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 واقعيت بودجه دفاعي کشور                روز حرف▼

 ارقامبعد از ارسال الیحه بودجه به مجلس و آشکار شدن آمار و 

های متنوع و اکثراً غیرکارشناسی در سطوح مختلف لیتحل بودجه،

 ها هم درباره بودجه دفاعی کشور است.گیرد که یکی از آنصورت می

چند بودجه دفاعی در امنیت ملی،  شناخت اهمیتی تنویر افکار و برا

 .شودمیصورت اجمال اشاره نکته به

دفاع در  برای تجهیزات متنوعی را مسلح نیروهای -9نکات تحليلي: 

 و یاطالعات دریایی، هوایی، زمینی، از اعم ی،تیمأمورهای مختلف حوزه

 ها،های فروش به خاطر تحریمدارند. با توجه به محدودیت پدافندی نیاز

اکثر نیازهای  داخلی، تولید و علمی توان با ایران اسالمی مهوریج

نیروهای مسلح را با تنوع بسیار، بومی و داخلی سازی کرده که این 

های تأمین عمل انقالبی و جهادی عالوه بر ایجاد بازدارندگی، هزینه

سالح و مهمات و تجهیزات گوناگون را بسیار پایین آورده است که اگر 

های هنگفتی برای تهیه گرفت، دولت باید بودجهورت نمیاین کار ص

 حدود انقالب از قبلمالی،  اسنادبر اساس  -1داد. ها تخصیص میآن

 طبق اکنون اما شد،می هزینه نظامی امور برای کشور بودجهدرصد  9۳

 نظر در کشور دفاعی بنیه برای عمومی بودجهدرصد  ۳ حدود قانون،

 همچون و کندنمی پیدا تخصیص هم آن زا بخشی که شودمی گرفته

 -9 .شودمی ساالنه بودجه کسری دچار هاوزارتخانه و نهادها سایر

های نظامی با تولید ناخالص ملی یک قاعده در کشورهای نسبت هزینه

مختلف برای تخصیص بودجه دفاعی است، یعنی کشورهای مختلف 

این  بر دهند.می درصدی از تولید ناخالص ملی را به این امر اختصاص

درصد تولید ناخالص ایران صرف بخش دفاعی  1مبنا نزدیک به 

توجه به  با را دارد. 19رتبه  ،شود و کشورمان در بین کشورهامی

موقعیت جغرافیایی کشور و تنوع تهدیدات با نگاه راهبردی، حتماً باید 

 یک سری تجدیدنظرهایی در بودجه دفاعی کشور صورت گیرد.

دولت و نمایندگان مجلس شورای اسالمی به این  ردی:نکته راهب

 در کشور امنیتی -دفاعی توانمندی و اند که بنیهنکته کلیدی واقف

 هایعرصه در مسئوالن گاهتکیه همواره گذشته سال ۰9 طول

 جمهوری امروزه کهطوریبه است؛ بوده المللیبین و داخلی مختلف

 امنیت از آسیا، غرب چالشپر و پرمخاطره منطقه در ایران اسالمی

 با . مضافاًاست پایدار، با توان و تجهیزات ساخت داخل برخوردار

 هایوجهه شدن پدیدار و امروزی نبردهای صحنه در تغییر توجه به

 جزء دفاعی هایپژوهش و تحقیقات موضوع تهدیدات، از جدیدی

است و برای رسیدن به  کشورمان مسلح نیروهای قطعی هایاولویت

لحاظ  هاریزیبودجه در هاهای آننیازمندی باید ین هدف راهبردیا

روز شود. به داخلی و تولیدات شرایط با متناسب دفاعی بنیه گردد تا

 )نویسنده: علی قاسمی(

 

 !فرهنگ کشورمتولي                                  روز گزارش▼

 یک بلکه. نبود اقتصادی انقالب یک خارجی و داخلی کارشناسان تمام زعمبه ایران اسالمی انقالب

