

العاده به خود بدهد و فردی با تفکری است که این تفکر در یک نیست که زحمت و سختی فوق

 سختیبهشود که حاضر نیستند خود را صورت محسوس دیده میجریان فکری در کشور به

دلیل کرونا به جمهور یک شخصیت اجرایی است و نبایدبیندازند یا ایثار کنند؛ کمااینکه رئیس

ها و تحرکات خود را به صفر برساند، اما او ارتباطات خود را به حداقل رساند که این فعالیت

روحانی اهل ایثار و فداکاری نبوده و حاضر نیست برای حل  متأسفانه .ای برای جامعه استضایعه

بیعی است افرادی ط .مشکلی از خواب، استراحت و مسائل روزمره که بدان عادت کرده، بگذرد

که روحانی همانند کردند، درحالیشناختند نباید او را وارد این عرصه میکه روحانی را می

طلبان نیز شناسیم و بیشتر اصالحهاست او را مینژاد نبود که او را نشناسیم؛ بلکه سالاحمدی

کند، دلخور ل برخورد میطلبانه با مسائروحانی از موضع باال و راحت منتقد او بودند و از اینکه

 .«دیک خطای فاحش مرتکب شدن هاآنبودند؛ لذا 

 شروعي بر پايان اتحاديه اروپا

به  صرفاًقاره اروپا »: نوشتی فرانسه لوفیگاروروزنامه در  تحلیلگر مسائل سیاسی« لوران هربلی»

پیوسته آمریکایی یا چینی تبدیل شده است و واشنگتن  چندملیتی هایشرکتبازاری برای 

و به میل خود از توافق  کندمیما را جریمه  هایشرکت، کندمیخواسته خود را تحمیل 

اکثریت مردم فرانسه خواستار  کهاین غیرازبه ،افزایدمیاین تحلیلگر  .ایران خارج شد ایهسته

خروج از منطقه یورو هستند بحران چند ماه گذشته انگیزه بیشتری را به کسانی داده که 

 ،که برگزیت نشان داد طوریهمانخروج از اتحادیه اروپا  .خواستار خروج از این اتحادیه هستند

چارلز هنری گولیس سیاستمدار فرانسوی و پویشگر خروج  چند وقت پیش .است پذیرامکان

فرانسه یا ایتالیا کشورهایی هستند که در نوبت خروج » :فرانسه از اتحادیه اروپا )فرگزیت( گفت

از این اتحادیه بعد از خروج انگلیس هستند و دو کشور عالقه وافری به خروج از ارز یورو و ترک 

ست که در سراسر اتحادیه اروپا نیروهای اروپاستیز در فرانسه، ا این در حالی .اروپا دارند اتحادیه

 .«اندشدهاسپانیا و ایتالیا خواستار تشکیل حزب سیاسی به سبک و سیاق برگزیت 

 تا تقصير رياست فدراسيون AFC سياسي ميتصم از

 ایدر آس یرانیا یهامیت یزبانیبابت عدم م AFC میتصمسخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، 

 و تالش تمام»خطیب زاده افزود:  .برشمرد یاسیس میتصم کی ندانست و آن را یرا ورزش

دوستان به  فوتبال یرا برا جینتا نیبهتر ریمس نیگرفت تا در ا میالزم را به کار خواه یهاتیظرف

 یرورزشیغو  یاسیس میتصم: ، وزیر ورزش نیز در همین زمینه گفتفریسلطان .«میاوریدست ب

آن دست گذاشته  یبر رو AFCاست که  رانیا هیعل هامیاز پازل تحر یبخش ایآس ونیکنفدراس

 .«میریگیبهره م میتصم نیا رییتغ یبرا یو ورزش یحقوق ،یپلماسید تیظرف تمام از .است

را ریاست سابق  AFC جانبهکیمقصر تصمیم رئیس جدید فدراسیون فوتبال کشور  حالنیباا

 .داندیمحق کشورمان در این موضوع  عدم پیگیریو  یکاراهمالدر این فدراسیون 

 رودمياختالفي که دودش به چشم مردم 

بهانه عدم تشکیل وزارت بازرگانی و اختالف بین »: اذعان داشت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

 قبولقابل اصالًوزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت درباره عدم مدیریت بازار و تغییرات قیمتی 

