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امروز مانند همیشه و بیش از همیشه، مصلحتِ الزامی امّت اسالمی، در وحدت است؛ وحدتی 

آوَرَد و بر سر شیطان مجسّم، آمریکای ها پدید که ید واحده در برابر تهدیدها و دشمنی

، رعدآسا فریاد کشد و در برابر اش رژیم صهیونیستیمتجاوز و غدّار و سگ زنجیری

 www.basirat.ir                       (70/57/9911) .ها، شجاعانه سینه سپر کندزورگویی

 !سرطان بودجه                 روز حرف▼

 پردازندیمبه آن  هارسانهدر مورد بودجه که  هابحث اتفاق به بیقر

 ۵5 رامونی، پیدارد و نه مل یحزب یهایریگجهتهم  اکثرا  و 

است که از بخش  یدر حال نی. استادرصد بودجه کل کشور 

 مؤسساتو  هابانک، هاشرکتبودجه که معروف به بودجه  تربزرگ

 !شودمیغفلت همواره است،  یدولت

بودجه  زانی، م9۵79بودجه سال  حهیال رد -9 تحليلي:نکات 

 شیدرصد افزا ۰7 ریبقبا  ،یدولت یهابه شرکت یافتهتخصیص

تومان در نظر  اردیلیهزار م 199هزار و  کی، ال جاریسنسبت به 

مندرج در بودجه  یشرکت دولت 900 انیاست. از م گرفته شده

 ایبودجه یهانهیدرصد هز 57 یشرکت دولت 0 ،9۵79

 نکهیاند و جالب ارا به خود اختصاص داده یدولت یهاشرکت

 هابانک، هاشرکت -۰ هستند! ده انیز هاشرکت نیبنگاه از ا 9۰9

به خاطر عدم نظارت و  عمدتا  در اقتصاد  یدولت مؤسساتو 

 ،االب هایهزینهاز معضالت همچون  یاریبس منشأ هاآنکنترل بر 

و ... هستند و  یسوداگر ،بازیسفته ،یرانت، انحصار، حقوق نجوم

هم پاسخگو  ییاندارند و به ج یشفاف یصورت مال زین هاآنغالب 

 لیتبد در اقتصاد کشور یلحاظ به غده سرطان نیمو به ه ستندین

به  ای درنهایت ی. شرکت دولتشودمی تربزرگ هرسالهکه  اندشده

که هر  ،اییارانهبه نظام  ایو  شودمیختم  یدستور گذاریقیمت

 قسمت -9 .شودمینابرابر عدالت و ثروت  عیباعث توز هااین یدو

حقوق و  هایردیفدر  یدولت یهاشرکت هایهزینه از یاعظم

عدم  اشی ازنکه  شودمییده د یرضروریغ هایقالبو  ایمزا

 نیبا ده درصد کاهش اتنها این در حالی است که  .ستا وریبهره

در  یتومان اردیلیهزار م ۰77درآمد  ،وریبهره یو ارتقا هاهزینه

بودجه را  یکسر تواندمیکه با آن  شودمی ولتد بینصسال 

موضوعات در اصالح نظام  نیترمهم از -۵. هدد پوشش

 نیبودجه است. ا صیتخص ندیاصالح فرا ،کشور ریزیبودجه

 یشتریب تیاهم یدولت یهاشرکتموضوع در خصوص بودجه 

 نیتدو وبودجهبرنامهبخش در سازمان  نیا چراکهدارد که 

روند در  از اهرم نظارت و کنترل خود دیبانیز قوه مقننه  .شودمی

و هم  هاشرکتاین  ساالنهو  ایدوره بررسی عملکرد، ریزیبودجه

 مل کند.عبهتر  ،یبه بخش خصوص هاآنواگذاری  راحلم

قسمت  ،یدولت یهاشرکت یمتماد هایسال یط پاياني:نکته 

 هاآن یسامانده. انددادهخود اختصاص  از بودجه را به یاعظم

 تورم همچون یاقتصاد هایشاخصبهبود در  یگام مهم تواندیم

 ریزیبودجهاز نظام  دیبا یسامانده نیکشور باشد. ا در یکاریو ب

 . )نویسنده: علی محمدی(شروع شود

 

