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 !بسیجیِ آتش به اختیار        روز    حرف ▼

. ساله شده است 40شجره طیبه بسیج در آذر ماه امسال 

درخت پرثمري که عمر خود را در دفاع از انقالب و ملت 

گذرانده و ثمره آن تربیت جوانان مؤمن انقالبی است که به 

هاي گوناگون این  مثابه سرمایه اصلی نظام اسالمی در عرصه

  . اند آفرینی کرده نقشجامعه 

بخش عمده مصائب و مشکالت انقالب اسالمی در طول این 

از حضورشان در . ها بر دوش بسیجیان سنگینی کرده است سال

عرصه مقابله با ضدانقالب گرفته تا ایستادگی در برابر دشمن بعثی 

در هشت سال دفاع مقدس و از آنجا تا حضور در عرصه سازندگی 

ـ امنیتی، چون  هاي سیاسی م فرهنگی و فتنهو مقابله با تهاج

  .1398و فتنه آبان ماه  1388حوادث فتنه سال 

امروز نیز در آغاز دهه پنجم انقالب اسالمی و صدور بیانیه گام 

هاي متنوعی پیش روي جوانان  دوم انقالب اسالمی، عرصه

بسیجی وجود دارد و میدان بزرگی براي مجاهدت و مبارزه از 

یم و فرزانه انقالب اسالمی تعریف شده است سوي رهبر حک

آفرین باشند؛  ها نیز نقش که جوانان بسیجی باید در این میدان

هایی چون جهاد علمی و تولید علم بومی، جهاد  میدان

اقتصادي و رسیدن به اقتصاد مقاومتی، جهاد فرهنگی و تبیین 

  ... .ـ ایرانی و سبک زندگی اسالمی

ن زمینه آن است که امام و مقتداي نکته قابل مالحظه در ای

را در دستورکار ایشان قرار » آتش به اختیار«بسیجیان راهبرد 

خواهم بگویم  من می«: داده و خطاب به ایشان فرموده است

هایی که در تهران، در شهرهاي گوناگون، در  آن جوان

خودشان، با   کنند، با اراده هاي مختلف، کار فرهنگی می استان

طور جدي دنبال   توانند به ودشان کار را هرچه میخ  انگیزه

بدانند که همین گسترش کار فرهنگی در . کنند و ادامه بدهند

هاي مؤمن و انقالبی، نقش بسیار زیادي را در  بین جوان

پیشرفت این کشور و در ایستادگی ما در مقابل دشمنان این 

  ».ملّت، ایفا کرده است

شان با انتقاد از نگاهی که  له در بخشی از رهنمودهاي معظم

  من به همه«: فرمایند ، می»!شود کاري کرد نمی«معتقد است 

هاي فکري و عملی جهادي، فکري، فرهنگی در  آن هسته

هرکدام کار کنید؛ مستقل و به : گویم سرتاسر کشور مرتباً می

  ».قول میدان جنگ، آتش به اختیار

اعتماد و  آتش به اختیار موتور محرکی است که از مسیر

هاي خودجوش انقالبی  بخشی و حمایت از فعالیت تشکل هویت

بدون شک این فرمان بهترین بستر براي شکوفایی . گذرد می

روحیه و تفکر بسیجی است که با همه توان استعدادها و 

خالقیت خود را به منصه ظهور برساند و با تولید فکر و کاالي 

یج فکر و فرهنگ و سبک اي مقابله کند که ترو ایرانی با جبهه

 !زندگی غربی را در دستور کار خود قرار داده است

  

 

 

  
 !پیشنهاد تکراري                              روز گزارش ▼

خواندید با  را می» اعتماد«طلب  شاید باورکردنی نباشد، اما اگر روز گذشته روزنامه اصالح

رو  طلب در مجلس روبه ان اصالحاز نمایندگ» محمد کاظمی«پیشنهادي عجیب از سوي 

هاي هنگفت و  او با اشاره به آنکه شرایط خوب نیست و دشمنان این مردم با هزینه! شدید می

اي و خبري، با صدها شبکه و کانال و هزاران میلیارد به دنبال ناامید کردن  هاي رسانه بمباران

ي خارجی تنها راهی است ها رفع تنش«: مردم هستند، در پیشنهادي بدیع اعالم کرده است

اینکه ! ».ها را بزداید و امیدها را تقویت کند اعتمادي تواند امیدها را برگرداند بی که می

