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 بودن بسيجي مختصات           روز حرف▼

 انقالب از دفاع ضرورت هرچند جاسوسي النه تسخیر از پس

 بسیج سازمان تشکیل سمت به را انقالب رهبران اسالمي،

 و فرهنگ که است آن واقعیت اما نمود، رهنمون مستضعفین

 واقعبه. دارد بشریت تاریخي قدمت به ایدیرینه بسیج روحیه

 فرهنگ با باشد، یافته هویت سازمانش با آنکه از بیش بسیج

 بسیج سازمان. شودمي تعریف بسیجي زندگي سبک و تفکر و

 جمع آن در( ره)اهللروح حضرت عصر بسیجیان که بود مأمني

 را الهي ولي از پذیریاطاعت و بیعت و تبعیت خود و آیند

 مرام که گیردمي تعلق فردی به بسیجي عنوان. نمایند اعالم

 به و است برگزیده را زندگي از خاص سبکي و مسلک و

 البته بودن بسیجي هایویژگي. است پایبند آن هایشاخص

 ندارد، خاصي تیپ بسیجي. نیست وغریبيعجیب هایویژگي

 گویدنمي سخن متفاوتي ادبیات با ندارد، تن بر خاصي لباس

 و درس و کندمي کار و کندمي زندگي گانهم مثل و

 او ملع که است ممتاز باورهایي و هویت دارای اما ؛خواندمي

 بسیجي شناخت برای لذا. دهدمي جهت و کندمي تنظیم را

 .بود بودن بسیجي هایشاخص به دنبال باید

. دانست عمل در اخالص باید را اول شاخص :تحليلي نکات

 منفعت به دنبال نه! غیر برای نه کندمي خدا برای را کار بسیجي

 وقت را خود او. شخصي منفعت به دنبال نه و است خاصي جناح

 تشخیص اهل میدان این در بسیجي. است کرده مردم و خدا

 با آنکه بر عالوه که داندمي عملي را صالح عمل لذا. ستهااولویت

 ضرورت و عمل ترینمهم به شود،مي انجام خدایي نیت

 و است بصیرت اهل بسیجي. دارد تعلق انقالبي –اجتماعي

 يخوببه او. است آورده به دست بصیرت با را هااولویت تشخیص

 برای ایوسیله هر با که دارد دشمناني حق جریان که داندمي

 معارضه صحنه و است هوشمند لذا. کنندمي تالش آن نابودی

 هایاغواگری فریب و دهدمي تشخیص را عدالت دشمنان و حق

 امام فرمان به گوش يخوببه میدان این در او. خوردنمي را مافیا

. هراسدنمي و داردميبر قدم او همراه شجاعانه و است حق جبهه

 از دفاع در خود با نیز را دیگران و است افزا بصیرت حالدرعین

 بسیجي از ،بصیرت و اخالص همین. کندمي همراه عدالت و حق

 کشور حیاتي هایمیدان همه در که است ساخته شجاع جواني

 است همین و هست بسیجي است، نیاز که جا هر. دارد حضور

 اوصاف این با! است کرده بدل دشمن چشم خار به را بسیجي که

 در ،مقامي و پست هر در ملت این گمنام و ادعابي خادمان همه

 بسیج سازمان عضویت به چه اند،سرزمین این بسیجیان جرگه

 )نویسنده: مهدی سعیدی( !هنیا  شندبا درآمده

 

 

 

 
 
 

 

 گوييحقيقت جای به خبرسازی                            روز گزارش▼

 را خود هایضعف موارد از بسیاری در ،ایرسانه قدرت از یربرخوردا علت به غربي فرهنگ

 نشان سنتي و منسوخ را هافرهنگ دیگر آن برابر در و متعالي را خود فرهنگ و پنهان

 .است شده سخت آن کردن پنهان روزها این که موضوعي ؛دهدمي

 اعالم( دیروز) شنبهیک روز ،آمریکا در مسلحانه هایخشونت آمار ثبت مرکز -1 :خبری گزاره

زخمي  نفر ۵3 و کشته نفر 3۵ ،گذشته روزشبانه در شدهگزارش تیراندازی مورد ۷3 در کرد،

 زخمي یا و کشته آمریکا مختلف نقاط در گرم سالح با تیراندازی اثر بر نفر هزاران سالیانه. شدند

 و آمریکایي دارانسرمایه برای صنعت این سرشار سودهای و اسلحه البي قدرت علت به. شوندمي

 در سالح فروش محدودسازی خصوص در آمریکا هایدولت از یکهیچ تاکنون کشور، این دولت

. است جهان در تمدني برتری و دموکراسي مهد مدعي آمریکا حالبااین. اندنکرده اقدامي کشور این

