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 هذیان و ایران مردم عظمت
 دشمنان

 که شرایطی در گذشته هفته جوان:
 هنوز همراهش تیم و ترامپ

 را کنگره نمایندگان حتی اند نتوانسته
 آسیا غرب منطقه از فرار چرایی در

 خارجه امور وزیر پمپئو کنند، توجیه
 دفاع وزیر جانشین اعالم پی در امریکا
 رسالا برای ایران برنامه بر مبنی ایران

 ایران علیه دوباره فضا، به ماهواره سه
  .کشید ونشان خط

 در شرکایش دیگر و ترامپ اکنون
 ایران علیه تهدید و هشدار سفید کاخ

 پوشش و توجیه برای مستمسکی را
 و اند داده قرار منطقه در ها شکست

 این در که است حالی در این
 اقتدار و عزت ناچار به گویی هذیان
 قدرت یکی اند، داده قرار بهانه را ایران

 و گرفته هدف را ابران موشکی وتوان
 ایران مردم از حمایت ادعای با

 علیه که کند می اذعان حال درعین
 و نظیرترین بی مردم همین

 کند می اعمال را ها تحریم ترین شکننده
 آن و کند تسلیم را ها آن نتوانسته و

 خواب شب هر قبالً که دیگری
 را ایران مردم اتاعتراض و تظاهرات

 بسنده هفته آخر به اکنون و دید می
 در ایران که کند می آرزو است، کرده

 این و بنشیند مذاکره میز پای برابرش
 همسایه از وقتی که است حالی در

 های ماه همین در تنها که ما جنوبی
 میلیارد ۰۵۵ تنها قرارداد چند با اخیر
 آورد، می میان به سخن گرفته باج دالر

 و برده نام شیرده گاو عنوان به او زا
. کند می تحقیرش «کوفتی» باصفت

 که عظمتی همین ایران مردم برای
 کند می اعتراف آن به ناچار به دشمن

 برای خود مبارزه در تا باشد کافی باید
 این در دشمن تسلیم و شکست
 ثمره بتواند تا مانده پابرجا گام آخرین
 آغوش به یکجا را هایش پیروزی

 .بکشد
 

 
 

 

  

 

 
 

 یاهتمام مجلس به بودجه مل

کمتر کسی در ایران شک دارد که ما هم اکنون در میانه یک جنگ اقتصادی  : روزنامه ایران
ایم. بر آمدن از پس چنین وضعیتی نیازمند به کارگیری تمهیدات و  تمام عیار قرار گرفته

های منطبق با شرایط جنگ اقتصادی است. به طور قطع اولین و مهمترین نگاهی که باید  تاکتیک
اکم شود، نگاهی به تمام مسائل است و به تبع آن هم در یک در میدان نبرد بر یک کشور ح

جنگ اقتصادی ما نیازمند نگاهی ملی به حوزه اقتصاد کشور هستیم. با چنین نگاهی دیگر 
های اقتصادی ما  ریزی ای و غیر ملی نباید جایی در میان برنامه نگرانه، منطقه رویکردهای بخشی

ترین سند اقتصاد هم به طور طبیعی باید  ر به عنوان اصلیداشته باشند. قانون بودجه ساالنه کشو
هایی ملی باشد که بتواند از پس پاسخگویی به نیازهای کشور  دارای ابعادی کامالً ملی با اولویت

 .در طول یک دوره جنگ اقتصادی برآید

انداز چندانی برای پایان سریع آن طی  درخصوص این جنگ اقتصادی باید متذکر شد که چشم
ای آن در  های امریکا و همین طور همپیمانان منطقه ک یا دو سال آینده وجود ندارد؛ سیاستی

اند. هر چند در این شرایط ما ظرفیت  قبال کشورمان در موضعی خشن و سرسختانه قرار گرفته
المللی از مواضع و موقعیت ایران را داریم و شاهد آن هستیم که برای  هایی در سطح بین حمایت

ها در نزاعی با محوریت ایران بیشتر طرف کشورمان را  سال گذشته اروپایی 04بار طی  اولین
اند تا امریکا، اما نباید برای عبور از شرایط اقتصادی تمام تکیه خود را به این مسائل متمرکز  گرفته

کنیم. چیزی که خواهد توانست نه تنها به عنوان فرصت عبور سالم ما از این شرایط بلکه به 
عنوان مسیر توسعه بعد از آن مطرح شود، احاطه یک نگاه ملی به مدیریت کشور خصوصاً در 