جهت امام خمینی)ره( تنظیم امورات معنوی و فرهنگی را  نیبه همبود،  فرهنگی و معنوی انقالب

سخنانی در زمینه  99۳1های انقالب اسالمی قرار دادند. ایشان فروردین سالجزو اولین برنامه

پیرایش فرهنگ و زدودن آن از فرهنگ بیگانه  تدابیر و ضروریات فرهنگی فرمودند و اولین قدم را

مقدمه انقالبی بود در عرصه فرهنگ؛ این تیزبینی امام  ۳5دانستند، که نشان داد انقالب سال

 خمینی)ره( مقدمه تشکیل ستادی شد که بعدها به شورای عالی انقالب فرهنگی تغییر نام یافت.

فرهنگی را صادر  ور تشکیل ستاد انقالبدست 99۳1 خرداد 19امام خمینی)ره( در  گزاره خبری:

 این ستاد 9939آذر سال91آن گذاشت. در  بر عهدهفرمود و انجام کارهای ضروری فرهنگی را 

از وظایف و  ایگوشهرسماً کار خود را آغاز کرد و اکنون که در سالروز تشکیل آن قرار داریم، ذکر 

 طف نیست.کارکردهای این نهاد باالدستی در کشورمان خالی از ل

در بدو تشکیل ستاد انقالب فرهنگی، خواسته امام )ره( از آن حول چند محور  های تحليلي:گزاره

دور کردن دانشگاه از تسلط استعمارگران؛  -1 در فرهنگ؛ گران توطئه اخالل نگرانی از رفع -9بود؛ 

 اساتید بین از متعهد، رنظصاحب افراد کارگیریبه -9باشند.  اسالم و کشور خدمت ها دردانشگاه

ریزی در امور برنامه برای جهت مشورت و ایمان با متعهد دانشجویان و متعهد کارکنان و مسلمان

اسالمی. البته  فرهنگ اساس بر ،هادانشگاه آینده فرهنگی یمشخطتعیین  -۰فرهنگی کشور؛ 

نیز  ترنیسنگنگی امروز( بعدها مأموریت و وظایف ستاد انقالب فرهنگی )شورای عالی انقالب فره

که  شودیمحوزه فرهنگ کشور شناخته  گذاراستیس نیترمهمامروز این شورا  کهیطوربهشد، 

 هایزمینه در کشور راهبردی هایطرح و هاسیاست تدوین و آن در حکم قانون است. تهیه مصوبات

 سوادی،بی نشر، و چاپ ی،رساناطالع تبلیغات، زنان، هایحوزه در ازجمله فرهنگی مختلف

 دانشگاه، و حوزه همکاری کشورها، سایر با فرهنگی و پژوهشی و علمی روابط برقراری ها،دانشگاه

ظایف این و ازجمله مربوط، فرهنگی هایحوزه سایر و فرهنگی تهاجم معنوی، و دینی هایفعالیت

و بررسی  موردنقدکرد آن دهه از تشکیل شورا، الزم است عمل است. اکنون و بعد از گذشت سه

کارآمدی تصمیمات و ف ضعکارشناسانه قرار گیرد تا گیر و گورهای تشکیالتی و قانونی ناشی از 

در گام دوم انقالب، شاهد حرکت  ومختلف فرهنگی کشور برطرف شود  یهابخشدر  هاتالش

 د حسین خاتمی(در مسیر پیشرفت و ارتقاء فرهنگ کشور باشیم. )نویسنده: سی افزاهممنسجم و 

 بازگشت به برجام برای يارگيری عليه ايران             ویژه  راخبا ▼

 کایآمر ندهیدولت آ»گفته:  دن،یجو با ندهیدر دولت آ کایمشاور امنیت ملی آمر وان،یسال کیج

کنترل را  رانیا یارا به پایبندی به برجام وادارد و برنامه هسته رانیبا بازگشت به برجام، ا خواهدیم

