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 العالی(امام خامنه ای )مدظله

عمومی است؛ نه مختص یک قشر است، نه مختص یک بخشی از  بسیج یک عرصه عرصه

ت؛ نه مختص یک انی دوِن زمان دیگری اسجغرافیائی کشور است، نه مختص یک زم هایبخش
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 شجره طيبه بسيجفات آ           روز حرف▼

هر گوهر ارزشمندی در عالم، بدون شک در معرض آفات و 

تهدیداتی است که باید با هوشمندی و دقت نظر از دچار شدن 

لوق بسیج این گوهر مقدس مخ .ارددبه آن خود را مصون 

خدمت به انقالب و ملت کرده  فانقالب که همه عمر خود را وق

ضمن آنکه دشمنان  .ها نیستاست نیز مصون از این آسیب

 یزیرطرحدر حال  هرلحظهو اند ننشسته کاریبسیج نیز ب

 .ها و ترفندهایی در این مسیر هستندحربه

 جیحرکت بس ریاین مسیر دو پرتگاه انحراف و ارتجاع در مس در

اند که در ر معرض انحرافبسیجیان آنگاه د .شده است یزیرطرح

خود را  ،های انقالبیحین گام برداشتن در مسیر تحقق آرمان

عبور از  باملزم به اصول و چارچوب گفتمان انقالبی ندانند و 

 ؛در مسیر انحراف قرار گیرند ،اسلوب و مرزهای فرهنگ بسیجی

ها در تداوم مسیر اما ارتجاع برآمده از تزلزل در باورها و اراده

های آنجا که عنصر انقالبی به دلیل ضعف ؛گری استبیانقال

بیند و دست تداوم مسیر را ناممکن می ،درونی و یا عوامل بیرونی

 !زندیم گردعقبو  شویدگری میاز انقالبی

 یمانیو ا ینیقی یبرآمده از علم یجیعمل بس -9 تحليلي:نکات 

استوار کرده  دانیرا در وسط م یجیبس یهاراسخ است که قدم

 انهیراسخ را سست کند، مور یهاقدم نیا تواندیم و آنچه است

جز  یو شبهه است که گرفتار آمدن در گرداب آن حاصل دیترد

 -0 بود! هدنخوا انفعال و وادادگی و پشیمانی و خروج از معرکه

این  .است« کاریمحافظه» ،ریمس نیآفات در ا ترینمهمیکی از 

کاری محافظه: »ندیفرمایای مخطر تا آنجایی است که امام خامنه

 نداشتن همت و بلندپروازی در همهداریم و  آنچهو اکتفای به 

اگر  یجیبس .«فکر و فرهنگ، قتلگاه انقالب است هایزمینه

 یهادانیو جسارت حضور در م جرئت گریشود، د کارمحافظه

عاقالنه و  یاقدام یحرکت انقالب -8 .سخت را نخواهد داشت

 نیو به هم ستادور ه ب طیوتفرافراط رهیمتعادل است که از دا

بسیجیان  ریمس نی! اما در ارسدیمخاطر است که به خانه مقصود 

گری اسیر شوند، خیلی زود و افراطی یخواهادهیزاگر در دام 

و در جاده انحطاط و هالکت خواهند  داده دست ازاعتبار خود را 

حاصل آن جریانی انحرافی خواهد بود که جز ضربه زدن به  افتاد و

 میحک .ها و انفعال و بدنامی دستاوردی نخواهند داشتآرمان

که  طورهمانهای انقالبی بدانند؛ جوان»که  دهدیانقالب انذار م

روی هم زند، زیادهتفاوتی ضربه میگیری و سکوت و بیکناره

برشمرده تنها  موارد .«وی نشودرباشید زیاده بزند؛ مراقضربه می

 انیجیو بس جیحرکت بس یرو شیکه پ ستا یاز خطرات یبرخ

هوشمندی  ،این آفاتشجره طیبه از رای دور ماندن قرار دارد که ب

 مهدی سعیدی()نویسنده:  .زم استال

 

