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 بسيج اميدآفرين و پيشرو!         روز حرف▼

قیرار داریی .  یبسییجتفکر و فرهنگ  داشتیگرامو بسیج هفته در 

 پیچییده بغرنج اقتصادی و موقعییتممکن است با توجه به شرایط 

آییا مطیر  شیود کیه  سیاالای ، ایین واقع شدهکه در آن سیاسی 

 بیا تفکیر و فرهنیگ بسییجی بیرای جامعیه کیاری کیرد توان می

 ساالاین ، امروز رسالت بسیج در برابر مردم چیست  دیگرعبارتبه

تنهیا ضدانقالب مختلف  هایکه جریان شودمیمطر  شرایطی در 

بیرای مقابلیه بیا انقیالب و جمهیوری اسیالمی را مشیترک راهکار 

ها و کارکردهای نهادهای بنیادین انقیالب اهداف، ارزش« تحریفِ»

 اند.رار دادهق تفکر و فرهنگ بسیجی ازجملهسالمی ا

دشمنان بسیج به درازنای عمر این شجره  کهنیا -6 :نکات تحليلي

 تأثیرگیااریبه دنبال همواره  واند یدهورزخصومت و عناد با آن طیبه 

سازی چهیره ایین نهیاد ارزشیمند ز طریق مخدوشاافکار عمومی بر 

هسییتند، نشییان بییوده و  آنخییدمات بییردن  سییاالانقالبییی و زیییر 

انقیالب و است؛ این معیار را معمیار از درستی راه بسیج افتخارآمیزی 

ییاد ملیت اییران به امام راحل  ،(بسیجعشق )مدرسه  ماسسمعل  و 

اقتصادی و فشیارهای  مشکالتتکثر  ،هاتعدد دشمنی -2. ه استداد

نهاد  مثابهبهرا بسیج  ،ایو اغواگری رسانه روانی ناشی از بیماری کرونا

دیده آب، بلکه بسیج کندناامید و خسته نمی تنهانهو سازمانی انقالبی 

تر بیه را مصیم های چله اول انقالب و نظیام اسیالمی آزموندر بوته 

چگونه با بردباری و داند بسیج می .نمایدبرداشتن گام دوم انقالب می

سیازد. براهی یا یابد براهی  ،مشکالت تکتکگااری برای حل اولویت

داند در حل و می استفرهنگ بسیجی بسیج اهل تفکر و صاحب  -7

. نییاز اسیت مالحظیاتهمیه  با لحیا  نگره جانبنگاه همه مشکالت،

اد مقید  و آغاز جهی، ضمن گشودن جبهه مقاومت فرهنگی روازاین

و از سوی دیگیر، بیا  رودمیتحریف به مصاف جریان  ،تبیینِ واقعیات

منیت بیه رسیانی بیخدمتهای سیخت رد میدانارویکرد عملیاتی و

ها بیرای کیاهآ آ م و بسیج کامل امکانات و ظرفیتشود. مردم می

هیای رزمایآ چنید مرحلیهدردهای مردم در ابتالی به کرونا، اجرای 

بییه مییردم و ورود در عرصییه سییخت و همیییاری  مواسییات و مامنانییه

هیا کیه بیا سیوب تیدبیرها و آمیزی چون مهار و کنترل قیمتمخاطره

، بخشی از اقیدامات تازدگسیخته میهای اجرایی افسارضعف مدیریت

ان است که دشمنان انقالب را از اثربخشی جنگ ترکیبی یبسیج امروز

 خواهد کرد.خنثی ا ر هاآنهای ئهطو تو ناامید ،اقتصادی و شناختی

بسییج در شیرایط امیروز،  رسیالتبیرای انجیام  :نکته راهبـردی

، خیود سرشیار از روحییه و او ًنیاز بسیجیان این است که ترین ه م

. را فراموش نکنندضرورت امیدوارسازی جامعه ، ثانیاًامیدواری باشند، 

ه از آن را نشیانه دشمن امروز امید مردم به انقالب و نهادهیای برآمید

 پریشان( اهللفتح)نویسنده:  گرفته است.