 

 
 

 
 

 !زني از داخلتاکتيک فشار از بيرون، چانه               روز گزارش▼

سخت است. دو ه آن بینی آیندو پیش کندمذاکرات جاری در وین روند دشواری را سپری می

نقش  ،کند: نخست، ایستادگی ایران بر مواضع خود و دومموضوع بیش از هر چیز دیگری جلوه می

 ای پیچیده همراه شده است.های اروپایی برجام که با یک عملیات روانی و رسانهنیابتی طرف

های به نقل از یکی از دیپلماتژورنال  استریتوالخبرنگار  «الرنس نورمن: »های خبریگزاره

ایم وارد هیچ گفتگوی واقعی شویم. داریم وقت ارزشمند تا این تاریخ نتوانسته» :اروپایی نوشته است

در . زمان اندآنکه انطباقی با برجام نداشته و یا فراتر از هیم درا با مواضع جدید ایران از دست می

ای ایران، برجام های هسته. بدون پیشرفت سریع، با توجه به پیشرفت سریع فعالیتگذر است حال

 استریتوالگویی دیپلمات ناشناس اروپایی به لیک -۰«. تبدیل به یک پوسته خالی شده است

خواست هر جا  و آمریکا های اروپاییاست که هفته قبل جمهوری اسالمی از طرف یدر حالژورنال 

کننده ایرانی با برجام دیدند آن را اعالم کنند که تیم مذاکره هاشنهادیپنطباق موردی از عدم ا

شده است و یا به قول علی باقری، عضو ارشد اعالم نبه ایران تاکنون هیچ عدم انطباقی در این زمینه 

در  -9! اندکشورمان در وین، تاکنون نمایندگان غربی هیچ پیشنهادی ارائه نکرده کنندهمذاکرهتیم 

کننده ایرانی با انتشار ای هیئت مذاکرهمشاور رسانه ،سید محمد مرندی ،واکنش به این اظهارات

کنندگان اروپایی گیرد. مذاکرهایران تحت تأثیر این بازی قرار نمی»: توئیتی به زبان انگلیسی نوشت

 راستی آزماییقابل  کمتر از اجرای کامل و چیزهیچباید به این واقعیت عادت کرده باشند که ایران 

که  وقتآنهای اروپایی چیز ارزشمندی نبود، برجام را نخواهد پذیرفت. زمان برای این دیپلمات

 .«ها بودند!حال قتل بچه با تحریم در هاآنایران به تعهدات خود پایبند بود و 

اخذ امتیازات ای در مذاکرات وین برای سه کشور اروپایی نقش کامال  هماهنگ شده: نکته راهبردی

های قبل نقش پلیس بد را بازی فرانسه همانند سال کهدرحالید. نکنبیشتر از ایران بازی می

کند تالش می نوعیبهکند، انگلیس مواضعی همسو با رژیم صهیونیستی اتخاذ کرده و آلمان نیز می

آمریکا و با فشار دو کشور بازی کند. در حقیقت سه کشور مذکور در غیاب نماینده  ایننقشی بین 

مذاکرات روند های صهیونیستی، به دنبال تأمین حداکثری منافع از طریق به گروگان گرفتن البی

رژیم یک نقش نیابتی به نمایندگی از آمریکا و در مذاکرات،  نقش این سه کشور به عبارتیهستند. 