 

 
 

 
 

 !يمدع شهيسازمان هم                      روز گزارش▼

وارد تهران شد تا ضمن  یاتم یانرژ یالمللنیآژانس ب رکلیمد «یرافائل گروس»گذشته  شب

و  رانیا نیمابیفدر مورد موضوعات  یاتم یسازمان انرژ دیجد سیرئ «یمحمد اسالم»با  دارید

 .کند یزنیآژانس با او را

درباره سفرش به  یتییدر تو یاتم یانرژ یالمللنیآژانس ب رکلیمد -9 :یخبر هایگزاره

 جادیا میمستق یوگوگفت یکانال ثمربخش و مشارکت کیبتوانم  دوارمیام»تهران نوشت: 

 -0 .«ردیکشور از سر بگ نیرا در ا یضرور ییآزما یراست یهاتیبتواند فعال سکنم تا آژان

با  یگذشته در نشست هفتگ ( روزشورمانکوزارت امور خارجه  ی)سخنگو زادهبیخط

 داندیم یخوببه یاتم یانرژ یالمللنیآژانس ب»اظهار داشت:  یخبرنگاران درباره سفر گروس

صورت  رانیدر خاک ا یستیونیصه میکه توسط رژ یستیاعمال ترور و هایخرابکار یتمام

بر  یتوجهقابل ریتأثهمراه بوده است،  یمدع یکشورها یبا سکوت برخ متأسفانه وگرفته 

شده  یریگیموضوع در سطح چارچوب خود پ نیما و آژانس ا نیگذاشته و ب یابعاد فن یبرخ

 .«شودیم یریگیسفر پ نیو هم در ا

در آستانه سفر دیروز گروسی به  اروپا هیاتحاد یندگینما ئتیه ینترنتیا گاهیپا :يليتحل زارهگ

داشته  یتسا دسترس تیبه سا دیشد که آژانس با یکرد و مدع یارسانهرا  یوخواسته  ایران،

 ی اروپاییکایتروئ یویبه صحنه آمده و با تکرار سنار یگروس ،گزارش نیپس از انتشار ا .باشد

 میخرابکارانه رژ ههدف حمل ترشیا پتس تیتسا است! سا تیاعالم کرد که نگران سا

 بعد زین یاسالم یجمهور .دید یجد بیآن آس ینظارت نیقرار گرفت و چهار دورب یستیونیصه

سفر  لیدل نیاول نیبنابرا ؛را محدود کرد گاهیپا نیآژانس به ا یاجازه دسترس ،یخرابکار نیا از

 ،مقابل در .تسا باشد گاهیمقدمات نظارت سازمان بر پا سازیمادهآ تواندیم رانیبه ا یگروس

