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 هنوز زود است بسيج را بشناسيم         روز حرف▼

 آمد و با خالقیت، به وجود 28دهه  هایبحرانبسیج از دل 

بسیج  را تبدیل به فرصت کند؛ هابحرانپشتکار توانست  اخالص،

کلمهً طیبهً » همان بود که امام فرمودند ریشه در صدر اسالم دارد؛

آری امام فرمودند که  «ءکشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما

 مندبهرهشجره طیبه است که همه از میوه و نعمت وجودش 

حل مشکالت  خدمت خالصانه، جهاد، اقتدار، میوه امنیت، هستند؛

از  ایگوشهتنها  زمینایرانعلم و تربیت فرزندان  آموزش، معیشتی،

 خدمات این درخت تناور است.

 هابحرانو در همه  بسیج روند تکاملی دارد -0نکات تحلیلی: 

و جامعه را به سمت  کندمیخود را بازیابی  سرعتبه هافعالیت

موفق بسیج است  هایآزمایش؛ بحران کرونا یکی از کشاندمیآن 

نفر از جامعه پزشکی،  هامیلیونکه با طرح شهید سلبمانی و 

طرح شهید  هایقالببسیج در  هایخیریهنیروهای جهادی، 

به یاری مردم  مؤمنانه هایکمکجهادی و  اردوهای سلیمانی،

بسیج  -6شتافتند تا جامعه را از یک بیماری مهلک نجات دهد. 

که بحران به اوج خود  غیرمعمول یا غیرمتعارفدر شرایط 

و نهادهای مختلف  سازسرنوشتو شرایط حساس و  رسدمی

، با واکنش سریع وارد شناسندنمیوظایف خود را در آن بحران 

و اقدامات حیاتی و ضروری را برای تثبیت موقعیت انجام  شودمی

، اولین هاجنگل سوزیآتشو  هازلزله، هاسیل؛ در دهندمی

نیرویی که پا به کار در هسته اصلی بحران حضور پیدا کرد بسیج 

اما  اندرفته هادولتو  اندکردهپست عوض  مسئولین اگرچهبود و 

الب تا آخرین نفر مانده است. بسیج بر میثاق خود با مردم و انق

نیرویی و  هایظرفیتو نهادهای دولتی  هاسازمان نهادها، -3

بازوی کمکی  عنوانبهاندکی دارند و بسیج همواره  ایبودجه

بوده است؛ در هنگام اغتشاشات  هاآننظام، بدون توقع در خدمت 

یاریگر نیروهای امنیتی و نظامی است، در هنگام مشکالت 

یاریگر وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت است؛ اقتصادی 

برای کارآفرینی یاریگر وزارت رفاه، بهزیستی و کمیته امداد است؛ 

 و واکسیناسیون یاریگر وزارت بهداشت و... هابیماریدر هنگام 

کار کرده  هادولتبسیج در دولت نیست اما با همه  نکته پاياني:

از طرف دولتمردان  هاییانصافیبیگذشته اگر  هایسالدر  است،

او  هاییادمانو حتی برخی از  گرفتمیدر حذف نام بسیج صورت 

درسی حذف کردند اما بسیج با رفتارهای ایجابی  هایکتابرا از 

های بعد از مختلف و کمک به تمامی دولت هایزمینهخود در 

انقالب برای رفع مشکالت مردم، نام خود را بر جریده تاریخ ثبت 

سال از غرس، این شجره طیبه هنوز هم  06پس از کرد. 

منت، خالصانه و عاشقانه است. ترین نیرو در خدمت بیعاشق

 )نویسنده: فرهاد مهدوی(

 

 

 
 

 
 

 نکند! منفعلتان هاگيریمعرکه اين                      روز گزارش▼

 از نمایندگانی ،(انآلم و فرانسه انگلیس،) اروپایی تروئیکای خارجه وزرای سیاسی معاونان

 ایران، امور در آمریکا ویژه نماینده مالی رابرت و فارسخلیج همکاری شورای عضو کشورهای

 مشترک، ایبیانیه صدور با ریاض، در خود چندجانبه نشست پایان از و پس شنبهپنج روز

 اعضای هک شدند مدعی و کرده متهم منطقه در کنندهثباتبی هایفعالیت انجام به را ایران

 گام منطقه در دیپلماسی ترویج و زداییتنش راستای در فارسخلیج همکاری شورای

 !اندبرداشته

 المللیبین مسائل حوزه در طلبیمنفعت برای که است غرب عادت این -0 :تحليلي هایگزاره

 و کرده ایجاد را خود متحدان اجماع دیپلماسی، از پشتیبانی همچنین و زنیچانه توان ارتقاء و