همین است که در روزهای گذشته است و انطباقی با قواره اتحادیه اروپا ندارد. برای  صهیونیستی

ایم. معاون وی و سایر مسئوالن اتحادیه بودهخارجی اتحادیه اروپا و مسئول سیاست شاهد خشم 

زنی از داخل که با یک تاکتیک فشار از بیرون و چانهکند که واقعیت مذاکرات وین حکایت از آن می

منظور تحت تأثیر توسط کشورهای غربی عضو برجام به ای و عملیات روانی سنگینپیوست رسانه

موازات هم دنبال زمان و بهقرار دادن تیم مذاکره کننده ایرانی در وین و ملت و دولتمردان ایرانی، هم

تجربه . نشده استمواضع محکم ایران در وین  نزلتموجب شود؛ اما تاکنون این سیاست غربی، می

ها و انتفاع از ایران به چیزی کمتر از رفع کامل تحریمدهد، گذشته نشان میهای برجام طی سال

 آیند(حمید خوشنویسنده: ). رضایت نخواهد دادمنافع اقتصادی برجام 

 ی دولتيهاتشرکدر عدم حسابرسي و زيان افزوده  معضل                    خبر ویژه▼

اند مکلف یدولت یهاکه شرکت میکرد بیرا تصو یقانون گذشته سال» گفت: رئیس مجلسدیروز 

ها شرکت نیاز ا یکی یکنند، اما حت بیسال خود را در مجمع آورده و آن را تصو انیپا یحسابرس

ها و مجلس، مرکز پژوهش یتخصص یهاونیسیمتشکل از کم ژهیو کارگروه .آن را اجرا نکرد

 ریوز .«کنار گذاشتن از بودجه مشخص کنند یرا برا یدولت دهانیز یهاشرکت ،محاسبات وانید

 اتِیمال نکهیا یبرا یدولت یهاشرکت یبرخ»: نیز در ارائه گزارش به وکالی ملت افزود اقتصاد

 یصور را یدولت یهابودجه شرکت میاگر بخواه. کنندیبدهند، سود خود را کمتر اعالم م یترکم

 .«میدر بودجه را اصالح کن کردهرسوباشتباهات  دیبا م،ینکن بیتصو

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 !نه خيلي متحد و نه خيلي منسجم ایبههج

طلبان و جبهه اصالح»صبح نو در گزارش اخیر خود از وضعت جبهه اصالحات آورد: روزنامه 

های برآمدن مجدد خود در عرصه سیاسی ایران بعد از اصالحات این روزها مشغول بررسی راه

جبهه  تأثیرگذارضع نیروهای جمهوری است. وقتی موادوره فترت و رکود پس از انتخابات ریاست

بینیم که بحث درباره سازوکار رهبری اصالحات، حفظ گذاریم، میاصالحات را کنار یکدیگر می

نسبت اصالحات با جامعه و  فیتکل نییتعای در عین کشش برخی نیروها به انشعاب و کار جبهه

انگیز میان یکی از مسائل مناقشهاند. ها تبدیل شدهمشغولی چپترین دلبا حکومت، به مهم

طلبان، بحث درباره تن دادن به رهبری متمرکز محمد خاتمی و نیروهای نزدیک به او یا اصالح

وضع آفرینی است. حزب کارگزاران سازندگی همواره در مایجاد یک سازوکار جدید برای اجماع

نقد جایگاه ریاست خاتمی قرار داشته و رهبری کاریزماتیک را مناسب اقتضائات روز، ندانسته 

وضوح این ضعف به .ای استطلبان، ضعف در حرکت جبههمشکل دیگر مبتالبه اصالح .است

بخش سوم؛ معضل  .جمهوری سیزدهم نشان دادخود را در دو انتخابات مجلس یازدهم و ریاست

سنجی خود با ساخت قدرت و مردم، هاست که در نسبتطلبان سالاصالح ؟یا مردم حکومت

طلبی را در هایی که ذات و هویت اصالحاول آن ؛اندهای متنوع و متکثری شدهمنقسم به گروه

 ههایی کبینند، دوم آندانند و میحاکمیتی و حکومتی می هایمسئولیتیگانگی با حضور در 

های اجتماعی و تالش برای تقویت جامعه مدنی را مقدم بر حضور در قدرت در گروهآفرینی نقش