 

 

 

 

 
 

 

 !است بدتر هم اسدی استاد گل پاساز  اين                 روز گزارش▼

 هواداران و دوستان فوتبال تاریخی حافظه در «استاد اسدی» ماندگاری و شهرت د یل از یکی

 بازی در عابدزاده احمدرضا دروازه درونوی  تماشایی و عجیب سر ضربهو  خودی به گل ایرانی،

 مهاج  آفساید دلیل به گرچه. بود ژاپن ملی تی  برابر 600۱ جهانی جام مقدماتی دور حافی

 و اسدی استاد سر ضربه بودن تماشایی دلیل به اما شد، اعالم مردود داور سوی از گل این ،ژاپنی

 حتی که ایگونهبه ؛گردید ایرانیان بین در طنز مایهدست قعهوا این گل، از پس او العملعکس

امروزه  .شودمی یاد طنز و شوخی به اتفاق این از تلویزیونی، مختلف هایبرنامه در بعد هاسال

در  .شودمیکشورمان زنده  فوتبال دوستانخاطرات آن روز برای  زندمیهرکس که گل به خودی 

 مسائلاما چون  ،ارهایی از گل به خودی از سوی دولتمردان هستی عرصه سیاست نیز شاهد شاهک

 اندک است. هاآناطالع مردم از  ،شودیمنسیاسی به صورت زنده پخآ 

آوری بایدن شبیه  رأیاز  طلباناصال ماجرای خوشحالی برخی از  :خبری هایگزاره

لتمردان دو -6 ن است.به دروازه کشورما از ضربه تماشاییخوشحالی استاد اسدی پس 

که  هاییقیمتدانسته و  نزاعرا فرصتی برای کاهآ  آمریکا در بایدن جو پیروزی طلباصال 

 مردممصنوعی با  رفته بود را مصنوعی ه  کاهآ دادند تا طع  مااکره بیشتر در ذائقه 

کاربران فضای مجازی به  گل به خودی این موضوع زمانی آشکار شد که برخی از بنشیند.

 اقدام به را برجام از امریکا خروج ایران دولتمردان -2 !!!آورده رأیگفتند؛ بایدن در ایران طنز 

را تبرئه سیست  آمریکا  شودمیاین موضوع باعث  ،اندداده تقلیل آمریکا در ترامپ شخص

این  قدرآن -7 ت.المثل را شنیدند که سگ زرد برادر شغال اسکنند و از مردم این ضرب

ایران در موضع ضعف قرار دارد کردند برداشت که دشمنان  با  بوداشتیاق برای آمدن بایدن 

یکی این  انگلیس و آلمان علیه ایران بیانیه دادند؛ و به همین خاطر سه کشور اروپایی فرانسه،

 بود.کشور  در عرصه سیاسی هاخودیگل به  ترینتاریخیاز 

نسبت به دولت آینده آمریکا و  اندازهبی بینیخوش و دولتمردان انفعال :نکته راهبردی

 و دشمن بیشتر خواهیزیاده در تنهانهسیست  تروریستی آمریکا  هایجنایتهمچنین نفی 

مقاومت ملی را بلکه کاهآ  ،دارد توجهیقابل نقآ ایران علیه هاآن هایسیاست شدن تهاجمی

 شودمیچون خوابیده را  ،به خواب نزده باشنددولتمردان خود را امید است به دنبال دارد.  نیز

علی  امیرالمامنین  چه باید کرد ،کسی که خود را به خواب زده باشدبا اما  ،بیدار کرد

 کسی که به هنگام یاری ولی«. هِوعَدُوَلِیِّهِ انْتَبََه بِوَطْأَِة مَْن نَامَ عَنْ ُنصْرَةِ » :فرمایندمی السالمعلیه

 )نویسنده: فرهاد مهدوی( .با لگد دشمن از خواب بیدار خواهد شد ،بخوابد ( خود)رهبر

 !کنيممياما توجيه  ،قطعي است مانشکست                  ویژه  خبر ▼

ان در انتخابات طلباصال مجلس شش  شکست  ندهیو نما طلباصال فعال  ،«یتیآ یمهد»

