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  بدیل بسیج مستضعفین نیروي بی            28/چلچراغ ▼

ترین دستاورد انقالب اسالمی ایران، آوردن مردم به  توان گفت، بزرگ به صراحت می

مردان تا  ب صدر تا ذیل مسئوالن و دولتصحنه بود که مصادیق متعددي دارد، از انتخا

ها که  ها و توطئه حضور در کف خیابان براي دفاع از نظام و انقالب و ایستادن در برابر فتنه

اما یکی دیگر از مصادیق این دستاورد درخشان انقالب اسالمی . ایم پیشتر درباره آن نوشته

توان از آن به منزله بازوي  می نهاد که سازمانی مردم. بود» بسیج مستضعفین«گیري  شکل

ها گرفته تا ساختن کشور و پیش بردن  قدرتمند کشور براي مقابله با تهدیدها و دشمنی

 بسیج،«: گویند انقالب اسالمی یاد کرد، نهادي که رهبر معظم انقالب در تعریف آن می

 کارترین به آماده و فداکارترین ها، انسان ترین پاك آن، در که اي مجموعه از است عبارت

 نائل خوشبختی به و رساندن کمال به براي و ملت این عالی اهداف راه در کشور، جوانان

 هاي گوناگون  توان در نقش تعریفی که تعبیر آن را می» .اند شده جمع کشور، این کردنِ

دید؛ از جمله در نقش درخشان نیروهاي بسیج و مردمی در هشت سال دفاع مقدس، بسیج 

نظیر  هاي بهداشتی و واکسیناسیون کشور، مانند اقدام بی ي ل بسیج در همیاربدی نقش بی

بسیجی، نقش مؤثر و مهم بسیج  هزار 600 با مشارکت ریشه کن کردن فلج اطفال در ایران

در برقراري امنیت شهرها، نقش ویژه این نیروي بزرگ مردمی در سازندگی کشور با ایجاد 

 دانشجویی بسیج در یجی به مناطق محروم چنانکه فقطبسیج سازندگی و گسیل هزاران بس

 جهادي اردوهاي در کشور سراسر از جهادي گروه 1385 قالب در دانشجو هزار 55 از بیش

 درمان، و بهداشت فرهنگی، عمرانی، هاي عرصه در روستا هزار 6 از بیش به و کرده شرکت

افزایی و مقابله با  در بصیرتاند، جایگاه مهم بسیجیان  کرده رسانی خدمات... و آموزشی

هاي دشمن و امروز نیز عزم جزم بسیج براي جهاد در عرصه  آفرینی و فتنه ها افکنی هشبه

گفت اگر بسیج نبود و اگر مردم نهاد انقالبی را   توان به یقین می . کشوراقتصاد و رفع فقر  از 

 .شد رو می مخاطرات جدي روبه بردند، انقالب با  پیش نمی

 

