
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0011آذر  22شنبه دو 3665 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

و همه جهان نشان بدهد علوّ مرتبه زن و عظمت  خیتوانست به همه تاری )س( کبر نبیز

زن  نکهینکته ا ک؛ یدو نکته را نشان داد یکبر نبیرا. ززن  یو معنو یو عقالن یقدرت روح

باشد از  یتواند قله بلندزن می نکهیباشد از صبر و تحمل. دوم ا یمیعظ انوسیتواند اقمی

 t.irwww.basira                                            ( 12/90/2099) .ریو تدب یخردمند

 0001بودجه در  ينگاه تحول           روز حرف▼

مجلس شد.  میتقد روزید زدهمیبودجه دولت س حهیال نیاول

 ندهیسال آ کی ینقشه راه کشور برا نیتریبودجه اصل حهیال

 نسبتا   ریبه قانون مس شدنلیتبدتا  حهیال نیاست. اگرچه ا

 زیکار ن یجا نیدارد اما تا هم شیرا در پ یوخمچیپرپ

 است. دیدولت جد یاداقتص کردیدهنده رواننش

 یبراجدید دست دولت  یدر سال جار -2 نکات تحليلي:

بود و ملزم به اداره کشور بر اساس بسته  ینادیبن راتییتغ جادیا

و عملکرد دولت  ندهیبودجه سال آ یول بودجه دولت سابق بود

 سهیمقا یقضاوت و حت یبرا یمالک مهم ندهیدر سال آ

بودجه  -1خواهد بود. گذشته  یهابا دولت عملکرد آن

 یرشد ،یدرصد 09از  شیتورم ب رغمبه ندهیسال آ یشنهادیپ

نکته نشان  نیدارد، ا ی نسبت به بودجه امسالدرصد 29 ریز

کاهش  باهدف ی،انقباض ،دولت یاقتصاد استیکه س دهدیم

 یجار یهانهیهز 2099در بودجه  کهیدرحال -3. تورم است

سال بودجه  حهیداشت! در ال یدرصد 299 از شیب شیافزا

ی دیده شده درصد 5 دولت رشد یجار یهانهیهز برای آینده

درصد  01کشور  یاست که بودجه عمران یدر حال نی. ااست

فروش نفت  ینیبشیپدر الیحه بودجه،  -0است.  افتهی شیافزا

 نیا ؛است افتهیدرصد کاهش  04از  شیب 2099نسبت به 

از آن است که دولت بودجه کشور را به مذاکرات  یموضوع حاک

از  یکیحقوق کارکنان که  شیافزا -5برجام گره نزده است. 

درصد  10تا  5 نیب ،کارکنان دولت است یهادغدغه ترینبزرگ

 یدر راستا یاقدام را گام نیشده است. دولت ا ینیبشیپ

 ریسعنرخ ت -6. داندیکارکنان م یایشدن حقوق و مزا ترعادالنه

که  شدهگرفتههزار تومان در نظر  13بودجه  حهیدالر در ال

از  0199ارز  صیتخص یبرا یادولت برنامه دهدینشان م

 یاز کاالها یارز تیندارد و قصد دارد حما ندهیسال آ یابتدا

منابع  شیافزا -4کند.  لیتبد یالیر تیرا به حما یاساس

 دیجد یهافدیر فیرو تع یاتیمال هیپا شیافزا قیاز طر یاتیمال

 زین لوکس یو خودروها یهااز خانه اتیمانند اخذ مال یاتیمال

 بودجه است. حهیمهم ال یهااز بخش

از الیحه تقدیمی به را  نگاه تحولی دولت :یراهبرد نکته

در  ستیبایمتحول  نیمشاهده نمود. البته ا توانیممجلس 

 ایماندگار و پو زیاثرات آن ن ااصالح ساختار بودجه باشد ت ریمس

 یهاونیسیمجلس در کم ندگانینما هرچند بماند. یباق

مجلس  یصحن علن تیدرنهاو  قیتلف ونیسیکم ،یتخصص

خط قرمز مجلس باید  کنیول کنندیم جادیا حهیدر ال یراتییتغ

و جلوگیری از کسری در  هاوخرجدخلخوان نمودن بر هم

 نویسنده: علی کارگر() بودجه باشد.

