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  !نمایی آقاي نماینده اپوزیسیون   روز    حرف ▼ 

اینکه یک نیروي انتظامی و «: علی مطهري گفته است

امنیتی بگذاریم تا حرف مخالف را خاموش کند، چنین 

 »!امري موجب پایین آوردن جایگاه والیت فقیه است

گونه اظهارنظرها فراوان  هاي گذشته از این مطهري در سال

شتاق است متمایز از دیگران دیده و وي م چرا که ؛داشته

سخنش شنیده شود؛ اما این نحوه تحلیل اوضاع کشور از 

رئیس مجلس، قدري مایه تعجب و تأسف است؛  جانب نایب

در مقام نقد این اظهارنظر، باید به این صورت پاسخ داد که 

رسالت اساسی بخش نظامی و امنیتی کشور تأمین آرامش 

هبانی از تمامیت ارضی و پاسداري فیزیکی و روانی مردم، نگ

از انقالب اسالمی و نظام جمهوري اسالمی ایران است و به 

هاي متولی این موضوع در  اعتراف دوست و دشمن، دستگاه

ها، از عهده این کار  سال گذشته با وجود همه دشواري 40

رئیس مجلس به  حال بهتر است نایب. اند به خوبی برآمده

مبنا و ناروا به دیگران، به  ات بیجاي وارد کردن اتهام

گذاري و نظارت  موکالن خود پاسخ دهد که در حوزه قانون

گشایی از مشکالت معیشتی  بر اجراي قانون و با هدف گره

کنند، چه  که مردم این روزها با آن دست و پنجه نرم می

  است؟  کرده 

هاي جمهوري اسالمی است که برخی  این جزء مظلومیت

ب تاکنون، با وجود داشتن مسئولیت در درون از اول انقال

ساختار نظام، با طرح انواع و اقسام اتهامات و اظهارات خالف 

منافع و مصالح کشور، ژست اپوزیسیون به خود گرفته و 

گیرند؛ اما در عین حال مدعی هستند بخش امنیتی  می

  ! کند کشور صداي مخالفان را خاموش می

ها علی مطهري  جریانی که این سال 88در سال 

کوشد خود را به آنان نزدیک نشان دهد، انتخابات کشور  می

به قانون کشور براي حل  88را زیر سؤال بردند و سران فتنه 

اي دیگر با سوء  مسائل تمکین نکردند و در پی آن عده

استفاده از وضعیت پیش آمده امنیت مردم را به چالش 

نیتی از امنیت ، حال اگر در این شرایط نیروي امکشیدند

 جامعه صیانت کند، صداي مخالف را خاموش کرده است؟

با از خودگذشتگی و تقدیم  آیا انصاف است به پاسدارانی که

دهند عوامل داعش خود را به صحن  جان خود اجازه نمی

ور شد؟ یا اینکه برخی  گونه حمله علنی مجلس برسانند، این

ا به روي عوامل انتظار دارند نهادهاي امنیتی چشمان خود ر

و خط نفوذ و جاسوسی در کشور ببندند تا حیثیت کشور و 

 !اطالعات سیاسی و امنیتی به تاراج رود؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  دهد همایشی که بوي انتخابات می               اخبار ویژه      ▼

سازي  زمینههاي گوناگون درصدد  طلب با برگزاري همایش هاي سیاسی اصالح جریان

در همین راستا، به تازگی همایش اقوام . براي ورود زودتر از موعد به فضاي انتخابات هستند

