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  دي امسال 9پیام             روز حرف ▼

دي روز گذشته  9آیین بزرگداشت حماسه ماندگار و ملی 

 1388سازي فتنه عمیق و پیچیده  و در نهمین سالروز خنثی

 برگزارمردم و مسئوالن  با حضور گستردهدر سراسر کشور 

شد و سخنرانان مراسم ضمن بازخوانی این فتنه که با توجه 

آموزي از حوادث  در جامعه و ضرورت عبرت به تغییر نسلی

مابین انقالب  کننده تاریخی الزم است، مسائل فی تعیین

ـ  دار آن به ویژه جبهه آمریکایی اسالمی و دشمنان نشان

مرور را تشریح کردند و با ـ ارتجاع عربی  صهیونیستی

 راي اقشار گوناگون مردم وب 88فتنه هشدارهایی که 

تبیین  ایراندشمنان  براي را دي 9هاي  پیام داشت،مسئوالن 

  .هاي آینده هشدار دادند نسبت به وقوع فتنه کردند و

اي عمیق و طراحی شده  السحر برشی از فتنه دي باطل 9

هاي فکر جبهه به هم پیوسته کفر و سلطه و تکفیر  در اتاق

هاي  آنها فکر همه چیز را کرده بودند، سناریوها و نقش. بود

ان و حزب و انجمن را تعیین کرده بودند، هر فرد و سازم

اي خود را براي آتش تهیه عملیات روانی و  توپخانه رسانه

دروغ و فریب را براي اعتمادزدایی و ایجاد شکاف و نقار بین 

مردم با مردم و مردم با مسئوالن به زعم خام خود روشن 

 عامل فکر دو؛ اما آنها فراموش کردند که براي ...کرده بودند و

هاي مردم از  داري این نظام الهی در دل ـ ریشه کنند؛ یک

سال است که در تحلیل  40آنها . هاي سناریونویسان افتاد قلم

روند و امروز نیز مبناي  رفتار مردم ایران راه خطا می

ریزي براي فتنه آینده را نارضایتی مردم از نظام قرار  طرح

که دارند و با همه  در حالی که مردم با همه مشکالتی. اند داده

هایی که از چرخش چرخه اقتصاد کشور دارند؛ اما  مندي گله

دانند و اعتماد کامل دارند  حساب آن را از اصل نظام جدا می

که رهبري و مسئوالن نظام در کنار مردم هستند و دقیقاً پیام 

دي امسال به مسئوالن همین است که با حل مشکالت هم  9

هاي  ایجاد شود و هم زمینهگشایشی در زندگی آنها 

هاي رهبري و  دوـ هدایت. ورزي دشمنان مسدود شود طمع

مؤید بودن رهبر معظم انقالب به تأییدات الهی که بدون 

هیچ دستپاچگی معمول رهبران جهان به هنگام  واهمه و بی

بحران و فتنه، به تبیین و روشنگري مردم اقدام کردند و آنها 

امروز نیز همین رهبر . ب و نظام آورندرا به صحنه دفاع از انقال

سازي  اي بیشتر براي خنثی حکیم و شجاع انقالب با انگیزه

ها با کمک خیل عظیم مردم و یاران انقالب در صحنه  فتنه

  .  توانند بکنند حاضرند و دشمنان هیچ غلطی نمی

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  !دولتی بزرگ هاي تشرک فروشی ارزان               ویژه خبر ▼

 براي اند خواسته قضائیه قوه رئیس از اسالمی شوراي مجلس نماینده 55به تازگی 

 تبریز، سازي ماشین بزرگ، همچون هاي شرکت برخی هاي واگذاري تخلفات در روند بررسی

. شود تشکیل اي ویژه کمیته کرمانشاه پاالیشگاه و هپکو المهدي، آلومینیوم تپه، هفت نیشکر

را ندارند؛  الزم اهلیت است، شده واگذار آنها به ها شرکت که ندگان معتقدند افرادينمای

 فروش به تومان میلیارد 687 که به قیمت تبریز سازي براي نمونه، زمین شرکت ماشین

 که فقط دارد آپارتمان 400 و زمین مترمربع هزار 83و  هزار 8 و است هکتار 126رفته، 

 واحد این و کارخانه هاي زمین پول. است کارخانه اطراف هاي مینز پول تومان میلیارد 835

