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 بسیجی  زیست             روز حرف ▼

رسد و یادآور  هفته بسیج اول آذر ماه هر سال فرا می

مردانی است که روزگاري نه چندان دور در طول  حماسه بزرگ

آنچه از آن مجاهدان . هشت سال دفاع مقدس حماسه آفریدند

راه خدا به یادگار مانده، سبک زندگی است که در زمانه ما نیز 

سازان  تواند به مثابه الگویی براي جوانان و آینده همچنان می

اختیاري  انسان صاحب ،در این الگو بسیجی. کشور به کار آید

مندي و پذیرش  است که در مسیر زندگی خود با دغدغه

ها و امتحان آبدیده  ها و قرار گرفتن در آزمون مسئولیت

یر مقابل این تفکر نیز به تعب  نقطه. گیرد شود و اوج می می

ولش «، »مسئولیتی حالت احساس بی«رهبر معظم انقالب 

است، که ... و» به خودت بپرداز«، »برو خوش باش«، »کن

  .کشاند تفاوتی می آدمی را به سستی و تنبلی و بی

بها عبور  هاي نازل و کم کند از دغدغه بسیجی تالش می

کرده و دردهاي بزرگ را در جان خود بپروراند و با رهاشدن 

هاي  ها و دغدغه لقات فردي خود را در خدمت ارزشاز تع

این به آن معنا نیست که بسیجی . اسالمی و انسانی قرار دهد

به فکر خانواده و فرزند و عیال خود نیست؛ بلکه به معناي آن 

هایش در حوزه فردي و خانوادگی خالصه  است که دغدغه

دلسوز بیند و  شود؛ بلکه او افقی فراتر از آن را نیز می نمی

جامعه و بشریت است و این درس بزرگی است که از مکتب 

  .آموخته است) ع(اهل بیت

ترین دغدغه  طور که خودسازي فردي را مهم بسیجی همان

اندیشد و  اش نیز می خود دارد، به تربیت فرزند و خانواده

همزمان دغدغه اصالح جامعه و امر به معروف دارد و در خط 

المی نیز همواره حاضر است، شب را مقدم دفاع از انقالب اس

بدون دغدغه ملت مظلوم فلسطین، لبنان، سوریه، عراق و یمن 

کند و از رنجی که مستضعفان عالم از شرق دور تا  صبح نمی

آفریقاي محروم و از آنجا تا اقصی نقاط آمریکاي جنوبی به 

همین . برند، در عذاب است واسطه استعمار جنایتکار غربی می

هاي متعالی است که از بسیجی انسانی ممتاز و  دغدغهدردها و 

امروز نظام اسالمی نیازمند . آبدیده و متفاوت ساخته است

هاي  تربیت چنین فرزندانی است و نهادها و دستگاه

سازي در این زمینه را  ساز کشور وظیفه خطیر فرهنگ فرهنگ

هایی چون آموزش و  به واقع، باید خروجی مجموعه. دارند

هاي علمیه، مراکز  ، دانشگاه و مؤسسات عالی، حوزهپرورش

آموزشی، فرهنگسراها، مساجد و هیئات مذهبی و دیگر 

» جوان مسئول و بصیر«هاي فرهنگی و هنري تربیت  مجموعه

  .باشد تا به این شکل سالمت آینده کشور تضمین شود

  

 !پیام منفی یک انتصاب                    گزارش روز ▼

با  که در روزهاي ابتداي شهریور ماه تصاد و دارایی دولت حسن روحانیوزیر سابق اق

رأي موافق نمایندگان مجلس شوراي اسالمی برکنار شده بود، حاال با حکمی جدید   137

ساله درست در روزهایی که براساس قانون  65مسعود کرباسیان ! به دولت بازگشته است

مناصب دولتی مدیران پیر در حال مصوب مجلس براي کنار رفتن بازنشستگان از 

هاي نفتی علیه  هاي خود هستند و درست در روزهایی که تحریم خداحافظی با صندلی

جمهوري اسالمی ایران شدت و حدت بیشتري به خود گرفته است، با حکمی از سوي بیژن 

موضوعی ! مدیره شرکت ملی نفت ایران منصوب شد نامدار رنگنه به عنوان عضو اصلی هیئت

آقاي ! آورد هایی را براي جامعه و افکار عمومی به وجود می ها و البته نگرانی که پرسش