نفر که بیشتر آنها از حامیان جریان سیاسی  850در غرب استان تهران با شرکت 

از نفر از نمایندگان مجلس  14طلب بوده، در شهرستان قدس برگزار شده است که  اصالح

شود، این همایش بیشتر با هدف  گفته می. اند در آن حضور داشتهس جمله رئیس مجل

به نظر . طلب این شهرستان برگزار شده است انتخاباتی و در جهت همگرایی نیروهاي اصالح

سازي براي طرح او به  تواند با هدف زمینه رسد حضور علی الریجانی در این همایش می می

با وجود تأکیدات رهبر معظم . باشد   1400سال  جمهوري عنوان یکی از کاندیداهاي ریاست

انقالب بر ورود نکردن زودهنگام به موضوع انتخابات در ادوار گوناگون، این اقدامات در 

گیرد که دولت دوازدهم در سال دوم فعالیت خود است و بیش از دو سال  حالی صورت می

  .جمهوري سیزدهم باقی مانده است تا برگزاري انتخابات ریاست

  تأثیر واردات بر یک شرکت تولیدکننده

شرکت پومر ساوه که . زنند کاالهاي وارداتی همچنان به کارگران و کارخانجات آسیب می

هاي تولیدکننده لوازم اداري است، به علت واردات لوازم اداري دچار مشکالتی، نظیر  از شرکت

ه است و به علت معوقات نداشتن بازار فروش، بدهی به بیمه و دارایی شد عدم نقدینگی، 

حقوقی چهار ماهه، برخی از کارکنان این شرکت با گرفتن حکم قضایی برخی اموال و 

 . قرار داردتعطیلی  در آستانهاین شرکت و اند  هاي شرکت را توقیف کرده دستگاه

 

  نظم نوین منطقه                         13 /چلچراغ ▼

مرزي  شد، درباره دستاوردهاي درون گفته هاي پیشین چلچراغ هر آنچه در شماره

هاي آینده نیز  انقالب اسالمی ایران بود، دستاوردهایی که مصادیق دیگر آن را در شماره

ا و ه ها و پیشرفت مرور خواهیم کرد؛ اما دستاوردهاي انقالب اسالمی تنها به این موفقیت

نظیري داشته  هاي ملت ایران محدود نمانده و فراتر از مرزهاي جغرافیایی آثار بی درخشش

توان نام آن را ایجاد نظم  است، دستاوردهایی که به زعم نگارنده به صراحت و جرئت می

اي  پیمان منطقه ترین هم ملت بزرگ ایران با سرنگون کردن مهم! نوین منطقه گذاشت

که  هاي منطقه ارسال کرد را براي ملتکا در غرب آسیا این پیام ایاالت متحده آمری

هاي اسالمی در برابر  ها و با تکیه بر معارف و آموزه توان با تکیه بر قدرت درونی ملت می

هاي دیکتاتوري را کنار زد و جلوي  توان حکومت نشانده غربی ایستاد، می مستبدان دست

گی انقالب نظمی متفاوت امی که اکنون در چهل سالپی! ا گرفترهاي استکبار  خواهی زیاده

هاي مقاومت  گیري نیروي غرب آسیا را رقم زده است، نگاهی به لبنان و شکل  در منطقه

بیندازید و  نگاهی به سوریه! اند ی تبدیل شدهبیندازید که به کابوس رژیم صهیونیست

پیمانانش براي  هم اسد را پس از هشت سال تالش ابتر آمریکا و پیروزي قاطع بشار

اي دست باالي نیروه د ویکنشکست ملت سوریه ببینید، به شرایط عراق و یمن نگاهی 

بیداري در بحرین را مشاهده کنید، اراده پوالدین و   مقاومت را مشاهده کنید، نهضت

عیار نیروهاي مقاومت فلسطین براي پایان دادن به عمر رژیم منحوس  ایستادگی تمام

اینها تنها بخشی از تأثیرات تسري گفتمان انقالب ... در نظر بیاورید و صهیونیستی را

امید را در دل  رفته وگفتمانی که تا آفریقا و آمریکاي التین . اسالمی ایران است

تردید دور نخواهد بود روزي که  خواهان و استکبارستیزان زنده کرده است و بی آزادي

شان، تعیین  و بازگشت فلسطینیان به خانههاي منطقه به پیروزي نهایی برسند  ملت

  .ها به دست خودشان و خداحافظی با ارتجاع را جشن بگیرند سرنوشت ملت

 



  
  

 روز گزارش ▼

  !نگران هوشیاري ملی

رسد با هدف  است که به نظر میسازي جریان اصالحات  آخرین واژه» 98دلواپسان فتنه «

در . نشست »اعتماد«طلب  سازي در جامعه هفته گذشته بر صفحه اول روزنامه اصالح دوقطبی

حالی که پس از هشدار رهبر معظم انقالب در زمینه ضرورت هوشیاري مردم و مسئوالن در 

له را  ین هشدار معظمهاي دشمن به ویژه براي سال آینده، نیروهاي انقالب توجه به ا برابر برنامه