  !ها الپوشانی ناکامی          روز حرف ▼

ها دیروز اعالم کردند، وزیر خارجه فرانسه گفته  رسانه

ایم  وگوهاي بسیار دشواري را با آنها آغاز کرده ما گفت«: است

وگوها به نتیجه قطعی نرسد،  ایم که اگر این گفت و آماده

در پاسخ به » !هاي سختی را علیه تهران وضع کنیم تحریم

 امور وزارت هارات گستاخانه وزیر خارجه فرانسه، سخنگوياظ

 ایران موشکی هاي کشورمان بیان کرد که قابلیت خارجه

 جمهوري ملی امنیت ضامن و دفاعی مشروع توان از بخشی

است؛ لذا  استوار بازدارندگی دکترین بر که است ایران اسالمی

این موضع ثابت . نیست مذاکره قابل ایران موشکی توان

از رهبر معظم انقالب تا  و جمهوري اسالمی ایران است

جمهور و مسئوالن دولتی و فرماندهان ارشد نظامی  رئیس

  .اند بارها بر آن تأکید کرده

اي و  اگر مجموعه شرایط و تحوالت سیاسی منطقه

بندي  المللی را کنار یکدیگر بگذاریم، به این جمع بین

سیار باالست؛ اما رسیم که حساسیت و پیچیدگی اوضاع ب می

ها و ابراز برخی اظهارات علیه ایران نباید ما را از  این پیچیدگی

این نکته مهم غافل کند که در مقطع کنونی جمهوري 

اي،  هاي مربوط به اقتدار منطقه اسالمی ایران از نظر توانمندي

اي  بخش و نقش مؤثر در معادالت سیاسی منطقه قدرت الهام

اي مهم و تاریخی  ی موشکی در نقطهو نیز توان بازدارندگ

ایستاده است که دشمنان ملت ایران هم به این واقعیت 

هاي  این در حالی است که آمریکا و برخی از قدرت. معترفند

اروپایی که دولت فرانسه نیز یکی از آنهاست، به هیچ یک از 

اند؛  اهداف راهبردي مورد نظرشان در منطقه دست نیافته

بار  هاي خشونت هاست گرفتار آشوب ماه بماند که فرانسه

تاکنون نیز از حل و فصل آنها عاجز مانده  وخیابانی است 

توجه به این موضوع و تشریح آن از این رو اهمیت دارد . است

که از یاد نبریم، ایران در شرایط ضعف و درماندگی قرار ندارد 

که با اندك تشري از یک کشور اروپایی، تمرکز و هوشمندي 

در وضعیت کنونی، ضمن تحلیل . د را از دست بدهدخو

بینانه راهبردهاي غرب، نباید فراموش کنیم که  منطقی و واقع

کشورهایی نظیر فرانسه در پی آن هستند که با عملیات روانی 

هاي خود را به شکل دیگري جبران کنند؛ از این رو  ناکامی

رات بسیار امیدوارند که جنگ روانی، سازوکاري شبیه مذاک

شان  اي و توافقی مانند برجام، بتواند آنها را به آرزوهاي هسته

هاي موشکی و عمق راهبردي ایران  در زمینه توقف توانمندي

  .برساند

در چنین شرایطی هوشیاري بیش از پیش مسئوالن و 

  .رسد و آحاد مردم ضروري به نظر می ندولتمردا

 ر مشکل شدیم؟چرا در مسائل اقتصادي دچا        ویژه اخبار ▼

حضرت آقا فرمودند هر کسی در جمهوري اسالمی : فرمانده نیروي هوافضاي سپاه گفت

بر این اساس باید کارها را به درستی . کند آن را مرکز جهان بداند در هر جایی که کار می

ما در زمانی که . انجام دهیم و دست به دست هم دهیم تا از مشکالت عبور کنیم

هاي بزرگی دست پیدا  ود توانستیم بعد از گذشت یک سال به پیروزيمان خالی ب دستان

اتفاقی افتاده که  شد، غلبه کنیم؛ حال چه  کنیم و بر صدام که از طرف همه دنیا حمایت می

بارها از بنده : زاده در ادامه تأکید کرد ایم؟ سردار حاجی در حوزه اقتصادي دچار مشکل شده

کنند؟ بنده در جواب  کنند و فالنی را عزل نمی د نمیشود چرا حضرت آقا ورو سؤال می

ما خودمان کار را . گذارند اند که به رأي مردم احترام می گویم که رهبري بارها فرموده می

ها را  باید دقت کنیم بهترین! دهیم و انتظار داریم رهبري آن را برکنار کند ضعیف انجام می

شاءاهللا  تخاب کنند و زد و بندها را کنار بگذارند تا انها را ان انتخاب کنیم و آنها نیز بهترین

  .بتوانیم از این پیچ تاریخی عبور کنیم

وزیر : رئیسه مجلس درباره نامه هشت وزیر به رهبري گفته است یک عضو هیئت ◄ 

امور خارجه، وزیر نفت، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نیرو، وزیر جهاد کشاورزي، وزیر 

رفاه اجتماعی، وزیر راه و شهرسازي و وزیر امور اقتصادي و دارایی، هشت تعاون، کار و 

اند که نامه درخواست از رهبري براي تسریع در روند تصویب لوایح چهارگانه  وزیري بوده

 .اند را امضا کرده FATFمربوط به عضویت ایران در 

 



  

  گزارش روز ▼

  !مرحله جدید جنگ اقتصادي

 اعالم ارز و کاال قاچاق با مبارزه ستاد هوشمند و الکترونیکی هاي هسامان بر نظارت مدیرکل

 جاري سال مهر ماه نیز کشاورزي جهاد وزیر. است یافته  افزایش برابر 5/4زنده  دام قاچاق کرد،