 .های اقتصادی است بخش

خوشبختانه امسال در مجلس به شکلی گسترده اهتمام نمایندگان برای پرهیز از مسائل و 
ده ها دی گیری ای در چارچوب بودجه و در پیش گرفتن مسیری ملی در تصمیم مجادالت منطقه

نگری خوشبین بود. خوشبینی  ای با کمترین میزان بخشی توان برای بودجه شود. با این فضا می می
های  بیشتر اینجاست که در مجلس اهتمامی هم برای حل مشکالتی که تا قبل از این در محدوده

 توان به موضوعی شود. در رأس این مسائل می شدند، در گستره ملی دیده می ای مطرح می منطقه
اند.  ها به ضرورت حل آن در یک فرایند ملی پی برده ای که همه طرف چون آب اشاره کرد. مسأله

ای و  های خرد منطقه های کوچک و غیر ضروری مربوط به پروژه پوشی از ردیف همین طور چشم
های پایدار بودجه از دیگر مسائلی است که در فرآیند بررسی الیحه بودجه مد  رسیدن به ردیف

 .مجلس خواهد بودنظر 

در شرایطی که فشارهای خارجی و حجم قابل توجهی از مشکالت داخلی این ظرفیت را دارند که 
های پیش رو مجلس این  بتوانند بودجه را از مسیر و چارچوب ملی خود خارج کنند، در هفته

ده به جامعه ای در قامتی ملی و کارشناسی، پیامی امیدوارکنن اهتمام را دارد که با تصویب بودجه
 .برای عبور از مسائل روز کشور بدهد
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 کانون ارزشمند شخصیت آشتیانی کاظمی سعید :رهبرانقالب
 فرزندان از یکی وی.خوردم افسوس. بود نوآوری و ابتکار و امید

 درخشان ی آینده که بود مبارکی های رویش از و انقالب الحص
 مجمع که رویان  موسسه .دهند می نوید را کشور در علمی

 ،است زیستی علوم ی عرصه جهادگران و نوآوران از ارزشمندی
 و ایمان و همت مدیون خود، اعتالی و رشد و پیدایش در

 ۴۸۳0/۴4/۴۱. است همت بلند و جوان دانشمند این پشتکار
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 !کارگران برای تمساح اشک و اشراف کام به سازی خصوصی نام به

 این های نمونه بارزترین از یکی. دید را آلوده سازی خصوصی پای رد توان می وضوح به کشور، کنار و گوشه در اخیر اعتراضات برخی در کیهان:

 رونق خصوصی بخش به آن واگذاری با گفتند می ای عده و است شکستهور شد اعالم 4931 سال در که شرکتی. است «تپه هفت» نیشکر صنایع ماجرا

 درصد ۰ پرداخت با شرکت این. بود شرکت مشکالت تشدید فقط تدبیر بدون واگذاری این نتیجه اما. شد خواهد ایجاد جدید شغل هزار 0۵ و گرفته

 . شد واگذار ساله 9۵ جوان دو به ساله هشت و اقساطی بصورت( انتوم میلیارد 08۰) مبلغ بقیه و نقد بصورت( تومان میلیارد 6) قرارداد مبلغ

 و کوچک را خود وسیله این به و کرده کم را خود داری بنگاه وظایف دولت سازی خصوصی با که بود این بر قرار :اجراتاهدفازسازیخصوصی

 کردن خارج ترینش اصلی که بود مدارهایی و قرار نیز ماجرا طرف این. داشت وجود اقتصادی های بنگاه و صنایع برای نیز رویایی اما .سازد چابک

 وهله در باشند اقتصادی بنگاه صاحب حقیقی اشخاص  یا شخص وقتی که چرا. بود سازی خصوصی دستان با خمودگی و ایستایی حالت از صنایع

 . داد خواهند خرج به مضاعفی تالش شدن بهترین ای شدن نخستین هدف با بعدی مرحله در و بازار در رقابت کورس از جانماندن برای اول

 ها واگذاری در باید همه برای معلوم تقریبا پاسخی با ساده سؤالی! کرد؟ باید کاری چه منظورهایی چنین به حصول برای: صنایعشکارواشراف

 و «اهلیت» بنگاه آن تصاحب برای اینکه دیگر بیان به باشند، مجموعه آن اعتالی پی در و بوده صنعت آن مشتاق دل و جان از خریداران تا شود دقت

 .باشند داشته صنعت آن در تخصص و سابقه

 آورد و داشت پول کسی هر که بود سازی خصوصی سازمان معیار! اشراف  کام به سازی خصوصی نام به :نبوداینجزچیزیدادرخآنچهعمالاما