هاي  کنند و از شبکه هاي ضد انقالب و دشمنان ملت ایران میلیاردها هزینه می جریان

ملت ایران را کنند امید  هاي ماهواره و رادیویی به هر شکل ممکن تالش می اجتماعی تا شبکه

هدف قرار دهند، غیر قابل انکار و کامالً روشن و درست است؛ اما سؤال اینجاست که مگر جز 

زدایی و مذاکره بر سر کار آمد؟ مگر جز این است که  این است که دولت اعتدال با شعار تنش

یگر کامالً این دولت به پاي میز مذاکره با آمریکا رفت و برجام را با همان مختصاتی که حاال د

روشن است تا چه اندازه منطبق با  منافع ملی بود، امضا کرد؟ پاسخ طرف مقابل چه بود جز 

اي  فشار حداکثري و تالش براي به صفر رساندن صادرات نفت ایران؟ مگر بخش قابل مالحظه

هاي مادي بهترین جوانان این کشور  اي کشور را که براي آن عالوه بر سرمایه از صنعت هسته

به شهادت رسیدند، تعطیل نکردیم؟ نتیجه چه شد؟ چقدر از مشکالت کشور حل شد؟ آیا 

وگو و مذاکره بازگشت یا طرف مقابل برخالف تمام اصول  جمهوري اسالمی ایران از راه گفت

ها هم هر روز انجام تعهدات حداقلی خود را  جانبه از برجام خارج شد و اروپایی الملل یک بین

کنند؟ سؤال اینجاست که چرا همچنان برخی در کشور به دنبال  منوط می اي هتازبه بهانه 

دادن آدرس غلط هستند و اصرار دارند راهی را که بارها آزموده شده است، بار دیگر بیازمایند 

هاي بدلی براي پیشرفت کشور پیش روي مردم و نظام قرار دهند؟ به جاي آنکه یک بار  و راه

ر کمک کرده و تکیه بر قدرت درونی را در همه ابعاد اقتصاد براي همیشه به اصالح مسی

  .نهادینه کرده و حرکت کشور در مسیر تضمین شده براي حل مشکالت را سرعت ببخشند

 !بینی کرده بودیم یک سال قبل پیش                 ویژه     خبر ▼

یون با سخنگوي کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره جلسه این کمیس

در این جلسه نماینده اطالعات : نماینده نهادهاي گوناگون درباره اغتشاشات بنزینی گفت

ها تدارك  هاي ضد انقالب و معاند که سال سپاه بیان داشت، در این حادثه همه ظرفیت

هاي مردم سعی کردند آشوب ایجاد  استفاده از اعتراض دیده بودند به صحنه آمده و با سوء

موضوع دیگري که نماینده اطالعات سپاه در این جلسه اشاره : افزود» حسینی نقوي«. کنند

هاي مختلف چنین بود که شرایط و مقطع  هاي امنیتی دستگاه داشت، این بود که برآورد

زمانی خوبی نیست، ولی وقتی طرح مصوب و اجراي آن آغاز شد، ما همه امکانات خود را 

ر نخواهد بود و ممکن است در آخر سال شاهد به کمک آوردیم؛ البته این حوادث آخ

در این جلسه نماینده وزارت اطالعات نیز در اظهاراتی : وي ادامه داد. اتفاقات مشابه باشیم

. هاي خود را از یک سال قبل به وزارت کشور اعالم کردیم مطرح کرد، ما تمامی برآورد

اي به وزارت کشور  ل نامهبینی کرده و در این باره یک سال قب بحران امنیتی را پیش

درآمد بوده و از سواد کم  ها بیکار و یا داراي مشاغل کم اغلب دستگیرشده. فرستاده بودیم

ها و  یافته در حوادث اخیر با تاکتیک هاي معاند سازمان حضور نیرو. برخوردار بودند

هاي  حبتوي با اشاره به ص. هاي مشخص قابل انکار نیست و براي ما مکشوف بود استراتژي

طبق توضیحات ارائه شده از قبل کامالً آماده بودیم و : معاون سیاسی وزارت کشور، گفت

ها هم توجیه شده بودند؛ به  هاي تأمین استان شورا. هاي الزم صورت گرفته بود بینی پیش