 توان ارتقاء برای اقدامی صرفاً و بوده منظور همین به بیانیه این لذا. آورندمی میدان به را آنان

 تأمل درخور نکته -6 .است آذرماه 0 در اسالمی جمهوری با 0+0 مذاکرات در آنان زنیچانه

 قویتت برای ایمنطقه دیپلماتیک هایتالش تشدید ضرورت بر بیانیه این در که است این

 تواندمی برجام به بازگشت که شدهتصریح همچنین و شده تأکید منطقه در آمیزصلح روابط

 بخش ناخودآگاه بیانیه از بخش این. کند مهیا فراگیر دیپلماتیک هایتالش برای را زمینه

 از برخی و ایمنطقه متحدان با دیپلماتیک هایتالش پس در که را هاآمریکائی اهداف نامرئی

 تردیدی باقی سازد ومی آشکار را کنندمی دنبال فارسخلیج همکاری شورای رهایکشو

 توسعه را برجام مجدد احیای از خود تعریف آنان، رضایت جلب ازای در آمریکا که گذاردنمی

 کنار در بیانیه این -3 .کرده است ایمنطقه حوزه در ویژهبه تکمیلی مذاکرات به منوط و داده

 که اتمی انرژی المللیبین سازمان حکام شورای از پنجشنبه روز در هفرانس درخواست

 برای را نیرومندی پیام( آذرماه چهارم/ نوامبر60) خود آینده هفته نشست در شدهخواسته

 بهانه به ایرانی نهاد یک و فرد 2 برعلیه آمریکا جدید هایتحریم همچنین و بفرستد ایران

 از بخشی هاهرکدام از آن باشد و اتفاقی تواندنمی آمریکا، 6868 انتخابات در مداخله واهی

 پیام ارسال زمانهم است و ایران علیه روانی فشار ایجاد برای مقابل طرف شده طراحی پازل

 عدم و مذاکرات شکست صورت در تواندمی که است وضعیتی از تصویری انعکاس و تهدید

 گردد! بمترت ایران بر بدعهد، هایطرف درخواست پذیرش

 مقدمه را برجام احیای هاآمریکائی اینکه است؛ شده واضح موضوع یک تقریباً :بندیجمع

 ایران کشاندن برای مقدماتی مرحله یک برجام احیای هاآن برای. دانندمی خود بعدی هایگام

 میان راهبردی رقابت در اساسی هایحوزه همه آن در که است تریبزرگ محیط یک به

 دیپلماتیک تیم که است این بازی این در نگرفتن قرار عالج راه. گیرد دربر را طرفین

 چراکه نکند؛ منفعل را آنان ها،گیریمعرکه این و کرده عمل مذاکره دستور مطابق کشورمان

 و در مذاکرات آستانه در سیاسی، حیث از خصوصبه فشارها روند که دارد وجود احتمال این

 (بنافی احمد: نویسنده. )یابد ایشافز ایران بر آتی روزهای

 شده در سفرهای استاني!ترين مشکل مشاهدهمهم               خبر ویژه▼

 سفرهای جریان در»: زیست گفتمحیط فعاالن و نخبگان با تخصصی نشست در جمهوررئیس

 زمینه این در و است آب تأمین کنند،می مطالبه را آن مردم که مشکلی ترینمهم استانی،

 به توجه و بهینه استفاده با و شود جدی توجه کشور در آب مدیریت به باید معتقدم

 از صیانت برای .داد کاهش را موجود مشکالت از زیادی بخش توانمی اقلیمی هایظرفیت

 هایدستگاه با ورزی اندیشه جایگاه و فکر اتاق عنوانبه دانشگاه ارتباط باید زیستمحیط

 «.شود تقویت اجرایی
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 اخبار ▼

 اعتراض نجيبانه در اصفهان!