 

 

 
 

 
 

 !چهره رييتغ                              روز گزارش▼

اعالم  رسمی صورت به ما»اعالم کرد:  عراق یمل تیامن یعال یشورا ریدب، آذرماه 21

و  افتهیانیپادر عراق  کایآمر یتحت فرمانده یالمللنیبائتالف  یاتیعمل تیمأمور میکنیم

آموزش  نهیدر زم یالمللنیبما با ائتالف  همکاری ها خاک کشورمان را ترک خواهند کرد.آن

خبرگزاری رسمی عراق )واع( به نقل از دو روز پیش نیز  .«افتیو مشورت ادامه خواهد 

المللی الکاظمی گزارش داد، طی چند روز آینده، همه نیروهای رزمی وابسته به ائتالف بین

با طرف آمریکایی، از موسوم به ضد داعش به رهبری آمریکا، در چارچوب توافق راهبردی 

وی گفت که نقش نیروهای آمریکایی در عراق، در زمینه مستشاری  .عراق خارج خواهند شد

توانایی حفظ امنیت و ثبات عراق، توسط همه »خواهد بود و خروج نظامیان آمریکا، نشانگر 

گفته است:  سنتکام یستیسازمان ترور سیرئی، کنزمک حالنیباا «.نیروهای عراقی است

همچنان  رانیا. داردیمعلوم در عراق نگه م یمدت یبرا را یفعل ینظام 1599 متحدهاالتیا»

 .«دانندیرا در عراق م یها نبردگاه اصلکند و آنراندن ما را دنبال می رونیانداز بچشم

 در عراق آمریکایی یروهاین تیفعالبر اساس توافق صورت گرفته،  -2 های تحليلي:گزاره

خواهد شد. در بعد  لیتبد ینظام یپلماسیو د ینظام یبه دو حالت مستشار یماز حالت رز

 تیفعال یعراق انیبه نظام یهای نظامآمریکایی در قالب آموزش یروهایاز ن یاول تعداد

. در تاس ینظام یپلماسیبه حالت د انینظام نیا تیاما آنچه مهم است فعال ؛خواهند کرد

همان  اینهاد آمریکایی در قالب مؤسسات مردم یروهایه نگفت ک دیبا نهیگز نیرابطه با ا

NGO ه در چو بعدازآن و  1921های سال خواهند کرد. چه در زمان اعتراض تیفعال ها

ی در اعتراض یدرهایای که اکثر لگونهبه ؛مهم بود اریها بسسازمان نینقش ا ریانتخابات اخ

 0به  کینزد یزیچ کایآمار آمر نیآخر اساس برشدند. می تیها هداسازمان نیتوسط ا عراق

و  یاطالعات یهاسازمان هها وابسته بدارد که اکثر آنوجود نهاد در عراق هزار سازمان مردم

تأثیرگذاری بر  یرا برا یدو راهبرد اصل کایآمر ،یالدیم 1992هستند. از سال  کایآمر ینظام

 اینهاد مردم یهاسازمان جادی؛ ب( ایابتیریزی کرد: الف( جنگ نمنطقه طرح یکشورها

NGO ریسف عنوانبهرا  یفرددر عراق، چهره خود  رییتغ یبرا کایآمر -1 در قالب نرم. ها 

که قرار  یرومانوسک نایدارد. النرم اجتماعی  یهاتیفعالکرده که سابقه  خود معرفی دیدج

به وزارت امور  1993شود، در سال  کایآمر ریسف عنوانبهدر عراق  لوریت نیگزیاست جا

کند و  یانداز( را راهMEPI) انهیابتکار مشارکت در خاورم رتا دفت وستیکشور پ نیخارجه ا

در  1993تا  2009از سال  یبود. و 1995تا  1993های سال یآن ط ریمد نیخود نخست

 یتیهو ی، داراشناخته شود ینظام یاز آنکه فرد شیب؛ اما وزارت دفاع مشغول به کار بوده

 نهاد است.مردم

همچون تغییر ماهیت حضور نظامیان خود در  بیظاهرفری با اقدامات کایآمر نکته پاياني:

نفوذ  بیضر شیخود و افزا یهانهیهزبه دنبال کاهش  ی به مستشاری،گرینظامعراق از 

اعتراضات اجتماعی به حضور نظامیان آمریکایی در خاک عراق و در عراق است.  یمردم

زا  نهیکشور هز نیا یبرا رد،یگیمصورت  کایآمر ینظام یهاکاروان هیعل که ییهااتیعمل

در عراق به روش نفوذ  یستمیو س ینفوذ مردم شیافزا یبرا کایآمر رونیازااست. 

