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  براي امروز ما عاشورا پیام       روز حرف ▼

ق فرا رسیده و از .ـه 1440الحرام سال  شب اول محرم

 حضرت اباعبداهللا شهیدان ساالر و سید عزاداري مجالس امشب

نهضت حسینی را  شک، بدون .شود می آغاز )ع(الحسین

هاي  و نهضت تشیع جریان بخشحیات منبع ترین مهم توان می

در جهان اسالم در طول تاریخ بخش  آزادي خواه و عدالت

دانست که به مثابه چراغ راه، آرمان و راهبرد مبارزه را براي 

  .مجاهدین راه حق ترسیم کرده است

نهضت اسالمی ملت ایران نیز با الگوگیري از قیام حسینی 

در برابر استکبار و  کردهتوانست بر رژیم ستمشاهی غلبه 

اسالمی امروز در شرایطی که  انقالب. جهانی استقامت کند

در آستانه چهل نظام اسالمی  با مواجهه استکبار جهانی

عیار اقتصادي رسیده  سالگی انقالب اسالمی به جنگ تمام

  .ازمند تمسک به عاشورا استاست، بیش از گذشته نی

خواهی و ایستادگی  ترین پیام عاشورا روحیه عزت ـ مهم1

اه نیامدن در برابر در راه دفاع از حق و حقیقت و کوت

تیم حاکم بر آمریکا به . خواهان و خودکامگان است زیاده

خواهانی است که تالش دارد  محوریت ترامپ امروز نماد زیاده

نظام اسالمی و ملت ایران را ... با ابزارهاي تهدید، تحریم و

یافتگان مکتب عاشورا  اما تربیت! خوار کرده و به تسلیم وادارد

به استقبال » منه الذله هاتیه«با دکترین اند که  آموخته

  .دشمن باید رفت

عاشورا به ما «ـ به فرموده رهبر حکیم انقالب اسالمی 2

دهد که در ماجراي دفاع از دین، از همه چیز بیشتر،  درس می

. خورند ها فریب می بصیرت بی. براي انسان، بصیرت الزم است

که خود ندون ایگیرند؛ ب ها در جبهه باطل قرار می بصیرت بی

زیاد، کسانی بودند که از  ابن  همچنان که در جبهه. بدانند

امروز نیز  ».ها بودند بصیرت فساق و فجار نبودند، ولی از بی

عیار اقتصادي دشمن، جنگ  یکی از ابعاد مهم جنگ تمام

اي است که افکار عمومی جامعه را هدف قرار داده است  رسانه

حوزه اقتصادي به ملت فشار  تا بیش از آنچه ممکن است در

در این . آید، اذهان آنان را دچار ضعف و ترس و تردید کند

به واقع بخشی از ! ها اولین قربانی خواهند بود بصیرت میان، بی

 ،کنیم آنچه در عرصه بازار و اقتصاد کشور مشاهده می

گیر بخشی از جامعه  بصیرتی است که دامن یمحصول همین ب

تر از آنچه در واقعیت است  ن را بزرگتهدیدات دشمشده و 

   .کند تصور می

نباید متأثر از جنگ موزیم که آ در مکتب عاشورا می

تدابیر امام و  را بهها  دل ها و ذهنباید تبلیغاتی دشمن شد و 

تر از  دشمن ضعیف چرا که ؛پیوند زد رهبري جامعه اسالمی

 !آن است که بتواند بر تهدیدات خود جامه عمل بپوشاند

  