و  میاند. ما از برجام خارج شدکرده یغن یترشیب ومیها اوراناست؛ آن یکند. اآلن اوضاع خطرناک

 یهامیلغو تحر ؛یعنی گذارد؛یاحترام م شیهم به توافق پنج سال پ کایآمر»او افزوده:  .«میتنها هست

تر ه مسائل گستردهدربار یمذاکرات بعد نهیزم نیاست و ا یتهران که شدن یبرا یدالر اردیلیم

 کاینکند، آن زمان آمر یدارد؛ اگر همراه یبستگ رانیالبته به ا»گفته:  وانیسال .«کندفراهم می

 .«ندارد یگرید نهینشان دهند گز رانیتا به ا وندندیبخواهد به آن بپ گرید یاز کشورها تواندیم

کمیسیون ویژه بررسی س ئیر، «یزاکان رضایعل» /برجام بيتصو یماجرانقش الريجاني در  ◄

شورای عالی  ۀرخاندبی در ]در مجلس[، برجام]تصویب[ از  قبل شب»: گویددر مجلس نهم، می برجام

از موافقان و مخالفان برجام حضور داشتند؛ آنجا تفاهم  یبرگزار شد و تعداد یاجلسه یمل تیامن

 ،رفتم و موضوع را گفتم ینجایالر شی. صبح پمیندار یگفت با نظرات شما مشکل رخانهیو دب میکرد

 199برجام،  بررسی روز در! گذارمیرا در دستور م یلگفت همان طرح قب ،قبول نکرد یجانیاما الر

 یها بررسآن دیبا نامهنییبود و طبق آ دهیمجلس رس تیامن ونیسیبرجام به کم یبرا شنهادیپ

 «.را کردها را نداد و کار خودش آن یبررس ۀاجاز یجانیاما الر شدند؛یم



 

  
 

 اخبار ▼

 شدند شناسايي زادهیفخر دي: آمران ترور شهانيرعبداللهيام

مشخص  زادهیفخر دیشه ترور آمران» گفت: مجلس سیرئ ژهیو اریدست ،«انیرعبداللهیام»

ترور که  نیا یاجرا عامالن خواهند گرفت. یچندان دور پاسخ قاطعنه یاندهیشدند و قطعاً در آ

اند از عدالت فرار شده ریدستگ یو حت ییما شناسا یتیهای امنتوسط دستگاهها از آن یبخش

 هست. رانیا یاسالم یمدنظر جمهور یاهیچندالترور اقدامات  نیآمران ا یبرا نخواهند کرد.

 حیمثل قاطع تشربهمقابله نیابعاد ا ،کننده منتشر بشود مانیکه خبر پاسخ کوبنده و پش یروز

 توانستندینم گرید یاطالعات یهاسیبا سرو یبدون همکار هاستیونیصه قطعاًخواهد شد. 

 ۰تقریباً از حدود  هامیلغو تحر یبرا یراهبرد اقدام قانونشوند.  زادهیفخر دیمرتکب ترور شه

بلکه پاسخ به  دیقانون نه صرفاً پاسخ به ترور شه نیخورد. ا دیدر مجلس کل شیماه پ

 کیعنوان و به جانبهکیظالمانه  یهامیدر پاسخ به تحرو  ییاروپا یهای کشورهابدعهدی

 «.هاستمیخارج کردن کشور از تحر یبرا یحل منطقراه

 بد شد! سينقش پل فاگرياروپا دوباره ا

 میتصم ،شد یمدع یاهیانیواکنش نشان داده و در ب رانیا یبرجام میبه تصم ییاروپا یکاتروئی

 هیانیب نای در است! یادر نطنز، نقض توافق هسته دیجد یوژهایفینصب سانتر یبرا رانیا

 نیچن دینبا رانیندارد و ا یمجلس با برجام همخوان ریمصوبه اخ یاجرا: »است آمده انهیجومداخله