 توجهی قابل مقدار گاه گیرند می یا گرفتند می قرار واگذاری معرض در که هایی بنگاه. رساندند پرتگاه لبه به را کشور صنایع اینگونه! بخرد تواند می

 طمع همین و شده انباشته ها سال طول در که ضایعات از توجهی قابل مقدار یا آالت ماشین گاه و الکتریک رشت مجموعه مانند. دارند ارزش با زمین

 !بزنند دامن آنها کردن منقرض به و بیایند صنایع ارشک به تا انگیزد برمی را اشراف 

 چابک و شده کوچک دولت نه یعنی آورده؛ باراصلی آن  هدف خالف ای نتیجه دقیقا سازی خصوصی اما :استخبرچهسازیخصوصیسازماندر

 قرار ورشکستگی آستانه در و شده بدتر اتبمر به وضعیت ها بنگاه این از برخی برای حتی. شدند خارج خمودگی از صنایع و ها بنگاه آن نه و

 .اند گرفته

 آن در که افرادی یا فرد یعنی. است مرتبط سابقه داشتن دارد، اهمیت صنایع واگذاری برای که معیارهایی ترین نزدیک از یکی :ایسابقههیچبدون

 در سابقه موضوع همین است نشده توجه که چیزی تنها به ها گذاریوا در متاسفانه اما. هستند دارا را صنایع آن تصاحب اهلیت دارند ای سابقه صنعت

  .است موردنظر صنعت

 که گفت توان می آیا عمل در اما است شده داده بسیاری افراد جانب از دولت کردن کوچک شعار :دولتگاوصندوقازمولدواگذاری:آرزویک

 این منتها داریم فراوانی دارایی و ثروت: »گفت مجلس به 38 بودجه الیحه تقدیم وزر در جمهور رئیس است؟ شده انجام شایسته حرکتی مسیر آن در

 مختلف مناطق در و شهرها کنار در شهرها، داخل در ها زمین ترین ارزش با دارای دولت. است شده قفل و گذاشته گاوصندوق در همه را ها ثروت

 .«است کرده قفل را ها زمین این و است کشور

 نظارت با و ویژه ای شعبه تشکیل با تا» است شده درخواست قضایی دستگاه رئیس از مجلس نماینده ۰۰ پیش چندی: قضائیهقوهبهندهنمای55نامه

 این در. گیرد صورت دقیق رسیدگی احتمالی، اتهامات و تخلفات به و تجمیع قانون، مطابق سازی خصوصی به مربوط های پرونده کلیه جنابعالی، عالیه

 .«شود اتخاذ ها پرونده به رسیدگی زمان در متهمان به دسترسی امکان جهت الزم قضایی تدابیر دارم تقاضا راستا
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 عراق در آمریکا و ایران رقابت آخر مرحله 
 و سیاسی عملیات برای خطرناکی سال امسال، :الجزیره

 تواند می که حیث این از بود؛ خواهد عراق در فعلی نظامی
 سفر. شدبا عراق در آمریکا و ایران بین مستقیم مقابله سال

 عراقی، مسئوالن با دیدار به او توجهی بی و عراق به ترامپ
 تشکیل آمریکا دولت آنکه بر مبنی بود پیامی دربردارنده

 به این و داند می ایران دیدگاه براساس کامال را عراق دولت
 عراق در ایران نفوذ به ترامپ مستقیم غیر اعتراف معنای
 اهرم عراق میدان رد موفقیت برای امریکا و ایران .است
 را دو این بین درگیری که است ای مساله این و دارند هایی

 و دارد عراق با طوالنی زمینی مرزهای ایران کند؛ می دشوار
 عراق در بیشتری تاثیرگذاری از کنون، تا پیش سال ده از

 نزدیک شخصیتهای و احزاب است توانسته و بوده برخوردار
 وجود با .دهد قرار کشور ینا در قدرت رأس در را خود به

 حتی و عراق مرکز غرب، مناطق در که عقیدتی اختالف
 دارد، وجود االنبار و الدین صالح نینوا، مانند شمالی مناطق
 را مناطق این سیاستمداران از نفر هزاران است توانسته ایران

 نیروهای طریق از تهران ترتیب، این به و کند نزدیک خود به
 آنکه بدون است، یافته سیطره عراق میدان بر خود، به وابسته
 ایاالت اما.باشد کرده اعزام کشور این به را خود ارتش
 به تواند می دو هر که دارد خود برابر در گزینه دو متحده
 :بزند ضربه عراق در ایران حضور