ی سازادهیپ منظوربه یتمرکز بر افکار عموم یعنی ؛آورده است یرو یانیجر میرمستقیغ

ابتی در قالب نرم؛ روشی که آمریکا آن را با به وسیله نیروهای نیی آمریکایی بههااستیس

های تروریستی در جنگ سخت تجربه کرد ولی موفق نبود و شکست خدمت گرفتن گروهک

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی( .خورد
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 اخبار ▼

 طلب برای امنيت رژيم صهيونيستي!آستين باال زدن يک اصالح

 طی یادداشتی در روزنامه آفتاب یزد بحث ازسخنگوی حزب اعتماد ملی  «صادق جوادی حصار»

تنهایی و بدون آمریکا حاضر نیستند به 0+2اعضای »به میان آورده و نوشته است: « ل!مردم اسرائی»

ای افکار عمومی را متوجه این گونهباید به. طور که بایدوشاید به تعهدات برجامی خود عمل کنندآن

نمایی هستند و ایران اصال  در پی حمله نظامی و حال مظلوممسئله کنیم که آمریکا و اسرائیل در 

تا  استایران باید شفاف بیان کند که معتقد به انجام رفراندوم . ای به اسرائیل نیستحمله هسته

های جوادی حصار در این گفته!«. به دست خودشان رقم بخورد مردم اسرائیل تعیین سرنوشت

کشوری به نام اسرائیل وجود ندارد که بخواهد  می، اساسا حالی است که در راهبرد جمهوری اسال

. موضع ایران در قبال فلسطین، گرفتن رأی و نظر ساکنان اصلی فلسطین مردمی داشته باشد

ها و صهیونیستاند. است، نه افرادی که با اشغالگری در مناطقی از این سرزمین ساکن شده

اخل ایران هم گردند. از دامنیت این غده سرطانی می ها از هر رهگذری دنبال تأمینآمریکایی

های آب دوغ خیاری در حالی این تحلیل .اندهآستین باال زد هابرای امنیت آن طلباناصالح برخی

ا علیه منافع جمهوری شود که رژیم صهیونیستی بارههای داخلی مطرح میچهرهاز توسط برخی 

 -ای کشورای تا آسیب زدن به تأسیسات هستهاز ترور دانشمندان هسته –اسالمی ایران اقدام کرده 

های رسانهچنین هم. داردبر ضرورت تداوم فشارها بر ایران تأکید و در دوره جدید مذاکرات وین نیز 

ه حمل تمرین برگزاری تدارک در وآویتل و واشنگتن طور گسترده روی این ادعا کهآمریکایی به

 دهند!میمانور  ،ای ایران هستندنظامی به تأسیسات هسته

 !نگيريمکم را دست هاتيجنگ روا

مجددا  بر موضوع جهاد تبیین تأکید کرده و  مدافعان سالمت داردی دیروز در انقالب، رهبر

و انقالبتان را. اگر شما خودتان و کشور خودتان  یجامعه قیحقا دیکن تروای شما» :فرمودند

شما  ؛کندمی تیدشمن روا دینکن تیشما اگر انقالب را روا ؛کندمی تیدشمن روا دینکن تیروا

 هیخواهد. توجهر جور دلش می ،کندمی تیدشمن روا دینکن تیدفاع مقدس را روا یاگر حادثه

 شماکند. را عوض می ظالم و مظلوم یخالف واقع، جا نیدرجه با ا 219 ،گویددروغ می ،کندمی

کند و می تیدشمن روا د،یکه متأسفانه نکرد دینکن تیرا روا یجاسوس یالنه ریتسخ حادثه اگر

ها رند سال شکدهیای اندشبکه هایجنگ کتاب در «.های دروغکرده، روایت تیکرده. دشمن روا

 یدارد، بلکه کس ها راترین بمبکه بزرگ ستیبرنده ن یفردا کس هایجنگ ، درقبل آمده است

که  ی. در عصرمیهوشمند قرار دار هایرسانه عصر در را دارد. تیروا نیاست که بهتر روزیپ

 ... دارند. و یهوش مصنوع ریهایی نظبا فناوری گریکدیبا  یجد اریبس یمحتوا همپوشان پلتفرم و

و  نیه بتواند نخستاست ک روزیای پو رسانه یادراک ،یهای شناختدر عرصه یانیعصر جر نای در

 تیجنگ ابتدا کالن روا نای . درچالش بسازد ایواقعه، حادثه، موضوع  کیرا از  تیترین روادقیق

عنصر قدرت  1ها با خرده روایت یشود، سپس پس از زمان مشخصها ساخته میتوسط رسانه

کم ها را دستنرود اگر جنگ روایت ادمانی شوند.ساخته می یشوندگ عیو قدرت توز یختگیبرانگ

 نیخواهد شد و ا ریتوسط دشمن تسخ شدهساخته یهااذهان و قلوب مردم با روایت م،یریبگ

 در داخل کشور است. یبریسا-یهای شناختتمام هدف استعمارگران با استعمار فرانو در عرصه

 ای(فعال رسانه -آل داود رضایعل د)سی

 هد بودنماينده پارلمان اردن: ايران پيروز مذاکرات خوا

السبیل اردن، نوشت، جنگ در وین بین ایران و  روزنامه در یادداشتی انتشار با «عمر عیاصره»