  .ساعت مدیریت کنیم 72همین دلیل توانستیم موضوع را در 
 



 
 

 
  

  اخبار ▼

  تیضاحاهداف انتخاباتی یک اس

در آستانه انتخابات  مشکوك اي برنامهطلبان و فراکسیون امید مجلس در  جمعی از اصالح

علی مطهري در این باره . به دنبال استیضاح وزیر کشور هستند به بهانه حوادث اخیر

وزیر . گردد ترین محور استیضاح وزیر کشور به حوادث اخیر کشور برمی اصلی: گوید می

راي تصمیم شوراي هماهنگی سران قوا بوده؛ ولی مقدمات و کشور مسئول اصلی اج

و تمهیدات الزم را براي آن فراهم نکرد و در نتیجه آسیب جدي به نظام جمهوري اسالمی 

: وي همچنین در این زمینه گفت. همچنین خسارات جانی و مالی به مردم وارد شد

امیدوارم این استیضاح انجام شود مگر اینکه مقام رهبري مخالفت کنند که در این صورت 

هم ) فضلی نمایندگان خواستار استیضاح عبدالرضا رحمانی(با اعالم مخالفت ایشان، ما 

اگرچه عملکرد وزارت کشور در حوادث  !ادامه نخواهیم داد موضوع استیضاح وزیر کشور را

دهد  هاي علی مطهري در طرح ممانعت رهبري نشان می اما گفته ؛اخیر نقدبرانگیز است

 .مباحثی دیگر در میان است

 برقراري روابط مسافرتی میان رژیم صهیونیستی و کشورهاي عربی

کرد،  صحبت می» 24آي «که با شبکه  از وزراي سابق کابینه رژیم صهیونیستی» ایوب قرا«

بر اساس طرح سازشی که قرار است دولت آمریکا رونمایی کند، بین رژیم : گفت

. شود صهیونیستی و کشورهاي عرب حاشیه خلیج فارس روابط عادي دیپلماتیک برقرار می

 وگو کرده و یک بار هم خودش شخصاً با سران ارشد سیاسی بحرین دیدار و گفت: وي افزود

وزیر اسبق ارتباطات رژیم . به قطر سفر کرده و با مقامات ارشد این کشور دیدار کرده است

صهیونیستی از ایده احداث خط لوله گاز میان عربستان سعودي و رژیم صهیونیستی هم 

پرده برداشته و درباره برقراري روابط مسافرتی میان رژیم صهیونیستی و کشورهاي عربی 

توانند با استفاده از  ی که تابعیت اسرائیلی دارند، به زودي میهای مسلمان«: هم گفت

هاي اسرائیلی، براي زیارت به مکه بروند و شهروندان کشورهاي عربی هم خواهند  گذرنامه

  ».سفر کنند) قدس(توانست به اسرائیل و اورشلیم 

  !دهند ها یک روز را هم از دست نمی ایرانی

نیروهاي ) DIA(سازمان اطالعات دفاعی آمریکابر اساس گزارش منتشر شده از سوي 

هاي بالستیک؛  اول، موشک: کنند نظامی ایران تا حد زیادي به سه قابلیت اصلی تکیه می

فارس و تنگه هرمز است و سوم،  دوم نیروي دریایی که قادر به تهدید ناوبري در خلیج

به نوشته این . ارج از کشورهاي غیر متعارف از جمله استفاده از شرکا و نایبان در خ قابلیت

در . هاي بالستیک ایران مؤلفه اصلی بازدارندگی استراتژیک آن است مرکز راهبردي، موشک

ترین  ایران بزرگ: همین حال فرمانده پیشین نیروي دفاعی رژیم صهیونیستی گفته است

با  وگو در گفت» زویکا هایموویچ«ژنرال . آید نیروي موشکی در خاورمیانه به حساب می

کننده، ایران هم اکنون  هاي فلج به رغم تحریم: تصریح کرده است» پست جروزالم«روزنامه 

از هزار کیلومتر  2تواند اهداف دورتر از  هاي بالستیک دوربرد مجهز است که می به موشک

  .هاي خود را هدف قرار دهد مرز

  !خواهند مذاکره را جایگزین اقتصاد مقاومتی کنند ها می بعضی

هاي اقتصاد مقاومتی انتقاد و  مجمع تشخیص مصلحت نظام از مغفول ماندن سیاست دبیر

ها  اقتصاد مقاومتی بندهایی دارد که براي جلوگیري از پیامدهاي ناشی از تحریم: بیان کرد