 وارد را خود نیروهای 0۵۵9 سال مانند دیگر بار آنکه اول 
 روی را آمریکا سیاستهای با افقمو نظامی حاکم و کند عراق

 در نقشی فعلی، احزاب از یک هیچ که نحوی به بیاورد، کار
 شدن عملی البته. باشند نداشته عراق بر حاکمیت ساختار

 متزلزل و آشفته دولت که چرا دانم؛ می بعید را گزینه این
 .ندارد را اقدامی چنین توان ترامپ
 تدریج به آمریکا نظامی نیروهای که است آن دوم، گزینه
 قوای و شوند عراق در خود پیشین نظامی پایگاههای وارد

 خود سمت به را عراق در ایران حضور مخالف سیاسی
 مورد از بیش گزینه این شدن عملی احتمال. کنند جذب
 دولتی مفاصل تمام در ایران نفوذ به توجه با اما است، قبلی

 آن تحقق ،عراق اجتماعی و فرهنگی دینی، های سازمان و
 مقابله، سال 0۵43 بنابراین، .است دشوار بسیار امریکا برای

 مستقیم درگیری و دیگری بر ترازو های کفه از یکی سنگینی
 را آن توان می و آمریکاست و ایران بین مستقیم غیر یا

 در کارزار این که دلیل این به دانست؛ بازی این آخر مرحله
 .باشد داشته پیروز یک باید نهایت

 

 (1) روشن آینده به امید منطق /سیاسی تحلیل آموزش
. است طوالنی زمانی بستر یک در و انباشتی، و تدریجی امری ها تمدن ساخت

 حرکت( پیش سال چهارصد از بیش یعنی) بعد به رنسانس عصر از غرب، تمدن

 زمان برتر تمدن به تبدیل قرن، سه دو گذشت از بعد و کرد آغاز را خود جدید

 تمدن به تا کشید طول قرن سه هم کرد آغاز پیامبر هک «اسالمی انقالب. »شد خود

 و جامعه یک پیشرفت به رو حرکت های نشانه اما. شود تبدیل خود عصر برتر

 .کرد مالحظه ابتدا همان از توان می را تمدن

 



 !گرانیگزارش روز/ پس پرده یک ن

چند سالی است که به هنگام تقدیم بودجه، برخی  : پایگاه بصیرت

ها نیز تحت تأثیر فضاسازی  های خاص به عمد و برخی از افراد و چهره جریان

و هیاهوهای دسته اول غوغایی درباره بودجه برخی از نهادهای مذهبی و 

کنند و درباره مبالغی که در بودجه برای این مؤسسات در  فرهنگی ایجاد می

کنند. در اینجا ذکر نکاتی ضروری به نظر  شود، بزرگنمایی می مینظر گرفته 

رسد، اول آنکه منطق تناسب خروجی هر نهاد و مؤسسه با میزان اعتباری  می

کند، مسئله کامالً در خور توجهی است. هر بخشی که نفعی از  که دریافت می

، باید برد، خواه فرهنگی، خواه سیاسی یا اقتصادی و... باشد المال می بیت

کرد و نتیجه آن توضیح دهد. در این زمینه، همه  درباره نحوه هزینه

بگیران از جمله نهادهای فرهنگی و مذهبی بدون اغماض و تفاوت باید  بودجه

مورد پرسش قرار گرفته و شفاف عمل کنند؛ اما نکته دوم، واقعیت این است 

ورد هجمه های م همه آنچه به بخش  که با وجود هیاهوی صورت گرفته،

شود، در صورت تحقق صد درصد در اجرا به یک درصد از کل  پرداخت می

هایی که در  ها و سرمایه بودجه کشور هم نخواهد رسید! فراتر از آن هزینه

ها، حتی مراکز آموزشی که وجهه دینی ندارند؛ مانند  اختیار دیگر بخش

ای  ر از سرمایهگیرد، به مراتب بیشت ها و مؤسسات آموزشی قرار می دانشگاه

گیرد. حال سؤال اینجاست که  هایی قرار می است که در اختیار چنین بخش

المال به بودجه آن مراکز که در مقام  چرا افرادی که به بهانه نگرانی برای بیت

کنند، حمله  تر عمل می های تعیین شده به مراتب ضعیف مقایسه بازدهی

های خاص  بیشتر تالش جریاندهد موضوع  کنند؟! تفاوتی که نشان می نمی

برای بستن مسیر ترویج معارف دینی و اسالمی است تا نگرانی برای 

 !های ملی سرمایه
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