 دیده رنج شهرشان رود خشکی از که بود های آنانکشاورزان و خانواده میزبان رودزاینده صبح دیروز

ملی  سرود و قرآن آیات پخش با صبح ۰:38 ساعت این تجمع اعتراضی چند هزارنفری از .بودند

 کرده بودند تا معلوم انتظامات برنامه و برای دندبو دارمیدان خودشان کشاورزان. شد آغاز کشورمان

 تحقق مورد در مصوبات و قانون کامل کند. اجرای سوءاستفاده هاآن حقبه مطالبات از نتواند کسی

 در اضافه هایتخصیص جبران برای الزم آب منابع تأمین رود،زاینده رودخانه در جدید هایبارگذاری

 خسارات جبران آب، عادالنه توزیع و رودخانه ساماندهی از تحفاظ و نظارت رود،زاینده حوضه

 مطالبات ازجمله آب هایشرکت توسط غیرشرب و شرب آب تفکیک و پساب تکمیلی تصفیه وارده،

 به اولیه ساعات همان در نیرو وزیر و جمهوررئیس اول بود. معاون مراسم این بیانیه در کشاورزان

جهاد  وزارتخانهقرار شد، »: زیر نیرو در گفتگو با شبکه خبر گفتدادند. و نشان واکنش دیروز تجمع

فعال در کنار وزارت نیرو وارد شوند تا شرایط مدیریت شود و  صورتبهکشاورزی و وزارت صمت 

های فضل الهی در ماهامیدواریم به . کشاورزان منطقه دیدند به حداقل برسد متأسفانهآسیبی که 

جمهور نیز در گفتگو با شبکه خبر با معاون اول رئیس .«آینده بتوانیم این کمبودها را جبران کنیم

من شخصاً در جمع این عزیزان در »تصریح کرد:  ،وضعیت نامناسب کشاورزان شرق اصفهاناشاره به 

دنبال آن هستیم که به هر و بهاند دانم که وضعیت سختی داشتهام و میشرق اصفهان حضور داشته

 «.شود، مشکل را برطرف کنیمای که هست و میوسیله

 رئيسي در زنجان!

اهلل رئیسی در سفر یک روزه به استان زنجان، از سهم کم ایران در اقتصاد منطقه گفت و آیت

 ناقص هایژهپرو .کنیم برابر چند را ایمنطقه تجارت دالر میلیارد 68 توانیممی راحتیبه»افزود: 

 .«است تمامنیمه هایپروژه اتمام سیزدهم دولت اولویت دهد،می رنج را مردم مانده

 دولت اقتصادی تصمیمات در را مردم»زنجانی نیز گفت:  فرهیختگان دیدار جمهور دررئیس

 عمان را تحریم نباید ما کرد، خواهیم عبور مشکالت از کنیم اراده اگر .غافلگیر نه کنیممی سهیم

 تهدید و تحریم که آنجایی اتفاقاً اما کند، رشد ما کشور خواهندنمی دشمنان .کنیم فرض جدی

 از توانیممی بخواهیم اگر شودمی معلوم .کردیم رشد بیشتر دفاعی صنایع مانند داشتیم

زنجان نیز از ضرورت تحول  استان اداری شورای جلسه در جمهوررئیس .«کنیم عبور مشکالت

 در که اداری شورای هاینشست تشریفات»سخن گفت و اضافه کرد:  اداری یستمس روند در

 برای تالش و کار به منوط مردم اعتماد بازسازی .کردیم حذف را داشته وجود قبل هایدولت

 «.شود احساس مردم زندگی در هاسفر مصوبات اجرای آثار باید است، هاآن

 ساليسورپرايزهای داماد شاه در کهن

 سن در آمریکا، در شاهنشاهی رژیم سفیر آخرین و پهلوی دوران خارجه وزیر «زاهدی یراردش»

 به نزدیک بسیار افراد از زاهدی .درگذشت سوئیس در بیماری دوره یک از پس سالگی ۰3

دو رفتار  ش،های پایانی عمراز اردشیر زاهدی در سالبود.  او سابق داماد و پهلوی شاه محمدرضا

یکی یادداشتی بود در روزنامۀ آمریکایی  که تصویر دیگری از او ترسیم کرد؛ یا گفتار سر زد

مردم نجیب و »در تقبیح فشار حداکثری ترامپ و تحریم و تهدید ایران به جنگ:  تایمزنیویورک

مانند و از وطن خود دفاع شریف ایران در معرض تهدیدات خارجی همیشه در کنار هم باقی می

ایران را رها کنند.  کردن خردمتجاوزان خارجی درس داده خیالِ خامِ تاریخ به  کنند.می

صدای براندازان  ن موضع زاهدی کهدومی. «تواند ایران را در هم بشکند و خُرد کندکس نمیهیچ

 افتخار سلیمانی سردار به من: »فارسی بیان شد سیبیبی با در گفتگو خارجی را بیشتر درآورد