تالش »سه کشور در  نیا کارانهبیفر یادعا ه؛یانیب نای درتوجه جالب . نکته«را اجرا کند ییهاگام

از  کایآمر جانبهکیتنها پس از خروج ها نهآن کهیاست، درحالحفظ برجام  یبرا «ریناپذیخستگ

راستا پنج روز  نهمی در حفظ آن انجام ندادند. یبرا یگام مثبت چیاز آن هم ه شیبرجام که پ

 تیامن یشورا 1199به تعهداتتان در قطعنامه » گفت: هایخطاب به غرب فیمحمدجواد ظر ش،یپ

اقدامات شرورانه خود  دیتوانی... اگر هم نمدیبرجام را متوقف کنو نقض  دیباش بندیسازمان ملل پا

بد بود، بعد در دوره  سیپل یاروپا در مذاکرات هستها .«دیخفه شو د،یرا در منطقه متوقف کن

دوباره  ،دنیبه تعهداتش عمل نکرد ترامپ را بهانه قرار داد و باز امروز با آمدن با یترامپ، وقت

تعهدات  یاجرا یبرا یاکه اساسًا اراده دهدینشان م کردیرو نای ده است!بد ش سینقش پل فاگریا

 سال گذشته همچنان ادامه خواهد داشت. 5 یوجود ندارد و باز کایاروپا و آمر یاز سو یبرجام

در  یباز نیبا تداوم ا کایاروپا و آمر رسدیاظهار داشته، به نظر م زیخارجه آلمان ن روزی چنانچه

اثبات  راناست. ای رانیاز ا یو موشک یادر موضوعات منطقه یریازگیه دنبال امتب ی،مقاطع بعد

 ،خودش ادامه بدهد ریتوانسته به مس هامیتحر نیتردهیچیو پ نیترکرده که با وجود اعمال سخت

 .کوتاه بیایدشده مردمش  عییاحقاق حقوق تض یوجود ندارد که از موضع اقتدار برا یلیپس دل

 فارسي در ماجرای ترور شهيد فخری زاده يسيبيبعملکرد 

از دانشمندان بزرگ  یکی رانیکه در آن مردم ا ریدر حادثه اخ یفارس یسیبیبه عملکرد ب ینگاه

در کنار  رسانه وابسته به انگلیس نیتوجه است. اخود را دست دادند، قابل یو دفاع یاهسته

عمل کرد  یرسانه حام کیفراتر از  یستیثه ترورحاد نیمواقع، در ا نیدر ا خود یشگیهم یهابرنامه

 زاده ظاهر شد. یفخر دیشده در پروژه ترور شه ییو جانما میهمکار مستق کیعنوان و عمالً به

 -9 است: لیتاکنون به شرح ذ زادهیفخر دیاز زمان ترور شه یفارس یسیببی عملکرد از بخشی

؛ رانیدر ترور دانشمندان ا سیسرو نیهای اموفقیت زیافتخارآم یموساد و بازخوان یبرا ینیاقتدار آفر

 یهادستگاه انیافکنی ماختالف یتالش برا -9؛ رانیا یاطالعات یهادستگاه فیتضع یتالش برا -1

 یحس خونخواه فیتضع ؛رانیموساد از ترورها در ا تیروا یمعتبرساز یتالش برا -۰؛ رانیا یتیامن

 ،با توجه موارد گفته شده حال؛ لیاسرائرژیم از  هایرانیاساندن و تر رانیمردم ا انیو انتقام در م

اقدامات  نیعوامل ترور؟! ا میهمکار مستق ایهستند  یافعال رسانه کی یفارس یسیبیکارکنان ب

پروژه بوده  نیعناصر درجه دوم در ا درواقع زادهیفخر دیدهد که عوامل ترور شهنشان می یسیبیب