 و است ملی سرمایه که شود می قاچاق کشور از دام میلیون دو حاضر حال در«: داشت اظهار

 برده فارس خلیج حاشیه کشورهاي به کشور جنوب بخش از و غرب شمال غرب، از سرمایه این

شاید چنین موضوعی در مرحله اول با توجه به افزایش نرخ دالر یا به عبارت دیگر  ».شود می

سقوط ارزش پول ملی ما طبیعی به نظر برسد؛ اما اخبار و مسائلی در این میان به گوش 

این بر . براي برهم زدن بازار غذایی ایران داردرسد که نشان از وجود توطئه و نقشه خاص  می

العاده دست به خرید  هاي فوق خبر رسیده است که بیشتر این خریداران که با قیمت ،اساس

هایی که دامداران را  هاي مولد اصرار دارند، قیمت زنند، دالالن غریبه هستند که بر خرید دام می

 رضوي، خراسان هاي کرمان، ي در استانبراي فروش وسوسه کرده و موجب شده است بسیار

دیگر به طور گسترده  هاي استان برخی و اصفهان زنجان، کرمانشاه، اراك، قزوین، سمنان،

سلمان،  محمدبن انتشار خبر برنامهها،  بفروشند و البته فراتر از این نشانه راهاي خود  دام

 در فعال دالالن و تجار بکهش از استفاده با دارد قصدمبنی بر اینکه وي عهد سعودي  ولی

 ریختن هم به و آشفتگی ایجاد به اقدام دالر میلیارد 2 مبلغ صرف با و ایران جوار هم کشورهاي

عیت نین، مقایسه مشکوك و تهدیدآمیز وضو همچ خارجی  توسط یک رسانه ،بازار ایران کند

 خود اخیر سفر در نیابریتا خارجه وزیر »هانت جرمی« ن جنگ جهانی اول از سوياایران با دور

   .جدید دارد تصادي به مرحلهاقاز ورود جنگ  ننشا ایران به

  اخبار ▼

  المللی به کشور بودند گران دنبال باز کردن پاي مجامع بین فتنه

 برخی به نسبت است گفته که زاده تاج مصطفی اظهارات به با اشاره االسالم ذوالنوري حجت

. نیست عجیبی موضوع و است طبیعی کامالً این: گفت رد،دا نقد) ره(امام حضرت هاي دیدگاه

 مسئولیتش مدت در کرده، حرکت آن هاي آرمان و نظام علیه ها سال این طول در که کسی

محکوم  88 فتنه دوران در بوده، 78 فتنه هاي محور از یکی تراشیده، هزینه انقالب براي مدام

 عضو. باشد داشته نقد رهبري و )ره(امام به هم باید داشته، را نظام این براندازي قصد و شده 

 که است کرده بیان اعترافاتش در زاده تاج: شد یادآور خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون

 فاقد را نظام بعدي انتخابات در گرفت، صورت امر این وقتی و شود ابطال انتخابات خواستیم می

   .باز کنیم کشور به را المللی بین معمجا پاي و بدانیم سالم انتخابات برگزاري صالحیت

  !کاران گندم جیب از دولت پنهان میلیاردي 3500 مالیات

 همچنین و اساسی محصوالت تولید از کشاورزي جهاد وزارت هاي حمایت وجود با

 دبیرخانه عنوان به بودجه و برنامه سازمان گندم، خودکفایی در کشاورزان بسیار هاي تالش

 محصوالت خودکفایی مسیر در متعددي هاي اندازي سنگ گذشته هاي الس طی اقتصاد، شوراي

 و 1396 هاي سال در بودجه و برنامه سازمان گفتنی است،. است داشته ـ گندم ویژه ـ به اساسی

 قیمت افزایش نیافتن و کشاورزي اساسی محصوالت تضمینی خرید قانون زدن دور با 1397

 عبارت به. است گرفته پنهان مالیات کشور کاران گندم از تومان میلیارد 3500 حدود گندم،

  .اند کرده پرداخت کاران نان را گندم یارانه از تومان میلیارد 3500 اخیر، سال دو طی دیگر،

  نیست کشور نفع به زندانی افزایش

 طی. نیست کشور نفع به زندانی افزایش: گفت قضائیه قوه رئیس الریجانی، آملی اهللا آیت

 اسالمی انقالب سالگی 40 در شد بنا داشتیم، انقالب معظم رهبر خدمت که عرایضی

. است بررسی حال در موضوع این که باشیم داشته گذشته از تر با معیارهاي گسترده عفوهایی