 حکومت تغییر که کسانی کنندمی غلط .داد مملکتش برای را خود خون او کرد؛ خواهم و کرده

 ایران برابر در سعودی و اسرائیل مانند شرکایش و آمریکا .دانندمی پیشرفت عامل را ایران در

 دیگر هاآن نظرم به بیندازید، بمب آنجا بروید گویندمی خارج در که هاییایرانی .درآمدند زانوبه

 میلیارد چندین پهلوی دوران در .بگیرند پول خارج از و فروختند را شرافتشان و نیستند ایرانی

 سازد،می زیردریایی و هواپیما خودش ایران امروز اما دادیم...  و( هواپیما) طیاره خرید برای پول

 .«کنممی افتخار هاآن به من

 

 اخبار کوتاه

 رئیس گذاری علمي و هوشمندانه!/اقتصاد در مسير ريل ◄

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی آینده اقتصاد کشور 

برای نظام سلطه احراز شده که تحریم » را روشن خواند و گفت:

دهد هرچند برای براندازی نظام جمهوری اسالمی جواب نمی

پورابراهیمی افزود: «. کنندهایی را برای ما ایجاد میهزینه

شور در خارج صورت میلیارد دالر از منابع ک 3.3دسترسی به »

ایم و برای گرفته است و برای تهاتر نفت توافقاتی را انجام داده

مسیر حرکت  رویم.مذاکرات در این زمینه به خارج از کشور می

خورد و باید با رویکرد علمی و برای اتفاقات مثبت رقم می

 .«هوشمندانه حرکت کنیم و ارتباط با بیرون را هم برقرار کنیم

 نماینده ز داعش در افغانستان باال گرفت!/نگراني ا ◄

 داعش گروه حمالت»: گفته است افغانستان امور در ملل سازمان

 افزایش گذشته به نسبت میالدی جاری سال در کشور این در

 طالبان ناتوانی داعش، فعالیت افزایش عامل. یافته استفزاینده 

 به نیزما داعش .است گروه این فعالیت گسترش از جلوگیری در

 همه در تقریباً اکنون اما شد؛می محدود کابل و والیت چند

 .«است فعال ایفزاینده طوربه و دارد حضور والیات

 ملل سازمان فلسطين!/ دائمي حاکميت مهر تأييد بر ◄

 اشغالی اراضی بر فلسطین دائمی حاکمیت» قطعنامه نویسپیش

 دانشهرون حاکمیت و شرقی المقدسبیت ازجمله فلسطینی

 .کرد تصویب را «سوری اشغالی جوالن طبیعی منابع بر عرب

 مقابل در و داده مثبت رأی نویسپیش این به کشور 03۱

 مارشال جزایر میکرونزیا، نایرو، کانادا، صهیونیستی، رژیم آمریکا،

 .ندادند رأی کشور 00 و کرده مخالفت آن با پائوال و

 وزارت سخنگوی ان/اير هایبدهي پرداخت برای عراق آمادگي ◄

 درباره خود تعهدات سر بر ایران با» :عراق اعالم کرد برق

 ایران از برق و گاز واردات به مربوط هایبدهی همه پرداخت

 .هستیم خود هایبدهی پرداخت آماده و ایمرسیده توافق به

 میلیون 38 از را عراق به خود گاز صادرات اخیراً ایران

 که داده کاهش مترمکعب ونمیلی 0 به روز در مترمکعب

 .«است عراق برق شبکه برای بزرگی خسارت

 محمدسعید» آيا ايده صادرات خودرو متوهمانه است؟!/ ◄

 منتقدین به خطاب مجلس رئیس ایرسانه دستیار« احدیان

 گمرک آمار طبق»اخیر مجلس در خصوص خودرو گفت:  طرح

 بیش طمتوس طوربه تحریمی شرایط در و گذشته سال چهار در

 نکته این .است شده صادر قطعات و خودرو دالر میلیون 068 از

 تا کنندمی پنهان مردم از را آن انحصارگران که است مهمی

 سخن نحوی به برخی .دهند جلوه متوهمانه را صادرات ایدۀ

 «.است مجلس الساعۀخلق ایدۀ قطعات، صادرات که گویندمی

 منابع افشاگری از پس خواهد!/ای ميهسته بمب عربستان ◄

 زرد، کیک تهیه برای ریاض پنهانی هایتالش خصوص در خبری

 باید»: گفت عربستان اطالعات سازمان اسبق الفیصل رئیسترکی

 تا دهیم انجام را ایهسته بمب یک توسعه حتی است الزم هرچه

 .«کنیم دفاع ایهسته ایران احتمال برابر در خودمان از