  !قانونی جریان غیر                          گزارش روز ▼

 اي وقفه با سوم دور در طلبان اصالح گذاري سیاست شوراي جلسه هفته گذشته اولین

 ارگان »سازندگی« روزنامه جلسه، این برگزاري از پیش روز چند. شد ساله برگزار  یک

 نکات از. کرد منتشر را شورا این حقیقی اعضاي فهرست کارگزاران حزب رسمی

. است آزادي نهضت قانونی غیر تشکیالت عضو بهاور، عماد حضور فهرست این برانگیز تأمل

 یداهللا و بازرگان مهندس تالش با 1340 سال در مذهبی و ملی هاي گرایش با این تشکل

 ایران ملی جبهه مرکزي شوراي و بازرگان میان اختالفات گرفتن باال از پس و سحابی

 انقالب، شوراي پیشنهاد به) ره(خمینی امام اسالمی،  انقالب پیروزي از پس. شد تأسیس

 نهضت. سپرد بازرگان مهدي به را کابینه تشکیل و موقت دولت وزیري نخست مسئولیت

 پیروي دانشجویان به دست جاسوسی النه تسخیر و موقت دولت استعفاي از پس آزادي

 اولین در تشکل این. کرد آغاز جدي شکل  به را نظام علیه خود اقدامات ،)ره(امام خط

پایان جنگ  )ره(خمینی امام به خطاب اي نامه در جنگ بحبوحه در نظام، علیه خود فعالیت

 به مصمم ،61 خرداد سوم در خرمشهر فتح از پس ایران که حالی شود؛ در را خواستار می

 در 65 سال در )ره(خمینی امام .اشغال شده بود مناطق دیگر آزادکردن و ها عملیات ادامه

 تأکید وقت، با غیر قانونی خواندن این جریان، کشور وزیر پور، محتشمی اکبر علی به اي نامه

 غیر رسمی هاي فعالیت به تشکل این است؛ اما بیشتر منافقین از آزادي نهضت ضرر کردند،

 اعالم آزادي تنهض ،88 خرداد در جمهوري ریاست دهم دوره انتخابات در !داد ادامه خود

 نتایج اعالم از پس. کند می حمایت کروبی و موسوي یعنی طلبان اصالح نامزد دو هر از کرد

 تقلب مدعی که بودند هایی گروه اولین جزء یزدي ابراهیم رهبري به  آزادي نهضت انتخابات،

  اعالم و 65 سال در )ره(امام نامه وجود با .کردند آغاز را بزرگ آشوب و شدند انتخابات در

 تنها  نه) ره(خمینی امام از رحلت پس طلبان اصالح آزادي، نهضت قبال در  صریح  موضع

 شکل به  گوناگون هاي برهه در بلکه نکردند؛ قطع را غیر قانونی تشکل این با خود رابطه

 یکی نام گنجاندن که اند داشته آزادي نهضت با را مشترکی اقدامات غیر مستقیم یا مستقیم

 را طلبان اصالح گذاري سیاست شوراي جدید فهرست اعضاي در آزادي  نهضت اياعض از

 .کرد تحلیل مشترك همکاري همین راستاي در توان می

  العبادي مسئول وضعیت بصره است                   ویژه خبر ▼

یک نماینده استان بصره در پارلمان عراق از نقشه خطرناك کنسولگري آمریکا براي 

بخش بزرگی از مسئولیت : ن بصره و ایجاد درگیري در درون آن خبر داد و گفتویران کرد

فالح الخزعلی، نماینده استان بصره . وزیر عراق است این امر بر عهده حیدر العبادي، نخست

هاي مشروع و واقعی را با خود  تظاهرات استان بصره در آغاز خواسته: در پارلمان عراق گفت

کنیم؛ اما انحراف حاصل شده در آن و نفوذ افراد  ه آنها را تأیید میبه همراه داشت و ما هم

خرابکار که با آتش زدن مقرهاي حزبی و کنسولگري ایران و نهادهاي دولتی همراه بود، 

این اقدام طرحی از پیش تعیین شده براي ویران . کند هاي زیادي را مطرح می پرسش

قر حشد الشعبی و رفتن به بیمارستان محل هدف قرار دادن م: وي افزود. کردن بصره بود

تر و  اي بزرگ دهنده وجود نقشه هاي الحشد و آتش زدن تصاویر شهدا نشان بستري زخمی

هاي جامعه  کنسولگري آمریکا به همراه برخی از سازمان: الخزعلی گفت .تر است خطرناك

هم که مدنی مسئول کامل حوادث و رویدادهاي جاري بصره هستند؛ البته دولتی 

شهر بصره در . وزیر درباره بخش بزرگی از آن مسئول است، کوتاهی کرده است نخست

هاي اخیر شاهد تظاهرات در اعتراض به کمبود خدمات عمومی و در صدر آنها آب شرب  ماه

به گفته مقامات عراقی، گروهی از خرابکاران با نفوذ به درون تظاهرات . و برق بوده است

  . منحرف کرده و به خشونت کشاندندآمیز آن را  مسالمت

  