 عفوهاي در که استثناهایی آن البته. شد خواهند عفو زندانیان، از توجهی قابل تعداد شاءاهللا ان

 انجام با که است این ما تالش اما شود؛ می مطرح نیز جدید عفو ینا براي دارد، وجود دیگر

 معظم رهبر موافقت به توجه با و شوند شرایط مشمول بیشتري تعداد دقیق، هاي بررسی

  .شد خواهد اعالم آن جزئیات زودي به شاءاهللا ان موضوع، اصل با انقالب

  

  
 

  کوتاه اخبار ▼

در  رمانکشو خارجه امور وزیر ،ظریف محمدجواد◄ 

 ونزوئال خارجه وزیر ،آسا رهآ وگوي تلفنی با خورخه گفت

. کرد اعالم را ونزوئال دولت از ایران اسالمی جمهوري حمایت

 با المللی بین مقابله هاي راهباره در طرف دو وگو گفت این در

 ونزوئال ویژه به ،مستقل هاي دولت علیه آمریکا هاي توطئه

 پیشنهاد تلفنی وگوي گفت این در. کردند ظرن  تبادل

 تقویت براي ها روش سایر و اروگوئه و مکزیک هاي دولت

 فصل و حل سیاسی راهکارهاي و داخلی وگوهاي گفت

 .شد بررسی معارض هاي گروه و ونزوئال دولت بین اختالفات

ریزي و اقتصاد مسکن،  دفتر برنامه از سويآمار ارائه شده ◄ 

زارت راه و زیرمجموعه معاونت مسکن و ساختمان و

هاي آن کنترل بازار  یکی از مسئولیت شهرسازي که طبیعتاً

اکنون  هم. است، از اوضاع نابسامان بازار مسکن حکایت دارد

جر هستند و بخش تقاضا به أهاي ایرانی مست درصد خانوار 31

تعداد  ،تنها طی پنج سال اخیر. شدت ضعیف شده است

فزایش یافته و درصد ا 7/30 درصد به 6/26 ها از جرأمست

ه آمار ئبه ارا ریزي و اقتصاد  مسکن، صرفاً نقش دفتر برنامه

 .ماهیانه تقلیل یافته است

 مطرح خبر تکذیب با ملی، امنیت عالی شوراي عضو یک◄ 

 شوراي جلسه در FATF به مربوط چهارگانه لوایح شدن

 سوي از که لوایح این با شورا این موافقت و ملی امنیت عالی

 شده مطرح بودجه و برنامه سازمان رئیس نوبخت، محمدباقر

 کلیه به ملی امنیت عالی شوراي دبیرخانه: گفت است،

 شوراي به مربوط هاي گزارش و اخبار که کرده ابالغ ها رسانه

 اعالم نهاد این سخنگوي طریق از صرفاً ملی امنیت عالی

 جرم و قانون خالف چارچوب این از خارج اقدام و شود می

  .است

 سازندگان انجمن مدیره هیئت رئیس پدیدار، رضا ◄

 پانزدهمین حاشیه در )استصنا(ایران  نفت صنعت تجهیزات

 SME شرکت 114 تاکنون: گفت کیش، انرژي نمایشگاه

 از تا اند کرده نویسی نام ایران اتاق انرژي کمیسیون در خارجی

 در مشارکت و تکنولوژي انتقال هاي حوزه در آنها ظرفیت

  .کنیم استفاده گذاري سرمایه يها طرح

 در یادداشتی در جمهور رئیس سابق مشاور »ترکان اکبر«◄ 

 لوایح به وقتی نیست اینطور«: نوشت »آرمان« روزنامه

 بانکی ارتباطات ها شکسته، امکان تحریم بپیوندیم، چهارگانه

 کسی اگر. شود  حل مان بانکی مشکل و فراهم دنیا در ما

 مردم شرمنده و افتد نمی اتفاق این دافر کند، فکر طور این

  ».شویم می

 در روسیه کشاورزي محصوالت بر نظارت سازمان◄ 

 وزارت به وابسته دامپزشکی سازمان کرد، با اعالم گزارشی

 و بهداشتی اصول و شرایط درباره کشاورزي کشورمان جهاد

 صدور نیز و گوسفند گوشت محصوالت صادرات دامپزشکی

  .است رسیده توافق به دامپزشکی مجوز

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

 