 یک تنها که دارد وجود کارخانه این در ماشین 500 حداقل است، میلیارد هزار 5 از بیش

 600 و هزار 2 نیز تپه هفت نیشکر. دارد قیمت یورو میلیون 10 آن آالت ماشین واحد

 است شده گفته و شده فروخته تومان دمیلیار 900 که شده گذاري ارزش تومان میلیارد

 سند یعنی بدهد، دولت به تومان میلیارد 222 شده قرار و دارد بدهی تومان میلیارد 680

 میلیارد 10 اول گام در خریدار دارد، تومان میلیارد 600 و هزار 2 ارزش که اي کارخانه

 تومان میلیارد 1400 شده، واگذار قبل دولت در که نیز اصفهان نیروگاه. است داده تومان

 نیروگاه این که کند پرداخت اقساط به را بقیه و نقد را درصد 10 که شود می گذاري قیمت

  .دارد طلب دولت از تومان میلیارد هزار 2 فقط

 

  پیوند ناگسستنی ملت و انقالب اسالمی            10 /چلچراغ ▼

دي مـاه بـار    9و در سـالروز حماسـه    88سال از فتنـه   9پس از گذشت روز گذشته و 

هاي باشکوهی در شهرهاي گوناگون کشور یاد این حماسه بزرگ زنده نگه  دیگر در مراسم

انگیزي رقم خورد و مردم  پس از هشت ماه فتنه 88داشته شد؛ حماسه بزرگی که در سال 

 دشـمنان  .بساط فتنه را جمع کردنـد  ایران با حضور میلیونی در شهرهاي بزرگ و کوچک

سال پیش با پنهان شدن در پس مطالبات بحـق اقتصـادي مـردم در برخـی از شـهرهاي      

هایی با  پیمایی بالفاصله مردم به صحنه آمدند و در راه رقم زدند کههایی  انگیزي کشور فتنه

شـعارهاي   شکوه در سراسر کشور با تجدید بیعت با رهبر معظم انقالب و برائت جسـتن از 

در پـی برخـی    1378تیر  23ریختند،  96آبی بر آتش توطئه دي ماه  ،انحرافی و دروغین

ها  نشینان با آمدن به خیابان ها در چند خیابان مرکزي تهران، پایتخت اغتشاشات و آشوب

پاسـخ  هاي ذي نفـوذي در بدنـه دولـت داشـتند      که آن روزها چهره یهاي خاص به جریان

سال در روزهاي خواه  39 ما مردم !آفرینان زدند باطل بر آرزوي غائله و مهرمحکمی دادند 

هاي دفاع مقدس جشن  هاي تحریم و فشار اقتصادي یا سال دشوار و خواه آسان، در بزنگاه

تردید بیش از یک ماه  و بی یمپیروزي انقالب اسالمی را با شکوه هر چه بیشتر برگزار کرد

اي دیگـر خـواهیم    ق حماسهلب اسالمی نیز شاهد خدیگر در چهلمین جشن پیروزي انقال

ها که در جمالت پیشین ذکر آن رفت و همه آنها کـه از قلـم افتـاد،     اهللا همه این یوم!  بود

عبـارت اسـت از پیونـد    است و آن دهنده یکی از دستاوردهاي بزرگ انقالب اسالمی  نشان

از انقـالب اکنـون خـود    هاي پـیش   ملت بزرگ ایران برخالف سال! دادن ملت و حاکمیت

ارتبـاط و  ! کننـد  مـی دفـاع   و از آنداننـد   از آن خود می را و انقالبصاحب کشور هستند 

هاي متمادي و متـوالی دشـمنان ملـت     توان آن را عامل اصلی شکست حلقه وصلی که می

جاست، هیچ دشمنی توان شکست ایران دانست و مطمئناً تا این ارتباط و این وحدت پا بر

 .اي نخواهد داشت ت ایران را با هر ترفند و حربهملدادن 



 
   گزارش روز ▼

  !فروپاشی ذهنی

 فروپاشی«: اي گفته است رفسنجانی به تازگی در مصاحبه دختر کوچک مرحوم هاشمی

 و رفتار قواعد باید«: ، سیدحسن خمینی نیز اظهار داشته است»است داده رخ ظامن محتوایی

 تضمینی هیچ صورت این غیر در کنیم، رعایت زندگی در را ها انسان ثبوت و سقوط علل

اظهاراتی که مورد استقبال ویژه جریان خاص و  ».بروند دیگران و بمانیم ما که ندارد وجود