 
  اخبار ▼

 اي روایت صالحی از نظر ویژه رهبري به مسائل هسته

حضرت آقا   یک بار که خدمت: گفت» ایران«وگو با روزنامه  اکبر صالحی در گفت علی

بنده هم توضیح دادم که . را براي من تعریف کنید» سو«رسیدیم، فرمودند آقاي صالحی 

شان به  کند که ایشان در سخنرانی گیري می است و چه چیزي را اندازه چه واحدي» سو«

به خاطر دارم . آماده شوید» سو«هزار  190این واژه اشاره کردند و فرمودند براي رسیدن به 

وقتی از جلسه آن سخنرانی بیرون آمدم از دفتر ایشان به ما زنگ زدند و گفتند حضرت آقا 

دانیم چیست؛ گفتند سو به  ر بردند و ما معناي آن را نمیاي در سخنرانی به کا یک کلمه

نه این واژه، «: در پاسخ گفتم. کند ولی به این بحث ارتباطی پیدا نمی» آب«ترکی یعنی 

این توضیح را دادم چون » .اي است سازي هسته واحد جداسازي در صنعت غنی

رهبري اوالً به بحث . هاي آقا را تنظیم کنند و به مطبوعات بدهند خواستند صحبت می

گویند این صنعت اقتدارآفرین است و ثانیاً  اي دارند و می اي عالقه ویژه صنعت هسته

آن معتقدند پیشرفت آن نیاز جامعه ماست؛ از این رو ایشان به این صنعت نظر دارند و روي 

  .کنند توقف و تدبر می

  هاي دو وزارتخانه است جمهور مشغول بررسی گزینه رئیس

اي محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون  یک منبع آگاه در دولت درباره توئیت مشاور رسانه

: اظهار داشت ،»نژاد سخنگوي دولت شود قرار است آقاي فریدون وردي«امید مبنی بر اینکه 

وي در پاسخ به این پرسش . ها نبوده است گزینه ارد و وي جزءنژاد صحت ند ویی ورديسخنگ

که آیا وزراي پیشنهادي براي دو وزارتخانه اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

ها  جمهور مشغول بررسی گزینه در مورد وزراي اقتصاد و کار نیز رئیس: اند، گفت مشخص شده

این منبع آگاه در دولت تأکید . شود زمینه برگزار میهستند و جلسه با افراد مطرح در این 

جمهور در مهلت مقرر قانونی وزراي جدید را براي کسب رأي اعتماد به مجلس  رئیس: کرد

اند؛ اما هنوز هیچ فردي  هایی براي وزارت کار و اقتصاد مشخص شده گزینه. معرفی خواهد کرد

  .ت انتخاب نشده استاز میان آنها به صورت قطعی براي تصدي کرسی وزار

  !دوستان از اسب مغرور تشریفات پیاده شوند

: پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت اهللا فالحت حشمت

موضوع تحریم را اگر به مثابه یک واقعیت . گیري باید بر واقعیات مبتنی باشد تصمیم

گیرندگان با  بسیاري از تصمیم .گیرد اي با آن صورت نمی گرایانه نبینیم، برخورد واقع

. کنند گیري می هاي جامعه ارتباط ندارند و بیشتر در یک فضاي دگم ذهنی تصمیم واقعیت

در مجلس و کمیسیون  ،برخی مسئوالن که باید در قبال سؤاالت مطرح شده: وي افزود

جهی به بینیم که کماکان غرور تشریفاتی را دارند و تو امنیت ملی حضور داشته باشند، می

هاي مربوط به امنیت ملی و سیاست  هاي این کمیسیون براي پاسخگویی به پرسش خواسته

خارجی ندارند و این یک ضعف است که امیدواریم دوستان از اسب مغرور تشریفات پیاده 

 .شده و در حوزه خود پاسخگو باشند

  سپاه کردستان تجلیل ماموستا محمدي از 

نان سپاه کردستان با غیرت و شجاعت تیم تروریستی قهرما: امام جمعه دهگالن گفت

ضدانقالب را منهدم کردند و انتقام خون شهداي حادثه تروریستی روستاي دري مریوان را 

ماموستا یداهللا محمدي با اشاره به انهدام تیم تروریستی ضد انقالب به دست . گرفتند

ستان کردستان از قهرمانان همه ما علما و مردم ا: نیروهاي سپاه کردستان اظهار داشت

ها  تروریست: وي گفت. کنیم سپاه کردستان به دلیل این اقدام بموقع قدردانی می

دانند آنها دوستدار  خواهند با ورود به مرزهاي کردستان ناامنی ایجاد کنند؛ اما مردم می می