زنگنه امروز باید پاسخ دهد آیا فردي با کارنامه ناموفق و عملکرد ضعیف در وزارت اقتصاد و 

وي را به دلیل ناتوانی در مدیریت امور  رتدارایی، فردي که نمایندگان فقط چند هفته پیش

صل مسائل از دولت کنار گذاشتند، با چه استدالل و با تکیه بر کدام رزومه کاري و حل و ف

ها  وزیر نفت دولت اعتدال باید به مردم و رسانه! و عمکرد موفق به دولت بازگردانده است

ازنشسته بر اساس مصوبه بتوضیح دهد چطور ممکن است در حالی که مدیران خسته و 

مصلحت کشور باید کنار گذاشته شوند، فردي مانند مجلس شوراي اسالمی و بر اساس 

اعتنایی به قانون و مجلس  آیا این نوعی بی! آقاي کرباسیان را به شرکت ملی نفت بازگرداند

تر از آنچه گفته شد، پیامدهاي روانی و  شوراي اسالمی نیست؟ اما موضوع و نکته مهم

انتصاب آقاي ! معه القا کندتواند به جا هایی از این دست می پیامی است که انتصاب

کرباسیان با فاصله کوتاهی از استیضاحش امید جامعه براي تغییر رویکرد دولت و رهایی از 

  !  سستی و تنبلی را به ناامیدي بدل خواهد کرد و اعتماد مردم را به دولت کاهش خواهد داد

 طلبان اصالح با جریان انحرافی نزدیکی  پرده پشت     ویژه خبر ▼

 خمینی سیدحسن نزدیکان و نژاد احمدي طیف دیدارهاي بسامد ها، گزارش برخی طبق

 خبر ایران سیاست در جدیدي خطوط گیري شکل از و است رفته باالتر اخیر هاي هفته در

ـ  خزعلی اهللا آیت مرحوم فرزند» خزعلی مهدي« شدن فعال به باید ،عالوه بر این. دهد می

 طلبان اصالح آن از وي یکی. ـ اشاره کرد کرد برائت ابراز شفرزند این از حیات اواخر در که

 او. است خورده قسم ضد انقالب سنخ از اقداماتش نوع بعضاً که شود می محسوب دوآتشه

 محافلی تشکیل با و دارد »آمدنیوز« ضدایرانی تلگرامی کانال مدیر با نزدیکی بسیار روابط

 مکرر وآمد رفت از خبرها .زند دست می ضد امنیتی هاي فعالیت به ،»قلم سراي« چون

 نژاد احمدي اطرافیان ـ از »داوري عبدالرضا« و دارد حکایت نژاد احمدي طیف فرد با همین

 حکایتی هم مس بازنشستگی صندوق بر ریاست دوران در او مالی پرونده داستان که

 داده خبر یخزعل با خود دیدارهاي از خود تلگرامی کانال در باري چند ـ است خواندنی

 ساعته سه دیدار از تلگرامی هاي کانال برخی پیش، هفته سه حدود دیگر، سوي از .است

 اند، داده ولنجک خبر در پیشین جمهور رئیس دفتر در نژاد احمدي محمود با خزعلی مهدي

 در. نشد تکذیب نژاد احمدي هواداران یا خزعلی مهدي نژاد، احمدي سوي از که خبري

 طیف ،»هکی فرشید« مرحوم نام به فردي خودسوزي یا قتل ماجراي کردن علم جریان

 اقدامی خزعلی در مهدي همراهی با داوري عبدالرضا شخص ویژه به نژاد، احمدي اطرافیان

قتل با  و کنند منتسب اسالمی نظام به را قتل این کردند تالش ضد میهنی، و خائنانه بسیار

 سر بر جهانی عمومی افکار فشار زیر که عوديس عربستان تا جی مقایسه کردهقفجیع خاش

  . کند پیدا تنفس و بازیابی براي فرصتی بود، شدن له حال در این ماجرا

  



  