وفصل  گویند اقتصاد مقاومتی را با مذاکرات حل انجام شده؛ اما برخی از مدیران کشور می

! کنیم که به اقتصاد مقاومتی نیازي نباشد و تکنولوژي وارد کشور می کرده و اینقدر سرمایه

ها سبب شده است مردم و نظام و انقالب آسیب  امروز نتیجه عمل نکردن به این سیاست

محسن رضایی درباره افزایش قیمت بنزین و نحوه اجراي آن از سوي دولت . ببینند

. بهتري به دست خود مردم صورت گیرد توانست با تدبیر مسئله بنزین می: خاطرنشان کرد

چقدر درباره این روش مردم را توجیه کردند؟ در مسئله اقتصاد باید مردم را به صحنه آورد 

  .و به آنها اختیار و میدان داد

  

  

  کوتاه اخبار ▼

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران » سیدمجید صدري« ◄

هاي شرکت  حمایت از تولید داخل جزء برنامه: گفت

برات بوده و طی دو سال گذشته اقداماتی در این زمینه مخا

سازي مودم یکی از این  ایم که داخلی انجام داده

درصد امکانات  80به گفته صدري، حدود . هاست نمونه

صنعت مخابرات داخلی است و آمادگی الزم براي استفاده 

مانده نیز وجود دارد و  درصد باقی 20از تولیدات داخل در 

ستا طی یک سال گذشته، در صنعت مخابرات در همین را

جویی ارزي براي کشور صورت  میلیون یورو صرفه 75

 . گرفته است

شدگان  بازداشت وضعیت بررسی درباره »صادقی محمود« ◄

حوادث اخیر کشور و اینکه آیا براي پیگیري اتفاقات رخ 

داده تحقیق و تفحصی از سوي مجلس صورت خواهد 

وز در تب و تاب و درون وقایع هن: گرفت یا خیر، گفت

اند که  هستیم، البته بعضی از نمایندگان اظهار تمایل کرده

وي . ربط براي پاسخگویی به مجلس بیایند مسئوالن ذي

شدگان به ظاهر در حال آزاد شدن هستند و  بازداشت: افزود

  .قوه قضائیه این بار با موضوع به خوبی برخورد کرده است

نرژي آمریکا و از مسیحیان وزیر ا» ریک پري«  ◄

دانید نه باراك اوباما و  طور که می همان«: اونجلیست گفت

نه دونالد ترامپ، بدون اینکه از جانب خدا مقرر شود، 

این امر : وزیر انرژي آمریکا افزود» .شدند جمهور نمی رئیس

این . به معناي این نیست که ترامپ یک انسان کامل است

سخنگوي سابق کاخ » ندرزسارا س«در حالی است که 

گذشته گفته بود، این خواست ) بهمن(سفید نیز فوریه 

  !جمهور آمریکا شود خداوند بود که ترامپ رئیس

نماینده شوراي مرکزي نظام مهندسی » زاده سیف« ◄

گذاري در قطر بسیار زیاد است، به  فرصت سرمایه: گفت

اري هاي عمرانی متعددي در آستانه برگز اي که پروژه گونه

میلیارد  160در این بخش . جام جهانی تعریف شده است

وساز در دستور کار است که مهندسان  دالر پروژه ساخت

توانند سهم قابل توجهی از این کیک اقتصادي  ایرانی می

شرکت ساختمانی ایرانی براي انجام  120. داشته باشند

  .اند ها عازم این کشور شده مذاکرات با قطري

رئیس سازمان غذا و دارو بیان » لحیمهدي پیرصا« ◄

ـ بهداشتی  متوسط جهانی میزان مصرف اقالم آرایشی: کرد

 5/4تا  4هاي ایرانی بین  و عمدتاً اقالم آرایشی در خانوار

دهد که میانگین  هاي خانوار را تشکیل می درصد از هزینه

سهم قاچاق . برابر است 5/2تا  2جهانی آن در هر خانوار 

ـ بهداشتی بسیار باالست و  الت آرایشیدر حوزه محصو

میلیارد دالر قاچاق در این حوزه داریم که البته  6/1حدود 

  .در حال حاضر مقدار آن کمتر شده است
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