ان دشمن: وي اظهار داشت. خورده نظام هستند شان نیستند؛ بلکه دشمنان قسم و حامی

اي به نظام جمهوري اسالمی وارد کنند؛ زیرا خود  هاي اقتصادي ضربه توانند با تحریم نمی

  .هاي خودفروش هستند هاي تروریست مردم حامی انقالب و مانع تحقق اهداف و دسیسه

  

 
 

 
 

 

  کوتاه اخبار ▼

 مجلس در ایران کلیمیان نماینده صدق، مره سیامک◄ 

 به سفر در ایران نیپارلما هیئت عضو و اسالمی شوراي

 در ایران مثبت نقش در جریان این سفر بر: اروپا گفت

 در ایران حضور گفتیم و کردیم تأکید تروریسم با مبارزه

 حضور مثال بهترین است؛ منطقه مردم از دفاع براي منطقه

 از ایران دفاع تروریسم با مبارزه بحث و زمینه این در ایران

 و ارامنه از دفاع ویژه به و داعش برابر در منطقه مردم

 هاي آشوري و ارامنه تمامی امروز و است عراق در آشوریان

 سردار ویژه به و سپاه هاي حمایت ممنون سوریه و عراق

 .هستند سلیمانی

میلیون  9زودي   با تصمیم دولت قرار بر این است که به◄ 

ازاي هر   پوشش کمیته امداد و بهزیستی، به  نفر از افراد تحت

، اما طرح کندهزار تومان کارت خرید کاال دریافت  35ر نف

سرپرست وزارت . دیگر حمایتی دولت در دستور کار است

هاي قبل است و  توزیع مواد غذایی در ادامه سال: گفتتعاون 

هاي  هزار تومان براي خانواده 130ارزش ریالی این سبد 

مرغ، برنج،  کامل است که شامل گوشت قرمز، مرغ، تخم

 و شود بات و ماکارونی، لبنیات، روغن مایع و غیره میحبو

انتخاب خود از هر کاال به هر میزانی که   توانند به افراد می

  .دریافت کنند خواهند، می

 و بودجه و برنامه کمیسیون عضو حسینی، سیدمحمد◄ 

 برنامه در اینکه بیان با مجلس شوراي اسالمی محاسبات

 شده مکلف دولت کشور، کل 97 سال بودجه و توسعه ششم

 اظهار کند، حذف را جامعه باالي هاي دهک است یارانه

 کمیسیون اعضاي به گزارشی زمینه این در نیز دولت: داشت

 پرداخت براي نیاز مورد منابع شد مشخص که داد ارائه

 تبصره در منابع توزیع شیوه نشده، محقق درستی  به ها یارانه

 حذف براي دولت و نبوده مناسب جاري سال بودجه 14

  .است انجام نداده اقدامی جامعه باالي هاي دهک

 شوراي دبیرخانه مسئول نواب، عبدالفتاح االسالم حجت◄ 

 تقریباً ما: گسترش حوزه علمیه گفت شوراي دبیر و عالی

 مربی مدیر، از داریم؛ روحانیت  ویژه کار مورد شصت از بیش

 در انقالب عظمم رهبر نمایندگی تا گرفته مدرسه مشاور و

در  که است مناصبی اینها ... .و نظامی نهادهاي و ها دانشگاه

 براي طلبه هزار 300 از بیش باید 1414 در سال مجموع

  .باشیم داشته آنها

 سازمان اجتماعی دیدگان آسیب امور دفتر مدیرکل◄ 

 در دختر 1900 حدود گذشته سال: گفت کشور بهزیستی

 حمایت تحت و ی شدهشناسای کشور در آسیب معرض

 اورژانس طریق از دختران این که گرفتند قرار بهزیستی

به سازمان  معرف خود صورت به  یا اجتماعی، دادگستري

  .کردند مراجعه

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

 