هایی که معتقدند حضور در قدرت منافی حضور در جامعه نیست و دانند و سوم آنمی

 .«محوری پیش برده شودمحوری باید توأمان با جامعهقدرت

 اليوم: ايران برنده بازی مذاکرات خواهد بودرأی 

جهان عرب  الیوم چاپ لندن در گزارشی به قلم عبدالباری عطوان، نویسنده سرشناس یرأروزنامه 

هیچ مسئول امنیتی و نظامی در اسراییل وجود ندارد مگر اینکه »و سردبیر این روزنامه نوشت: 

هدف زمینی و زیرزمینی آن تهدید کرده باشد؛  ایهسته هاینیروگاهایران را به حمله گسترده علیه 

است، نجات آبروی آمریکا و مجبور کردن مقامات ایران به دادن  چیزیکاز این تهدیدها تنها 

در این تحلیل آمده است:  .«پوسیده برجام و باقیمانده آن است یهااستخوانامتیازات برای احیای 

هدید رئیس موساد است که گفته بود به هر بهایی که شده است اجازه ت تهدیدهااین  ترینعجیب»

شش سال پیش  هایحرفرا نخواهد داد؛ این تهدیدات ما را یاد  ایهستهدستیابی ایران به سالح 

که گفته بود بشار اسد چه با صلح و چه با  اندازدمیعادل الجبیر، وزیر خارجه پیشین عربستان 

 شدیدا  بنابراین بعید نیست که رئیس موساد از این تهدیدات  ؛کرد جنگ حکومت را ترک خواهد

هرگونه  .(راستی او اکنون کجاست؟) رنوشت آقای عادل الجبیر دچار شودپشیمان شود و به س

منجر به نابودی که ایران را متوقف نخواهد کرد بل ایهستهبرنامه ، یی اسرائیلحمالت هوا

 هاینیروگاهاسرائیل مانند  هاینیروگاه. در صحرای النقب خواهد شددیمونا  ایهسته هاینیروگاه

ایرانی و برای مثال سایت فوردو نیست که در زیر کوه و یا در عمق چند کیلومتری زمین قرار 

ایران برنده اصلی آن خواهد بود،  شکبیمذاکرات وین چه به نتیجه برسد و چه نرسد  .داشته باشند

در هر جنگ پیش رویی که اتفاق بیفتد و  هستند باهوش هاایرانی. گویممیبرای بار هزارم  را نیا

 «.البته اگر اسرائیلی روی زمین باقی بماند آورندیدرم زانوبهرا  هااسرائیلی

 دومين وزير لبناني از تداوم جنگ در يمن!انتقاد 

وزیر  بار نیا لبنان، رسانیاطالعسابق وزیر خبرنگار مشهور و  بعد از اظهارات جورج قرداحی،

 جنگ در یمن را به باد انتقاد گرفته و خواستار پایان یافتن آن در اسرع وقت شد. ،کشاورزی

جنگی  ترینبزرگوگویی تلویزیونی خاطرنشان کرد، جنگ یمن، در گفت عباس الحاج حسن

مکان ندارد هیچ انسانی است که بنا به دالیل متعدد باید پایان یابد و بارزترین آن، این است که ا

صدها هزار تنی که دنبال امید هستند و  باوجودبا مشاهده صدها هزار کشته و آواره و گرسنه و 

این اظهارات وزیر کشاورزی لبنان پس از  یابند، بگوید این جنگ باید ادامه یابد.آن را نمی

 شودمیکه گفته  رسانی این کشورگذشت یک دوره کوتاه از استعفای جورج قرداحی، وزیر اطالع

 ه است.ایراد شد روابط این کشور با عربستان صورت گرفت، سازیعادی منظوربه

 خبار کوتاها

 /در برابر ايران يستيونيصه ميرژ کارشناسان از رفتارحليل ت ◄

در حال حاضر »: گویدمیکارشناس صهیونیست « ریالو روگل»