 هیرا توج یناکام نیا یلیاما تالش کرده است با د  ،دانسته یرا قطع ندهیآ یجمهور استیر

 گونههماناست.  انیاصولگرا بلکه دهه ،ستیان نطلباصال دهه، دهه  نیا»وی گفته است:  .کند

انتخابات  حتماًبرنده شدند، مردم  نییپا اریرا با مشارکت بس ازده یمجلس  انیکه اصولگرا

شهر و روستا که در سراسر  یاسالم یو به موازات آن انتخابات شوراها 6055 یجمهور استیر

 یانتخابات شوراها تیارزش و اهم نکهیا ویژهبه ؛خواهند شد روزیخواهد شد را پ زارکشور برگ

چون مردم تا عمق روستاها  ست،یکمتر ن یجمهور استی، از ر6055شهر و روستا در  یاسالم

 کی ادی، به احتمال ز6055برنده انتخابات  .بدهند یخودشان رأ نیو به منتخب ندیایب دیبا

جهت به  نیاز ا درنتیجهخواهد بود.  یو نظامژنرال  کی ادیاصولگرا خواهد بود و به احتمال ز

 یو تماشاچ نندیبدهند و چه سکوت کنند و کنار بنش دایان چه کاندطلباصال که  آیدمینظر 

 .«ندارد نبه حالشا یفرق چیباشند، ه



 

  
 

 اخبار ▼

 شاه برهنه است!

با علوم  کرونابه دو نکته در باب نسبت  ،ییکرونا ادداشتی نیدر سوم «یازغد پوررحی حسن »

 تنهانهچرا کرونا »و نوشت:  غرب به شرق پرداخت عالئ  انتقال محتمل تمدن برتر از زیو ن یاسیس

 یو حت یجهان استیس جیتدردر اقتصاد و به ارهایبلکه اغلب مع ،استاندارد بهداشت و سالمت

 و بمشکوک و عق جهان، افتهیتوسعه در بخآ مثالً را یاخالق یهاتیو اولو یمشهورات نظام حقوق

 یدارهیضدسرما نبوده و کآفیکرونا ضع تاکنون گاه تف سربا ست. ظاهراً یآبرودار جلو کرد 

کشور  دو یکی گر. اقایتلفات در آفر نیو اروپا و کمتر کایتلفات و صدمات به آمر نیشتریعمل کرده! ب

 است. واقعاً  شکست آشکار کیتلفات،  نیشتریبا ب یدارهیجهان سرما عجز  ،یرا استثنا کن ییایآس

و  "سالمت ست یس" ایآ و فرانسه  سیانگل کا،یتلفات در آمر نیشتریکارکرد و ب ترینضعیفچرا 

هر  ،ییکایمسخره آمر یدموکراس در زوال است  زمانه غرب  رهبر کا،یآمر "استیس ست یس"

 مردگان، یأبا ر هاصندوقسرنوشت  نییتع ،یابانیخو کوچه رشفافیشدت غروال و به کی التیا

 هاالتیدر ا نهمسلحا یاردوکش ،یابانیخ نیخون یزدوخوردها تعداد شهروندان، از شتریب یتعداد آرا

 گرید در جهان چه معنا دارد  ظاهراً یکشرکورد نعآ نیو با تر ییمردگان کرونا لیس زمانه و... 

بهداشت  ست یس یکارآمد د اعالم کند.بلن یبا صدا کندنمی جرئت یکس یول ،شاه برهنه است

 یگریعصر د ایآ به چه معناست  یدارهیآن در غرب و جهان سرما یو ناکارآمد ایو شرق آس نیچ

 چیپ نیدر ا شود یجلودار م ت،یریبار شرق در اقتصاد و عل  و مدنیآغاز شده و ا یدر تمدن جهان

 لیپتانس ایو آ ستیچ مللیالبینو  یمل در ابعاد رانیا یتیریو مد یعلم ینهادها تیمسئول ،یخیتار

 .«همچنان به غرب است  رانیگ یتصم رأ چش   ایفروخورده جوانان ما شکوفا خواهد شد 

 تا کي بايد چشم به دست اجنبي دوخت؟!