عملکرد  .از آژانس به علت عملکرد گذشته دارند یمطالبه به حق یاسالم یمقامات جمهور

اقدامات  ترینمهمشده است،  رانیدر قبال ا هاآننسبت به نقش  ینیآژانس باعث بدب

 ،ایهسته تأسیساتبه  یستیرحمالت ترو انیسازمان در جر نیسکوت ا ،آژانس دفاعغیرقابل

سازمان  نیاست که ا یو تعهدات فینسبت به وظا یعملیب درنهایتو  ایهستهترور دانشمندان 

در  المللنیکارشناس مسائل ب، یزدیفؤاد ا .با اعضا بر عهده داشته است یهمکار یدر ازا

 لیدر عمل آژانس تبد»: گویدمی کشورمان ایهستهصوص عملکرد آژانس در قبال برنامه خ

 ریگیباشد و پ ینهاد فن کی نکهیا یجابه یعنی ران؛یا هیعل یغرب -یاسینهاد س کیشده به 

 یاسینهاد س کیباشد، در عوض به  رانیا یاهسته زیآممرتبط با برنامه صلح یفن یهابحث

 .«یرانیا و ضد یغرب یاسینهاد س کیبلکه  ،یمعمول یاسینهاد س کیتنها  نه .شدهلیتبد

 زاده()نویسنده: فرهاد کوچک

 !خورنديم دانهدانهانگور را                                  خبر ویژه▼

کارکنان  ینجوم یحقوق یهاشیف روزید»نوشت:  هانیدر روزنامه ک یعتمداریشر نیحس

بالفاصله بعد از انتشار خبر  ،رئیسی یآقا .منتشر شد ریرکبیام یمیپتروش یشرکت دولت

 یاقدام .اندرا صادر کردهشده  ادیشرکت  رانیمد ی، دستور برکنارمورداشاره ینجوم یهاحقوق

و به دو  ستیکامل ن یول .رودیهم انتظار نرفته و نم نیرازایغ رئیسیکه از جناب  ریدرخور تقد

مجازات به قوه  یبرا خوارحرام رانیمد نکهیا اول؛ .دارد ازین گرید یاتیو ح یضرور اریاقدام بس

که در دولت قبل به بدنه قوه  یرانیاز مد یبرخ تیصالح یبررس کار دوم؛ .شوند یمعرف هیقضائ

 یهاتیحضور در مسئول یالزم برا یستگیاند و از شا( شدهلیتحم دی)بخوان قیتزر هیاجرائ

 .«است رفتهیصورت نپذ ستند،یحساس برخوردار ن

http://www.basirat.ir/


 

 

  

 اخبار ▼

 در حل مشکالت کشور! کردگانليتحصپايين  ثربخشيا

وزیر و « گلزلفی یمحمدعل»با  9029الیحه بودجه  یشیاندهمنشست  در «مسعود میرکاظمی»

اینکه در حال حاضر اثربخشی منابع بودجه مطلوب  انیبابمعاونین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

محوری و با جلوگیری از خلق پول به پروژه محوری به سمت برنامه  یجابهدولت »نیست، گفت: 

توان بودجه را نمی»اظهار داشت:  یجمهورسیرئمعاون  .«حرکت خواهد کرد یرقمتکسمت تورم 

منابع غیر پایدار بست، زیرا به شرایطی همانند شرایط فعلی کشور منجر شده و همه از آن  اساس بر

 تأکیدکشور،  کردهلیتحصیروهای نارزیابی کردن  م اثرکهمچنین با میرکاظمی  .«نندیبیمآسیب 

ها باید در و دانشگاه علوم وزارتخانه .ندباش مؤثرکشور باید بتوانند در حل مشکالت  هادانشگاه»کرد: 

 .«دشود پاسخگو باشنالن این حوزه میهای کهایی که منجر به بهبود شاخصقبال نتیجه برنامه

 اشغالي قدسدر  طلبانهشهادت یهااتيعملاز شدت گرفتن نگراني 

های مسجداالقصی در قدس یکی از ورودیدر مجاهد فلسطینی یک اه( آبان م 82یکشنبه )روز 

و زخمی  هاآنکشتن یکی از  موفق به حمله مسلحانه به سربازان اشغالگر صهیونیستی، اب یاشغال

باعث عملیات این شبکه اول تلویزیون رژیم صهیونیستی )کان( به گفته  .کردن سه سرباز دیگر شد

کامل قرار بگیرند زیرا این نگرانی وجود دارد که  باشآمادهشد تا نیروهای پلیس و مرزبانی در حال 

یکی از مسئولین همچنین  .کنند عملیاتآن، از  یالگوبردارشمار دیگری از فلسطینیان هم به 

توسط این فلسطینی یک برتا ام  کاررفتهبهسالح »: ه استگفت ین رسانهابه رژیم اشغالی امنیتی 

است که سالح چندان ابتدایی محسوب نشده و در مقایسه با سالح کارلو پیشرفته است، نحوه  990