  اخبار ▼

  کیست؟ 1400طلبان براي  نامزد اصالح

 ضمن« :گفت اند، شده مند گله دولت به نسبت طلبان اصالح اینکه بیان با »حضرتی الیاس«

 و دارند جدي هاي نقد دولت به مختلف تصمیمات و مباحث در لت،دو از کالن و کلی حمایت

 دولت معتقدم بنده«: افزود وي» .گویند می علنی صورت  به مواقع برخی در را ها نقد این

 شده تبدیل حس بی دولت یک به و دهد  نمی نشان خودش از را الزم تالش و تحرك انگیزه،

 گرفتند، هم اعتماد رأي و شدند معرفی مجلس به به تازگی که وزیري براي نمونه، چهار است،

» .نیستند دولتمرد حد در و بکشند دوش به را ها وزارتخانه سنگین بار توانند نمی شان برخی

 1400 انتخابات در الریجانی از طلبان اصالح حمایت احتمال درباره ملی اعتماد حزب مقام قائم

 زمان آن در دید باید ولی است؛ توانمند و الیق و شایسته انسان یک الریجانی آقاي«: گفت

. داشت خواهند را خودشان کاندیداي طلبان اصالح که است این کلی روند .افتد می اتفاقی چه

 آقاي شود، کاندیدا 1400 انتخابات در است مصمم عارف آقاي خبر دارم، من که آنجایی تا

  ».هستند هم گريدی نفرات اینها بر عالوه و بیاید باید قاعدتاً جهانگیري

  ایستیم به آمریکا تفهیم کردیم در برابر ایران نمی

 سوي از اي دیکته هیچ اجازه عراق: کرد عراق اعالم وزیر نخست »عبدالمهدي عادل«

 آمریکا: گفت وي. دهد را نمی ایران علیه ها تحریم جمله از اي پرونده هر درباره آمریکا

 گرفته آمریکا که هایی تصمیم. است مربوط خودش به این .کند اعمال تحریم خواهد می

: کرد اعالم عبدالمهدي عادل .نیستیم منظومه این از بخشی ما و نیست مللی سازمان است

 به. رسانیم نمی گزند کشوري هیچ به که کنیم تفهیم را خود موضع آمریکا به توانستیم

 که دارد وجود شما براي امکان این دارند، اي برنامه و طرح آنها اگر گفتیم آمریکایی طرف

 که رساندیم آمریکایی طرف اطالع به حال عین در اما کنید؛ بررسی عراق با را طرح این

 را شما هاي دیکته و هستیم شما هاي دیکته مخالف ندهید، چرا که دستور ما به خواهشا

  .  نیست نیز شده تسلیم و ضعیف اما ندارد؛ آمریکا مانند قدرتی عراق. پذیریم نمی

  گردد می باز تهران به فردا دانمارك سفیر

 در کشور این سفیر کرد اعالم گذشته روز دانمارك خارجه وزیر» سامئولسن آندره«

. گردد بازمی تهران به اروپایی شرکاي با نزدیک همکاري و دیپلماسی تقویت راستاي

 گروهک ياعضا ترور براي ریزي برنامه به را ایران اسالمی جمهوري پیش چندي دانمارك

 یک نیز زمینه همین در دانمارك امنیتی سرویس. کرد متهم کشور این خاك در االحوازیه

 سفیر و کرد احضار را کپنهاگ در ایران سفیر سپس دانمارك. کرد دستگیر را ایران تبعه

 ظریف، محمدجواد که است حالی در این. خواند فرا کشور به مشاوره براي را تهران در خود

 شدن روشن خواستار نیز ایران بود گفته مسئله این به واکنش در ایران خارجه امور وزیر

 امنیتی مقامات با که دارد را آمادگی این و است دانمارك در تروریستی حمله پرونده

  . کند همکاري زمینه این در دانمارك

  سلمان براي آمریکا مضر است حمایت از بن

 به«: نوشت خود توئیتر شخصی صفحه اه درجمهوریخو ارشد سناتور ،»گراهام لیندزي«

. کنیم پوشی چشم خاشقجی جمال آقاي فجیع قتل از که نیست ما ملی امنیت منافع سود

 تأکید با وي» .دارد وجود ها سعودي تحریم براي اي گسترده حزبی دو حمایت معتقدم قویا

 هستند افرادي جزء نیز سعود آل سلطنتی خاندان اعضاي از برخی زیاد احتمال به اینکه بر

 کرده نقض را مدنی معیارهاي تمام وحشیانه اقدام این«: داد توضیح شد، خواهند تحریم که

 استراتژیک متحد یک سعودي عربستان اینکه با«: افزود آمریکایی ارشد سناتور این» .است

 گوناگون، موضوعات در) سلمان محمدبن( سعودي عهد ولی رفتار اما است؛) واشنگتن براي(

 تبدیل مضر بسیار عاملی به را او من نظر از و گذارد نمی رابطه این به احترامی او داده نشان