 کایاگر بازگشت امر»گفت:  رانیروزنامه ا حزب کارگزاران در مصاحبه با یسخنگو «یمرعش نیحس»

 طیبه شرا  یبرگرد  یتوانیظرف چهار سال تازه م نانهیببه برجام محقق شود، ما در حالت خوش

اما  ،است یاتفاق مبارک نی. استیدر کار ن یعیمعجزه و جهآ سر چیه یعنی، 01سال  یاقتصاد

 یمرعش «.بدتر خواهد شد طورنیکه وضع هم  یممکن نخواهد بود. اگر ه  تعلل کن عیسر آیگشا

در  یاتفاقات مثبت بهشتیارد ایو  نیر قبل از فروردکه اگ ترسندیمنتقدان م یبرخ»در ادامه گفت: 

را از دست  6055 تیموقع فتد،یمردم ب شتیبه نفع بهبود مع ها یو رفع تحر یخارج استیحوزه س

به نظر من »برجام گفته بود:  یدستاورد یاوباما در ب تدرباره نقآ دول نیاز ا آیپ یو «.بدهند

 نیاز مواهب ا رانیکه دولت او اجازه نداد ا ییاوباما دچار تزلزل شد، جا یبرجام اتفاقاً در دوران آقا

منتقدان دولت از بهبود »در مصاحبه ماکور ادعا کرده است که  یمرعش «.مند شودتوافق بهره

 نیاز ا آیکه مگر پ نجاستیا ساال؛ «ترسندمی دنیدولت با بامااکره  واسطهبهمردم  شتیمع

منتظر که  ننگ بزرگ این است  !مردم شد شتیبا دولت اوباما باعث بهبود مع یمااکره دولت روحان

جامعه تزریق شد در پیآ طی هفت سال این نگاه  افتن امورمان توسط آمریکا باشی !سروسامان ی

توان و و  متوقف شوددر کشور موجب شد تحرک داخلی هیچ، بلکه ولی دستاوردی که نداشت 

 داخلی سرکوب گردد. تا کی باید چش  به دست اجنبی دوخت  استعداد

 در خصوص بازگشت به برجام کايآمر ندهيامور خارجه آ رينظر وز

تنها اعالم کرد؛  ،کایسمت وزارت خارجه آمر یبرا «دنیجو با» یهانهیاز گز« کونز سیکر» سناتور

توافق  نیکه ا کندیم تیحما رانیا 2560سال  یابه توافق هسته کایاز بازگشت آمر یدر صورت

 رسناتو نیا ،«ترزیرو»تهران را ه  شامل شود. به گزارش  یاو حضور منطقه یبرنامه موشک

از  تیتهران و حما یدر جهت پرداختن به برنامه موشک یمشخص ریبدون داشتن مس گفتدموکرات 

نامزد دموکرات انتخابات  دن،ی. جو باگردی به برجام بازنمی در منطقه یابتین یهاگروه

دونالد ترامپ،  ماتیتصم هقول داد ک یدر خالل مبارزات انتخابات کایآمر 2525 یجمهوراستیر

از  یاریبسخواهد داد.  رییتغ رانیا یاتوافق هسته ازجملهها از حوزه یرا در بعض کایآمر جمهوررئیس

 یاپاره رغ یو دموکرات، عل خواهیمعتقدند که دو حزب جمهور المللنیکارشناسان روابط ب

 دگاه،ید نیندارند. طبق ا رانیا صدر خصو یاختالفات راهبرد گریکدیبا  هاکیبر سر تاکت ،اختالفات

از  کیاست، اما هر  رانیا یاسالم یقدرت جمهور هایمالفههر دو حزب محدود کردن  ییهدف نها