فارغ از آنکه بخواهیم به محتواي گفته این دو ! رار گرفته استزبان ق هاي فارسی تلویزیون

چهره در روزهاي اخیر بپردازیم، باید این سؤال را مطرح کرد که چرا در آستانه چهلمین 

چرا در روزهایی که ! شود؟ سالگرد انقالب اسالمی چنین اظهاراتی از سوي این افراد مطرح می

ابر فتنه ه نمادي از وحدت ملی و همبستگی ملی در برـ ک دي را 9ملت ایران سالروز حماسه 

چنین  اند، فردي منسوب به بیت رهبر کبیر انقالب این جشن گرفتهدـ  دشمنان ایران بو  بزرگ

با مشاهده  مدعی فروپاشی محتوایی نظام است،  کسی کهرسد  به نظر می! گوید؟ سخن می

اما . دچار فروپاشی ذهنی شده است خود  همه مشکالت موجود، با وجودپیوند ملت و نظام 

فراتر از اینها آیا بهتر نیست این افراد در شرایطی که دولت مطلوب، مورد حمایت و مورد 

اطمینان و اعتماد آنان و برجام و مذاکره با آمریکا به عنوان نسخه آنها براي حل مشکالت 

قرار گرفتن در جایگاه کشور مشکالت فراوانی را براي مردم به وجود آورده است، به جاي 

شان از برجام و  از مردم به دلیل حمایت! ضمیر طرفدار مردم هاي روشن اپوزیسیون و حکیم

شان، به جاي حمله به  مذاکره با شیطان بزرگ عذرخواهی کنند و با بازبینی عملکرد گذشته

 شان بخواهند که براي حل مشکالت حرکت کند؟  جامعه و نظام از دولت مورد حمایت
  

  اخبار ▼

  !کمک عربستان به مهدي کروبی

 کروبی با مذاکراتش و 88 فتنه درباره اطالعات وقت اي، وزیر االسالم محسن اژه حجت

 خارج از گفتم ایشان به انتخابات، دو بار پیش از انتخابات و یک بار هم در حین: گفت

 از است ممکن است؛ بیگانگان و ها خارجی از حتماً گویم نمی. کنند می جمع پول تان براي

 مشاور و دلسوز یک عنوان به ولی هستند؛ کشور از خارج در که باشند هایی ایرانی

 خارج که باشد ایرانی یک چه نگیرید؛ کمک خارج از که کنم می توصیه شما به تان صدیق

 به موقع آن بگویم، خواهم می اآلن که را قسمت این البته. دیگر کسانی چه و است کشور از

 از بعضی و عربستان از حتی که بود هم اطالعاتی نقرایو  داشتم خبري و نگفتم ایشان

  . گیرند می کمک دارند فارس خلیج کشورهاي

  اذعان به پیروزي قاطع اسد

 این نظامیان کردن خارج براي آمریکا جمهور رئیس تصمیم به اشاره با »گاردین«روزنامه 

 با امسال«: نوشت سوریه، با روابط سازي عادي براي عربی کشورهاي اقدام و سوریه از کشور

. است شده پیروز منازعه این در قاطعانه اسد ...است پایان حال در اسد بشار رژیم پیروزي نواي

 چه حاال بلکه اند؛ برداشته دست رژیم کشیدن چالش به از تنها نه ها شورشی سابق حامیان

 سیمانطوف، حزيین چنهم» .کنند می استقبال رژیم این از باز آغوش با خفا، در چه و آشکارا

 ایجاب سوریه اخیر تحوالت که جایی تا«: ه استگفت آویو تل تلویزیون 10 شبکه تحلیلگر

  ».کنند فکر کمی سوریه درباره صحبتی و تحلیل هر از قبل باید اسرائیلی سران کند، می

  اند شده باشند، مدعی پاسخگو باید که کسانی

 تأکید و خواند سازي حاشیه را رضایی اخیر محسن توئیت به ها شواکن نمکی مسعود ده

 رفتن لو در که ها نفوذي منافقین، ها، جاسوس ها، آمریکایی همین که شاهدیم امروز«: کرد