 انتخابات دوره دهم هاي مطرح لیست امید در حیاتی دانستند، اما در مقابل یکی از چهره

ها  دانم بر چه اساسی این صحبت من دقیقاً نمی«: گوید مجلس شوراي اسالمی در این باره می

اي را  چه فتنهشود، شاید بهتر باشد از خود این افراد سؤال شود که قرار است دوباره  مطرح می

الزم است همه مردم و . باید دید منظورشان از طرح چنین مباحثی چیست! برپا کنید؟

دانند  طلب نیز که می هاي اصالح رسانه» .سیاسیون متوجه باشند تا آلت دست این افراد نشوند

طلبان، در انتخابات مجلس  با توجه به عملکرد دولت، مجلس و شوراي شهر مورد حمایت اصالح

قوي در پارلمان یازدهم پیش رو نسبتاً  سال آینده کار سختی را حتی براي ایجاد یک اقلیت

دارند، از هم اکنون تالش دارند با انحراف افکار عمومی و طرح مباحثی واهی درباره انتخابات 

امیدهاي خود را همچنان براي کسب شوراي نگهبان نظارت استصوابی  به ویژه موضوعآینده 

ها و  حال پرسش این است که چرا رسانه! هایی از این دست زنده نگه دارند سازي جالرأي با جن

هاي دشمنان ملت  هاي وابسته و نزدیک به جریان اصالحات از هشدارها نسبت به برنامه چهره

کنند؟ هوشیاري در برابر حرکت دشمن و آمادگی براي  ایران در سال آینده ابراز نگرانی می

که سبب شده در مقابل طرح آن،  چیستش با این جریان احتمالی نسبتبا توطئه  مقابله

  گونه واکنش نشان دهند؟  این

  اخبار ▼

  است نخبه جوانان و مردم به مشکالت اعتمادحل  راه

 جوان متخصصان همکاري با: نظام گفت مصلحت تشخیص مجمع قالیباف، عضو محمدباقر

 طی قاچاق با مبارزه و تولید و بانکی امور تا ات،مالی و ارز و نقدینگی از مختلف هاي زمینه در

 مشکالت حل راهکارهاي و کردیم تدوین مبسوط اي نامه کارشناسی، و پژوهشی کار ماه چند

 مرتبط مسئوالن برخی براي و کردیم تشریح گرفته، را کشور گریبان که را اقتصادي فعلی

کرد،  کوتاه مردم جیب از را ها چهاردرصدي توان دست کردیم و گفتیم چگونه می ارسال

 کرده، فرار فالنی که سازي شایعه به کردند شروع. ما علیه روانی جنگ و شایعات اش شد نتیجه

 مشکالت این کمند از را مردم خواهد می مان دل واقعاً اگر: کرد وي تأکید . ...و کرده اختالس

  . است نخبه جوانان و مردم همین به اعتماد آن راه کنیم، رها اقتصادي

  !ادعاهاي تازه بنیامین نتانیاهو

 از تهدید ترین بزرگ«: گفت نتانیاهو »پست جروزالم« صهیونیستی به گزارش روزنامه

 از باید ما کرده اعالم که است قدرتی دستان در اي هسته هاي سالح تهدید ایران، جانب

 اصرار ایران علیه ها تحریم اعمال باز بر من«: گفت ادامه در وي ».شویم محو زمین نقشه

 وزیر نخست ».گرفت آنها بازگرداندن براي اي شجاعانه تصمیم ترامپ جمهور رئیس و کردم

 در نقشش بزرگنمایی براي تالش و دستاوردسازي به ترامپ همانند که صهیونیستی رژیم

 .کند می عمل سوریه در ایران علیه اسرائیل شد مدعی دارد، عادت المللی بین تحوالت

 ما و است اقتصادي عرصه در ایران علیه اقدام حال در ترامپ«: طی ادعایی گفت ونتانیاه

  ».کنیم می اقدام نظامی سطح در آنها علیه اسرائیل در اینجا

 یابد اصالح نظام بانکی با کارشناسی ادامه می

: مرکزي در یادداشتی درباره اصالح نظام بانکی نوشت  عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک

ماه گذشته، بر اساس مصوبات شوراي عالی هماهنگی اقتصادي سران قوا و با طی سه 

نظران اقتصادي، پولی و  تشکیل کمیته نقدینگی و بازار پول متشکل از جمعی از صاحب

هاي الزم براي این امر خطیر  بانکی و مسؤالن بانک مرکزي طی جلسات متعدد برنامه

هاي  ل، تداوم ثبات بازار پول و صیانت از سپردهپرهیز از تعجی: وي افزود. طراحی شده است

  .هاي هر اقدامی در این زمینه است شرط مردم، پیش

  

  

  کوتاه اخبار ▼

یک مسئول ارشد در وزارت جنگ رژیم صهیونیستی ◄ 

درباره میزان آمادگی نیروهاي ارتش این رژیم براي ورود به 

آمادگی نیروهاي زمینی : هر جنگ زمینی در آینده گفت

ترین سطح خود قرار دارد و شهروندان  اي جنگ در پایینبر

باید بدانند بهایی که ما در این جنگ پرداخت خواهیم کرد، 

بر اساس گزارش رادیو ارتش . بسیار وحشتناك خواهد بود

انتقاد : رژیم اشغالگر قدس، این مسئول صهیونیست افزود

زیادي از بنی گنتس، رئیس سابق ستاد مشترك ارتش 

ل به سبب کوتاهی در بازسازي ارتش پس از شکست اسرائی

  .در لبنان وجود دارد) روزه 33(2006در جنگ 

کریم یاوري، مدیرکل حمایت از پایداري مشاغل وزارت ◄ 

هاي اقتصادي از محل رونق  بنگاه 96در سال : کار گفت

تولید، براي تثبیت اشتغال و بهینه کردن خط تولید و ادامه 

هزار میلیارد تومان تسهیالت دریافت  18فعالیت، بیش از 

میلیارد تومان تا به حال  1820در سال جاري نیز . اند کرده

ماهه سال جاري با  9در : وي تأکید کرد. پرداخت شده است

دار، شرایط تثبیت  بنگاه مشکل 1300هاي مؤثر از  حمایت

همچنین مسائل مربوط به . هزار شغل فراهم شد 303

ار را با جدیت رصد، پیگیري و دنبال د بنگاه مشکل 1400

 .کنیم می

امروز کسانی که با : االسالم مجتبی ذوالنوري گفت حجت◄ 

سواري هستند، شعار رفع  ساالري به دنبال مردم شعار مردم

دهند تا ذهن مردم را از مسائل  سر میرا حصر سران فتنه 

نماینده مردم قم در مجلس شوراي . اصلی منحرف کنند

ش دفاعی کشور را قابل مذاکره ندانست و بخ اسالمی

مردم بدبین هستند که فشارهاي اقتصادي : خاطرنشان کرد

اي باشد، مدیران  براي تحمیل برجام موشکی و برجام منطقه

  .باید با مردم صادق باشند

کردن نظامیان آمریکایی  در پی تصمیم ترامپ براي خارج◄ 

دادن به متحدان   ناز سوریه، وزیر خارجه آمریکا براي اطمینا

این کشور در منطقه، این هفته به مصر، اردن، قطر، امارات، 

وي قرار است . کند عربستان سعودي، بحرین و کویت سفر می

  .در این سفر، علیه ایران نیز رایزنی کند

امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادي ◄ 

اسد نفر از سران مف 31: مجلس شوراي اسالمی گفت

خواري ثروت کشور را غارت  اقتصادي که با فساد و رانت

کردند، شناسایی شدند که درخواست داریم در مأل عام و در 

  .میدان آزادي اعدام شوند

میالدي،  2018به دنبال توافق چین و پاکستان در سال ◄ 

آباد قرار داده  میلیارد دالري در اختیار اسالم 2پکن کمک 

ا در مقابله با بحران اقتصادي مساعدت است تا این کشور ر

 .کند

  .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

 