مسئول تیم اقتصادی کشور باید  عنوانبه جمهوررئیسشخص  .نیست و دولت باید پاسخگو باشد

اعالم رئیس مجلس نیز دیروز  .«د و اختالفات داخلی را تمام کندگیری کنجزاء دولت تصمیمبین ا

با حضور سران  یاقتصاد یعال یرا در شورا یوزارتخانه صمت و جهاد کشاورز نیمشکالت ب» کرد:

 .«موضوع خواهد پرداخت نیبه ا 1011 نیدوم فرورد مهیمجلس در ن م،یقوا مطرح کرد

 اخبار کوتاه

 سیرئ /کنديدار مها انسان را غصهرکود کارخانه: يسيرئ ◄

 کارخانه رکود» :گفت مازندران یاز نساج دیدر بازد هیئقضاقوه

هزار نفر را  ۶ یبرا زاییاشتغال تیمازندران که ظرف ینساج

است  تیمشغول به فعال تیظرف نیبا کمتر اکنوندارد و هم

رهبر انقالب همواره بر  مینیبب نکهیا .است آوررنجما  یبرا

دارند و جوانان ما هم آماده کار و تالش  تأکید دیجهش تول

انسان را  واقعاً ست،یآنان فراهم ن یکار برا نهیهستند، اما زم

 یمازندران روز یکارخانه نساج نکهیا .کندیدار مغصه

با  اآلنو  بود ییاروپا یهاصادرکننده انواع پارچه به کشور

 .«ستین یرفتنیپذ اصالًفعال است  تیظرف نیکمتر

آژانس  رکلیمد/ برای به هم زدن بازی گروسيقصد  ◄

سطح  شینهاد با توجه به افزا نیگفته ا یاتم یانرژ یالمللنیب

 یهایبه دنبال بازرس ران،یا یاز سو ومیاوران یسازیغن

با روزنامه  در گفتگو «یگروس رافائل» .تر در آن استگسترده

در سطوح  ومیاوران دیتول»شد:  یمدع «یزایک هونین» یژاپن

که  کندیم ترکینزد یرا به سطوح رانیا یسازیباالتر، غن

 یگروس .گرفت دهیناد توانیآن را نم ینظام یامکان کاربر

خصوص  نیدر ا یرانیطرف ا یهاشده پاسخ یمدع نیهمچن

 .«معتبر نبوده است یتاکنون از نظر فن

پس / مشکالت کشور برای کاهشگذشتن از حق قانوني  ◄

درصدی حقوق کارگران در سال آینده،  92از تصویب افزایش 

 ،دستمزد نیا»: اعالم کرد کار یعال یکارگران در شورا ندهینما

اطر مشکالت اما به خ دهد،یرا نم یزندگ یهانهیکفاف هز

 .میرفتیرقم را پذ نیا ناچاربهکه در کشور وجود دارد،  یاقتصاد

 .نکند دایپ شیافزا هامتیمزد ق شیبه بهانه افزا میدواریام

فرمانده  /ميارفته شيتا لبه جنگ پبارها : يسردار سالم ◄

صبر کرد و  بانهینج یاقتصاد جنگ در ملت»سپاه گفت: 

ما  یدشمن نشد، به دشمن آبرو نداد و آبرو یپژواک صدا

 انیب با سپاه کل فرمانده .و قوت قلب داد هیشد و به ما روح

دشمن را  فقیهولیاما  م،یارفته شیبارها تا لبه جنگ پ نکهیا

 دانیم نیکرد: رهبر انقالب تنها در ا حیت، تصرعقب رانده اس

ستاره درخشان است که در صحنه  کیاست و  ستادهیا

 .«کندیم ینورافشان

وبگاه / ترکيه هایندهجنگبمباران شمال عراق توسط  ◄

هواپیماهای جنگی ترکیه به » عراق گزارش داد:« المعلومه»

مدت بیش از سه ساعت در مناطق مختلف استان دهوک در 

های حال پرواز بودند و در این حمالت مساحت زیادی از زمین

ها شهروند نیز دچار رعب و زراعی دچار حریق شده و ده

بهانه ترکیه  .«را ترک کردندوحشت شده و خانه و کاشانه خود 

 .عنوان شده استک .ک.مقابله با پبرای این حمالت، 

 اطالعيه 
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