  » .است کرده

  

  

  کوتاه اخبار ▼

هاي ضد انقالب فراري که به ادعاي  علی افشاري از چهره◄ 

سـالمی را  اسـال مبـارزه علیـه جمهـوري      20سابقه خودش 

نداشـتن  تـأثیر   دالیـل » رادیو فـردا «دارد، طی یادداشتی در 

و قـدرت   را تشـریح کـرده  اي ایـران   ها بر نفوذ منطقه تحریم

فعلی انقالب اسالمی را قابـل قیـاس بـا دوره اقتـدار صـفویه      

او معتقـد اسـت تـا زمـانی کـه نیروهـاي       . معرفی کرده است

همسو با جمهوري اسالمی در موازنه قواي کشورهاي هـدف،  

ـ برانـدازي   بجایگاه قدرتمندي داشته باشـند، خواسـته غـر   

  .ـ اتفاق نخواهد افتاد جمهوري اسالمی

 اقتصادي کمیسیون محمدرضا پورابراهیمی، رئیس◄ 

 با مشترکی نشست اقتصادي کمیسیون در: مجلس گفت

 و بانکی نظام ارشد مدیران و اقتصاد دژپسند، وزیر حضور

 اتاق تشکیل. شد برگزار کمیسیون تحریم ضد کمیته اعضاي

 براي دارایی و اقتصادي امور وزارت در تحریم ضد مدیریت

 براي اقدامات و بانکی حوزه در ها آمریکایی اقدامات رصد

 اتاق شد مقرر و بررسی این نشست در بانکی نظام تقویت

  .شود تشکیل تحریم ضد مدیریت

 مجلس در جهرم مردم کوچی، نماینده رضایی محمدرضا◄ 

 براي امضا آوري جمع حال در اکنون هم: داشت اظهار

: وي افزود. هستیم فناوري و تحقیقات علوم، وزیر استیضاح

 کیفیت کاهش و ها دانشگاه در ناکارآمد و سیاسی هاي انتخاب

 هاي دانشگاه تجمیع و ها دانشگاه برخی حذف ها، دانشگاه علمی

 دیگر از مدیریتی ضعف و ها دانشگاه توسعه به توجهی بی مؤثر،

  .است فناوري و قیقاتتح علوم، وزیر استیضاح محورهاي

 اموال سازمان مدیرعامل جهرمی، قسوریان جمشید◄ 

 کانتینر هزار 11 شده انجام هاي بررسی با: بیان کرد تملیکی

 حدود که شد شناسایی گمرکات در متروکه و بالتکلیف

 از بخشی و شد داده استرداد صاحبان به کانتینر هزار چهار

 قابل دیگري بخش .اند گرفته قرار ترخیص فرایند در آن

 تا گرفته قرار سازمان اختیار در و نبود ترخیص و استرداد

  . شود گذاري ارزش

 کارگروه: جمهور گفت رئیس حقوقی لعیا جنیدي، معاون◄ 

 رفع و تعامل براي نگهبان شوراي و مجلس دولت، مشورتی،

 تأمین با مقابله کنوانسیون به ایران الحاق الیحه هاي ابهام

 مکلف اعضا همه چون اما ؛است شده تشکیل متروریس مالی

 درباره توانم نمی نگویند، چیزي جزئیات درباره اند شده

 .کنم صحبت آن جزئیات

 ارزي سوآپ کرد، قرارداد اعالم چین مرکزي بانک◄ 

 و چین بین دالر میلیارد 81/28ارزش  به اي دوجانبه

 هدف با ساله سه قرارداد این. است شده منعقد اندونزي

 هاي گذاري سرمایه تقویت جانبه،دو تجارت دادن سهیلت

 . است گرفته انجام مالی بازار ثبات حفظ و متقابل

  
  .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

 