 .«شودای پیچیده محسوب میدر قدس مسئله همآندستیابی این فرد به این سالح 

 ميشويم نيکامل عازم و ميتو با  یبا اراده جد: زادهبيخط

گفت:  0+9و  رانیا نیها درباره توافق موقت برسانه یوزارت خارجه در پاسخ به ادعا یسخنگو

 هامیرفع تحر یبرا یبا اراده جد رانیا .رمیگیها موضع نمرسانه یزندرباره اظهارات مبهم و گمانه»

با اراده  یارسانه یهایافکنشبهه یجابهمقابل  یهاطرف .خواهد شد نیکامل عازم و میت کیو با 

 یهاتیرا نداشته باشند و بخواهند با ن یاراده جد نیاگر ا .ندیایب نیخوب به و تیو ن یجد

درباره اظهارات  زادهبیخط .«خواهد داد سبپاسخ متنا رانیهمراه شوند، قطعاً ا رسازندهیغ

 م،یاآماده هانهیگز گرید یبرا ،یپلماسیدر صورت شکست د کهنیبر ا یمبن ییکایآمر یهامقام

 کنمیفکر نم .دندیرا د اشجهیو نت میدیداشتند در افغانستان د هاآنکه  ییهانهیما همه گز»گفت: 

 .«باشند تهباور داش ندیگویبه آنچه م ندیگویجمالت را م نیا یوقت

 !رديگيمشايعه بر تکذيبيه پيشي وقتي 

 ایو  اقوامشان را منصوب کرده ریچند وز نکهیا» در توئیتی نوشت: رنایا رعاملیمد «ینادر یعل»

 دایمثل اصل خبر بسامد پ هیبیشده اما هرگز تکذ بیتکذ بارها است، یبانک داماد فالن سیرئ

را  فساد ضدتا دولت  دهندیم پروبالرا  یلیدروغ انتصابات فام ات،یجعل نیهم هیو حاال بر پا کندینم

بانک مرکزی به یکی از  کلرئیسباجناق اخیر انتصاب  هایهفتهدر  .«جلوه دهند «یرانت»

وزیر ماجرای انتصاب خویشاوندان  ایرسانهادامه این خط در  .شد ایرسانهسازمان این  هایمعاونت

 برادرخانممسئولیت گرفتن نیز  آخردستدر فضای مجازی پیچید و  جهاد کشاورزی به این وزارتخانه

، توسط مراجع ذیصالح که بعد از انتشار عمومیباری ! اخشد سازهیحاشوزارتخانه وزیر صنعت در این 

 .ین خط تخریبی علیه دولت سیزدهم همچنان فعال باقی بماندا رسدیمتکذیب شد، اما به نظر 

 با ماجرايي عاشقانه سازيشگفتکتابي 

از مادران  لیتجل یمل نییبا آ زمانهمو جهاد و مقاومت  اتیپاسداشت ادب نیازدهمی مراسم در

 رهبر معظم انقالب ظیدفاع مقدس برگزار شد، تقرمرتبط با  یهاکتاب سندگانیاز نو ریشهدا و تقد

با شوق و » آمده است:کتاب  نیبر ا معظم له ظیمتن تقر در .منتشر شد «کن هیتنها گر»بر کتاب 

 یکتاب، عال نیدر ا زیچهمه .را خواندم و چشم و دل را شستشو دادم سازیکتاب شگفت نیعطش، ا

به او  دانیو نگاه مرحمت ساالر شه دیشه ،یگردآور و نیتدو یقهیسل ؛نگارش ؛یراو ؛تیاست؛ روا

 نیاست که ا ییایو گو فیقدرت نگارش لط گر،یباارزش د هیسرما ...علوّ و رفعت تیدرنهاو مادرش 