ای، به سود تهران به پایان خواهد رسید و آنچه درباره تهدیدهای آمریکا بر سر توافق هسته

و  هاشود، صرفا  مانوری از سوی صهیونیستواشنگتن پیرامون استفاده از سالح نیز گفته می

برآورد من این است که دولت بایدن دیگر قادر »عیاصره خاطرنشان کرد:  .هاستآمریکایی

نیست به سیاست فشار حداکثری علیه ایران ادامه دهد. به همین دلیل، به این نتیجه رسیده 

ها، به وی همچنین نوشت، ایران در مسئله تحریم«. ای بازگردداست که باید به توافق هسته

 صهیونیستی رژیم ها تأثیر بسیاری در اقتصاد ایران داشت. ید؛ هرچند این تحریمپیروزی رس

 .کند هضم را توافق این باید بلکه کند، حمله ایران به بخواهد ماجراجویی با که است بعید نیز

 اخبار کوتاه

 /کند سکونترقابليغرا  ليتواند اسرائمي راني: اهيروس ◄

 لیاسرائ»گفت:  هیروس یموشک یعاون آکادمم« وکوفسی»

مقابله کند. حمله  رانیزنِ انقطه یهابا موشک تواندینم

 ل،یاسرائ یاهسته یها و رآکتورهابه سامانه رانیا یموشک

 ساتتأسی. کندیم لیسکونت تبدغیرقابل یرا به محل آنجا

 توانیقرار دارند که نم یمانند دژ یدر مناطق کوهستان رانیا

با مشارکت  یحت لیاسرائ ینظام اتیعملها نفوذ کرد. به آن

 .«نخواهد داشت یاجهینت چیهم ه کایآمر ییهوا یروین

 ارشد کنندهمذاکره /: اختالفات در حال کاهش استیباقر ◄

در مورد دامنه و  نیاختالفات طرف» :کشورمان در وین، گفت

 در نطرفی کاهش است. حال در مذاکرهقابلموضوعات  طهیح

 طهیمشخص در مورد دامنه و ح یبندجمع کیبه  دنیرس حال

 هستند. ،ردیدر دستور کار مذاکرات قرار گ دیکه با یموضوعات

 یخارج از مذاکرات نشانگر کمبودها رسازندهیغ یهافضاسازی

 میبه ت کیمنبع نزد کحال یدرعین .«مقابل است یهاطرف

جلو روبه نوی در وگوهاگفت»گفت:  نیدر و یرانیکننده امذاکره

ها از آن یبرخ ای ییسه کشور اروپا یخواهادهیاما کند است، ز

 یمواضع کشورها نای روند مذاکرات شده است. یباعث کند

 «.بوده است زیاز طرف آمریکایی ن ترخواهانهادهیز یحت ییاروپا

 توانند بکنند/ها در حوزه نظامي هيچ غلطي نميزاده: غربيحاجي ◄

جمع فرماندهان و دانشجویان  در فرمانده نیروی هوافضای سپاه

ها در دشمنی )ع( از تغییر رویه غربی دانشگاه جامع امام حسین

ها به این غربی»: با جمهوری اسالمی ایران سخن گفت و افزود

توانند هیچ اند که در حوزه نظامی و امنیتی نمینتیجه رسیده

های ضربه زدنشان نیز متفاوت با گذشته غلطی بکنند و روش

سازی و افکنی در جامعه و ناامیدها به دنبال تفرقهت. آناس

 .کنند سازیپیاده های خود را جذب نخبگان هستند تا طرح

، تواند انجام دهدمؤثرترین کاری که دولت در برهه کنونی می

 «.اندازی نهضت مقابله با اتالف منابع استراه

 :ی گفتزبانک مرک کلسیرئ شود/مياندازی راه يرمزارز مل ◄

اندازی راه یشیآزما صورتبه کینزد ندهیدر آ ملی ارز رمز»

 سازی آزاد خصوص در»ی افزود: آبادصالحعلی «. خواهد شد

و توان بانک  شده انجام یکشور اقدامات خوب یمنابع ارز

 .«است افتهی شیبازار ارز افزا تیریمد یبرا یمرکز

« پورنیامی دوحی»/ 0010بودجه  حهيالدر وام ازدواج وضعيت  ◄

حذف وام در پاسخ به شایعه  ورزش و جوانان ریمعاون وز

بودجه  حهیوام ازدواج در ال»، گفت: 2092ازدواج از بودجه 

آن به استناد قانون  ندیحذف نشده، بلکه فرآ تنهانه 2092

به بعد  2092از سال  است. افتهی رییتغ تیجمع یجوان

ماده و  نیلغ موضوع احداقل به اندازه نرخ تورم ساالنه به مبا

 .«شودیآن اضافه م یهاتبصره

https://www.jahannews.com/report/784608