 به اقدام داشتند، نقش ذهاب سرپل در 59 سال کوچک عملیات حتی ها عملیات از بسیاري

 4 کربالي شهداي خون باشند،مدعی پاسخگو باید که کسانی یعنی کنند؛ می سازي حاشیه

 مظلومیت مدافع »تو و من« و »سی بی بی« هاي شبکه که است دار خنده«: وي افزود» .شدند

 فرانسه و انگلیس آلمان، همین حالی که در شدند، 5 و 4 کربالي در ما شهداي

  ».بودند 4 کربالي شیمیایی هاي سالح کننده تأمین

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 درمان و بهداشت کمیسیون عضو حقیقی، وبختن علی◄ 

 بهداشت وزارت بودجه کارشناسی نظر از :گفت مجلس

 زمینه این در کمبودي گونه هیچ و شده تعیین مناسب

 درباره شده منتشر اخبار به واکنش وي در .شود نمی احساس

 تحول طرح بودجه کمبود دلیل به بهداشت وزیر استعفاي

 گذشته سال به نسبت بهداشت وزارت بودجه: گفت سالمت

 در بهداشت وزارت است، کرده پیدا افزایش درصد 10 حداقل

 مسئله و کند نمی رعایت را قانون بودجه، مصرف زمینه

  .است جلو  رو به فرار نیز وزیر استعفاي

 تریلیون 21 به آمریکا بدهی ،2018 سال دسامبر بیستم تا◄ 

 12 و دالر 724 و هزار 176 و میلیون 635 و میلیارد 863 و

 این جمعیت آمریکا، آمار مرکز گفته به .است رسیده سنت

 نفر 386 و هزار 82 و میلیون 328 با برابر مدت این در کشور

 این هاي بدهی از آمریکایی هر سهم ترتیب، به این که است

 بدهی شود بینی می پیش! رسد می دالر 10/4178به  کشور

  .برسد نیز دالر تریلیون 33 به آینده دهه یک طی آمریکا

 با دیدار در ایران اتاق رئیس شافعی، غالمحسین◄ 

 بانکی روابط سوریه تجارت و اقتصاد وزیر الخلیل، محمدسامر

 و دانست سوریه و ایران میان اساسی مشکالت از یکی را

 ارزي، اعتبارات گشایش به ایران مسکن بانک :داد پیشنهاد

 بانک و سوریه هاي روژهپ فاینانس به معدن و صنعت بانک

 در فروشندگان و خریداران اعتبارات خاص ،صادرات توسعه

  .شوند فعالیت به مشغول سوریه

 از و پخش  پاالیش امور در نفت وزیر معاون آبادي، صادق◄ 

 و داد خبر فارس خلیج ستاره پاالیشگاه سوم فاز اندازي راه

 لسا به نسبت بنزین تولید ظرفیت درصدي 67 رشد: گفت

 سال چهلمین در بر اساس این، ایران .عملیاتی خواهد شد 96

 انقالب فرزندان همه نظیر کم تعامل و همت با اسالمی انقالب

  .شد خودکفا بنزین تولید در خصوصی بخش و دولت سپاه، در

: گفت مجلس کشاورزي کمیسیون عضو نوري، سیدراضی◄ 

 رئیس بودجه، و برنامه سازمان رئیس که اي جلسه در

 رئیس و کشاورزي جهاد وزیر مجلس، کشاورزي کمیسیون

 در گندم تضمینی خرید قیمت شد توافق داشتند، مجلس

  .شود تعیین تومان 1700 امسال بودجه

  

  

   

  ترنم زندگی

 خانواده فرهنگی سازمان همکاري با ها، تحلیل و اخبار نشریه

کوشد  هر هفته به بهانه روز خانواده، می  پاسداران، دوشنبه

هاي اخالقی و تربیتی، ترنمی  با درج چکیده نکات و پیام

 .براي زیباتر شدن زندگی شما باشد

 صورت در و کنید اعتماد خود زندگی شریک به*

 خانواده داخل اقتصاد مدیریت همسرتان، رضامندي

 هم، به نسبت طرفین اعتماد تا باشد ایشان برعهده

  *شود بیشتر و بیشتر

  .رسان سروش دنبال کنند در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 