 .«تشکّر شود دیبا جداً سندهیاز نو .داشت ازیمادرانه به آن ن عاشقانه یماجرا

 اخبار کوتاه

 نیدتریدر جد فایف /!اشغالگر ميرژ گوشبهحلقهغالم  «فايف» ◄

 یاسیس یها را امردر ورزشگاه نیاز فلسط تیاقدامش، حما

و هواداران  کنانیها، بازباشگاه یآن از سو یدانسته و برا

به  ییدرجا فایف زیآمتناقض رفتار .در نظر گرفته است مهیجر

در  انینظامشبهاشغالگر  میرژ تاریکه باشگاه ب رسدیاوج م

 یول کردند نیتوه امبریدادند و به پ لیهواداران تشک یسکوها

 نیا سیرئ .اقدامات نژادپرستانه سکوت کرد نیدر قبال ا فایف

شده و  هاستیونیصه گوشبهحلقهغالم  یالمللنیسازمان ب

روابط با  یسازیعاد ایورزش در دن نیتریاز قو صد داردق

 .کند لیاشغالگر را تسه میرژ

: گزارش داد اوپک /در اوپک رانينفت ا ديو تول متيق شيافزا ◄

هزار  ۲20و  ونیلیم 0به  9022 مهرماهدر  رانینفت ا دیتول»

 ۶دالر و  3با  رانیا نینفت سنگ متیکه ق دهیبشکه در روز رس

 .«است دهیدالر در هر بشکه رس 30.90به  شیسنت افزا

 آمریکایی هینشر از قدرت نظامي ايران/ انکاررقابليغبزار ا ◄

ای نظامی خود از دستاورده در گزارش نترستینشنال ا

 یابزار یرانیا یپهپادها»: آورد کشورمان در حوزه پهپاد

کشور  نیا یقدرت نظام شینما یو مطمئن برا انکارغیرقابل

سه برابر  ایکه دو  ییاز کشورها یاریاز بس رانیا .هستند

بدون  یماهایهواپ کنند،یم نهیهز یامور دفاع یبرا شتریب

 .«کندیم دیتول یشتریب نیسرنش

 /ييپرونده قضا ليدر شبکه افق به دل« زنگنه»لغو حضور  ◄

 یآرا در برنامه جهان یشبد رار بودقسابق نفت  ریوز «زنگنه»

به اتهامات درباره پرونده کرسنت  ییپاسخگو یشبکه افق برا

این حضور زنگنه در  ،شبکه افق ریمد گفته به .ندک دایحضور پ

و  دش یمنتفپرونده قضایی وی در این موضوع،  لیدل بهبرنامه 

در  ،فراهم شود طیشرا شانیا یاگر با توجه به پرونده قضائ

 .خواهند آمد ونیزیبه تلو گرید یفرصت

به  /ماه 6به  کشور ازيموردن اساسيکاالهای ذخاير افزايش  ◄

با شروع به کار دولت سیزدهم، روند گزارش روزنامه ایران، 

تأمین کاالهای اساسی سرعت گرفته و میزان ذخایر کاالهای 

ذخایر راهبردی گندم و  .اساسی وضع متعادلی پیدا کرده است

های دامی و سایر کاالهای اساسی مانند روغن، شکر و نهاده

ذخیره کاالهای  زمانمدت بیترتنیابه .برنج افزایش یافته است

 .ایش یافته استماه افز 0به  0از  یاساس

 نفر اززاران ه /ر همسايگي عربستان!د ييکايضدآمرتظاهرات  ◄

عربستان با  مرزهماستان یمن و  ترینشمالی) صعده مردم

عربستان  هیعل سعودی( در پاسخ به درخواست انصاراهلل، دیروز

 .ظاهرات کردندتمتجاوزان به  گریو د کایو آمر یسعود

 دیرا عامل تشد کایتظاهرات، آمر نیا در کنندگان شرکت

و محاصره  منیو ادامه تجاوز به  یو اقتصاد ینظام یفشارها

و مرگ بر  کای، مرگ بر آمراکبراهللشور دانستند و شعار ک نیا

 .است روزیاسالم پ درنهایتکردند  تأکیدسر دادند و  لیاسرائ