 است.بوده  یسیرسانه انگل نیا یرانیا اساساً بر عهده کارکنان او ادامه و اصل ماجر

 کوتاه اخبار ▼

 ،«ینیحسن عابد» !/انيرانيدر خدمت به ا دنيسوابق با ◄

 یتییدر تو یاسیمسائل س لگریکارشناس صداوسیما و تحل

 دی، مج۸۸ ید یمحمد یمسعود عل دانینوشت: ترور شه

 ی، مصطف19داد نژاد مررضایی وشی، دار۸1آذر  یاریشهر

و ارسال استاکس  یصنعت ی، خرابکار19 یروشن د یاحمد

کردن قانون  یی، اجرا۸1 ریت یانت در تأسیسات هسته

، از 1۰و برجام در  19در آبان  CISSADAجامع  یهامیتحر

 رانی]اوباما[ در قبال ا دنیکارنامه پدرخوانده دموکرات با

وباما، معاون ا یجمهور استیسال ر ۸در طول  دنیبا«. است

ها و فشارها بر از تحریم یاریمدت، بس نیا یبود و ط یاول و

 او انجام گرفته است. شنهادیبا مشورت و پ ران،یا

کل  فرماندهفرمانده سپاه: منتظر واکنش قاطع باشيد/  ◄

محسن  ،دیدانشمند شه داشتیمراسم گرام هیسپاه در حاش

دهیم که می نانیاطم رانیا زیملت عز به» :گفت زاده یفخر

 میای خود خواهنسبت به ترور دانشمند هسته یواکنش قاطع

 رانیا یاسالم یهای جمهورمنتظر واکنش دیداشت. دشمنان با

 «.کنیممی نییکه خودمان تع یتیو وضع تیفیبا ک ،باشند

 یعال یشورا عضو/ منيبه انصاراهلل  کايآمر انهينامه مخف ◄

از  یو مخف یپنهان یامیگروه پ نیا ،اعالم کرد منی یاسیس

 کرده است. افتیدر منیصلح در  یدر مورد برقرار هاییکایآمر

 قیاز طر هاییکایآمر»نوشت:  ترییدر تو یالحوث محمدعلی

اند اگر ما موافق ما فرستاده و گفته یبرا یاها نامهواسطه یبرخ

 یراض زیاگر عربستان ن یحت م،ینباش منیصلح در  یبرقرار

 .«کار نخواهد بود در یباشد، صلح

 هیسور جمهورسیرئ !/ميهست يجنگ تياسد: در وضع ◄

 ای یاقتصاد یکه گاه میقرار دار یجنگ تیما در وضع»: گفت

 نیب است. دیکه متوجه عقا یفکر یاست و گاه ینظام

که  شودیم لیتبد یبه توپ نیو خشم، د تیحمله، محکوم

را پرتاب طلب )ماکرون و اردوغان(، آن فرصت استمدارانیس

رو دارد و  شیرا پ ندهیآ سال انتخابات ماکرون .کنندیم

 سمیرا از آن خود کند که از ترور یکسان یرأ خواهدیم

 یرا دارد ول 1919 انتخابات هم اردوغان .انددهید بیآس

را از  تشی. او محبوبکندیملتش را قانع نم گرید شیهادروغ

 .«نشان دهد اسالم یخود را حام خواهدیدست داده و م

اند/ گرسنه کايمردم آمر ششمکيحداقل : دنيمعاون جوبا ◄

 ییِ کایآمر 3از هر »نوشت:  یتیدر توئ «سیهر کامال»

اش گرسنه است، ها خانوادهاز آن یکیفرزند،  یبزرگسالِ دارا

های روزمره ها از پرداخت هزینهاز آن یکی ،ییکایآمر 9از هر 

ها از آن یکی ،ار کوچکوککسب ۰خود عاجز است، از هر 

 «.ناتوان از ادامه راه است

 تبلیغات در المالبیت از استفاده (:19 سؤالحکام سياسي )ا ◄

دارد؟ پاسخ: حرام و  حکمی چه همسو، نماینده نفع به انتخاباتی

 موجب ضمان است.