را ندارد و  رانیبا ا ینظام ییارویرو یآمادگ وجههیچبه لیاسرائ

است که توسط خود  یمیتصم یابه قدرت هسته رانیا دنیرس

، لیهرئ عاموس .«لیو نه اسرائ شودیکشور گرفته م نیا

کارشناس دیگر صهیونیستی نیز معترف به این حقیقت است 

 یتپانچه خال کیهمانند  رانیضد ا لیاسرائ داتیتهد»: که

ژیم رحمله  ه ادعایب هیالعرب شبکه کارشناساناخیرا  نیز  .«است

واکنش نشان داده و  رانیا ایهسته راکزمصهیونیستی به 

 نیکار را ندارد و چن نیقدرت انجام ا تنهاییبه لیاسرائ»گفتند: 

 یادیز هایشخصیتبلُف است؛  کی هیشب شتریب اظهارنظرهایی

 «.اندکردهاعتراف  رانیا شرفتهیپ اریبس یبه قدرت موشک

 ندهینما /نيست بردارليتعط رانيا ي: برنامه موشکيروانچتخت ◄

خود در رابطه با  یهاتیما به فعال»: گفت در سازمان ملل رانیا

 نیتضم یکه برا ییپرتاب فضا لیو وسا کیبالست یهاموشک

است، ادامه  یما ضرور یاقتصاد-یو اجتماع یتیمنافع امن

بلکه با اراده  دیتهد قیرا نه از طر نیو مذاکرات داد. میخواه

 .«به اتمام رساند تیبا موفق توانیم یاسیس

سازمان  رعاملیمد !/ودشميباز بندر چابهار  هبازبکستان ای پ ◄

 با» :گفت هند و ازبکستان ران،یا جانبهسهبنادر در نشست 

در بندر  یریو بارگ هیتخل اتیو روبناها، عمل هارساختیز توسعه

ازبکستان به  وستنیپ باداشته است.  یریچابهار رشد چشمگ

 ریشاهد هموار شدن مس کینزد یاندهیچابهار، در آ نامهتفاهم

دیروز  .«بود میو ازبکستان خواه رانیهند، ا نیکاال ب تیترانز

بر اهمیت مسیرهای ترانزیتی مجلس  نیز در صحن علنی الیبافق

 تیترانز امروز» کشور تأکید کرد و گفت: اقتصادی وسعهتدر 

تا  قارهشبهاز  میبتوان دیماست. با ییایجغراف تیظرف نیترمهم

 .«میتبادالت داشته باش یاواسطه چیبدون ه ترانهیسواحل مد

 گزارش !/به اروپا ادرات نفتصا تالش برای ت ديتولافزايش از  ◄

 ۰در ماه گذشته به  رانینفت ا دیتول دهدیم نشان اوپک ماهانه

عالوه بر این است.  دهیهزار بشکه در روز رس ۵0۵و  ونیلیم

شاخص  یالدیم ندهیسال آ هیاز اول ژانو رانینفت ا یمل شرکت

 یجااز شاخص نفت برنت به خام خود نفت یگذارمتیق

 نیا .دهدیم رییتغ ترانهیاروپا و مد یبرا ICE Bwaveشاخص 

 صادرات به اروپاست. یریازسرگ یبرا رانیاز قصد ا یاقدام حاک

را از  رانیدر اروپا نفت خام ا یشگاهیپاال چیه حاضر حال در

 .خردینم کایآمر هیثانو یهامیترس تحر

 حزب رهبر /کردينبود داعش بغداد را هم تصرف م قاسم حاج ◄

اگر حاج قاسم نبود، »: گفت کردستان عراق دموکراتالیسوس

داعش  ییهرجااما  کردیو بغداد را تصرف م مشکیداعش د

شر آنان را  نکهیتا ا کردیوجود داشت، حاج قاسم هم مبارزه م

 .«از سر مردم جهان برداشت