 اند.هدف استفاده کرده نیبه ا یدسترس یبرا یمتفاوت یهاکیها از تاکتبرهه یدر برخ هاآن

 کوتاه اخبار ▼

 /9044انتخابات  ینفره کارگزاران برا 24فهرست  ◄

 یبلند فهرست، رئیس شورای شهر تهران از تهیه یهاشم محسن

مورد  توانندیکه م یجمهوراستیر یاحتمال یداهایاز کاند

وگو با ضمن گفت: »خبر داد و گفتطلبان باشند، اصال  تیحما

 نیحضورشان در انتخابات و همچن جدی بودن زانیم ،آنان

 سید حسن»افزود: وی «. خواهد شد یبررس شانیهادگاهید

محمدرضا عارف،  ،یمحمدرضا خاتم ،یریاسحاق جهانگ ،ینیخم

 ،یجانی ر یعل ان،یرضا اردکان ،یمطهر یعل ف،یمحمدجواد ظر

محمدباقر نوبخت،  ،یجهرم یمحمدجواد آذر ان،یمسعود پزشک

محمد صدر،  ،یصالح اکبریعل ،یعبدالناصر همت ،یسورنا ستار

معصومه ابتکار و  ،ی ریعبدالواحد موسو ،یانصار دیمج

 .«فهرست قرار دارند نیدر ا زین یمو ورد ندختیشه

/ ميکنيم تيحما ليروابط با اسرائ یسازیعربستان: از عاد ◄

کامل  یسازیکشور از عاد نیا»: گفت خارجه عربستان ریوز

قبل از آن،  دیبا یول کندیم تیحما یستیونیصه  یروابط با رژ

کند،  نیرا تضم نیکشور فلسط جادیکه ا یتوافق صلح دائم

 یواشنگتن برا  یاز تصم نیهمچن «فرحانبن» محقق شود.

استقبال کرد و  منیاعالم کردن جنبآ انصاراهلل  یستیترور

 .«مناسب خواهد بود یلیخ  یتصم نیگفت که ا

بر / در دوران کرونا سرپرست خانوارند هاشده کاريدرصد ب ۳9 ◄

راد از اف یاجتماع تأمینپژوهآ  یموسسه عال ینظرسنج اسا 

 ان،یدرصد پاسخگو 17در دوران کرونا،  یکاریب مهیب یمتقاض

شدگان،  کاریب یآمارها در خصوص بودند.« سرپرست خانوار»

 تأمینسازمان  یآمارها بر اسا  کهاین تأملقابلموضوع 

 نیاند، ابوده یکاریب مهیب یهزار متقاض 305تا مهرماه  یاجتماع

 یهزار نفر از افراد 015نکته است که حداقل  نیا مایدموضوع 

شغل خود را از  00و بهار و تابستان  0۱که در اواخر زمستان 

اقتصاد و  یررسمیدر بخآ غ تیفعال واسطهبهدست داده، 

 اند.محروم مانده یاجتماع یهاتیاز حما ،یکاریب مهینداشتن ب

گمرک  یآمارها بر اسا / 11سال  يواردات بيعجا ◄

 یدارا یکا ها یتوجهقابل ریمقاد یرسال جا ماهه 3در  ران،یا

 اریبس هاآناز  یوارد کشور شده است که ارقام بعض یداخل نمونه

 0165امسال حدود  ماهه 3مثال، در  یبرا است. تأملقابل

 ،زمینیبادامد ر  ونیلیم 3به  کید ر زردچوبه، نزد ونیلیم

به  کیو مدادتراش، نزد کنمدادپاکد ر  ونیلیم 0به  کینزد

 یبرا زینارز  یتوجهقابل رید ر خودتراش، مقاد ونیلیم 017

 رجوه ،ییترازو، تراز بنا ،یورزش یهاتوپ ،یواردات اره دست

 شده است. پرداختخودکار و بابونه 

آیا شرکت در انتخابات جمهوری  :(40 سؤالاحکام سياسي ) ◄

: پاسخ شرکت حرام است  واجب است و عدم اسالمی ایران شرعاً

نظام جمهورى اسالمى براى افراد واجد  در انتخاباتشرکت 

 .شرایط، یک وظیفه شرعى، اسالمى و الهى است