 چه ایراني ضد هایرسانه افتاد،مي اتفاق ایران در اتفاقي چنین روز یک فقط اگر راستيبه

 ایالت مناطق برخي از بازدید از پس ملل سازمان ویژه نماینده، «آلیستون فیلیپ» -2 کردند؟مي

 غیرعادی «نخست جهان» کشورهای در هایيصحنه چنین کنممي فکر»: گویدمي، آمریکا یآالباما

 چنین با که است بار نخستین این که بگویم باید. نیست عادی وجههیچبه هایيصحنه چنین. است

 .«شوممي مواجه پیشرفته کشوری در شدید نابرابری از هایيصحنه

 در عدالتيبي و فقر نابرابری و ،غربي کشورهای از دیگر برخي و آمریکا در -1 :تحليلي گزاره

 فناوری و دانش علم، از برخورداری اما ،کندمي بیداد آن اقتصادی و فرهنگي های مختلفحوزه

. کند مخفي را خود توحش روح و بگذارد نمایش به خود از زیبا ظاهری که شودمي سبب

فرهنگ  وحشي روح دهندهنشان که شودمي داده انتشار آن درون از اخبار برخي گاهي وجودبااین

 متعدد موارد در هاآن تا شودمي سبب فناوری و دانش و علم قدرت از برخورداری -2 غربي است.

 صادر قتل علت به جواني اعدام حکم که زماني ایران در نمونه عنوانبه. دهند جلوه وارونه را حقایق

حقوق مدافع لي در عوض، ژست و دهندمي جلوه مدني فعال را او دروغین تبلیغات با ،شودمي

 را ایران مردم از نفر هزار هفده که دنیا هایتروریست ترینوحشي و ترینخشن از رفته وبشری گ

 به عراق به رسمي سفر در را هاتروریست با نبرد علمدار و کنندمي حمایت ند،اهرساند شهادت به

تناقضات عیني  قبیل این از متعددی موارد نامند!و آن را مبارزه با تروریسم مي رسانندمي شهادت

 از برخورداری ولي دارد وجودجوامع غربي در درون  شود،در مقام ادعا مطرح مي اًصرفبا آنچه 

های غربي و دولت سوی از حقیقت دادن جلوه وارونه و خبرسازی سبب ،دنیا ایرسانه هایغول

 (زاده کوچک فرهاد: نویسنده. )شودمين بازگو دنیا مردم برای حقیقت و شودمي آمریکا

 3و  2های احيای برجامنشستي برای                           ویژه  رخب ▼

سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان که پس از پایان نشست وزرای امور خارجه آلمان، انگلیس و 

یکي از را نقش دولت آینده آمریکا در برجام  بررسيفرانسه در برلین پاسخگوی خبرنگاران بود، 

عنوان کرد یي عضو برجام موضوعات اصلي مطرح شده در نشست وزرای خارجه سه کشور اروپا

 ایران سوی از برجام نقض ادعای با ها،اروپایي توسط برجام مفاد اجرای عدم به اشاره بدونو 

 به رسیدگي به نشستاین  گفت و شد آن مفاد تمام از پیروی و مسئله این توقف خواستار

به نظر  .داشت اختصاص نیز اندنشده لحاظ برجام در که ایران ایمنطقه نقش و موشکي موضوع

در آمریکا و داخلي کشورمان از روی کار آمدن بایدن  هایزدگي برخي چهرهرسد، با ذوقمي

 ،فشارتحتبا این تصور غلط که ایران  جدد مذاکره از سوی این افراد، کشورهای غربيطرح م

بر  3و  2های برجامو تحمیل زمینه را برای طرح است، شده دادن امتیازهای بیشتری آماده 

 .بینندملت ایران فراهم مي



 

 

  
 

 اخبار ▼

 نيست! مقايسهقابلترامپ با ميرحسين موسوی 

 انتشار به واکنش در قم علمیه حوزه مدرسین جامعه اعضای از غروی، محمد سید االسالمحجت

 موسوی گندیده موی یک ارزش: »است گفته ترامپ و موسوی میرحسین شده طراحي تصویر

 است؛ شبیه هم به جهاتي از آمدهپیش که اتفاقي نوع .است ترامپ امثال هزاران و ترامپ از بیشتر

 اعتقاد ما هرچند. نیست صحیح وجههیچبه کنیم، تشبیه موسوی آقای به را ترامپ ما اینکه اما

 را او گذشته خدمات از سری یک متأسفانه که داده انجام اشتباهاتي موسوی آقای داریم

 اطالعبي 88 سال پیچیده و سنگین فتنه درباره غروی آقای ظاهراً .«است هقرارداد الشعاعتحت

 پایان از قبل که موسوی فردی بود! نامندمي فاحش اشتباه را آن خائن سران عملکرد که هستند

. دانست «آرایيصحنه» و «تقلب» را غیرازآن نتیجه و کرد پیروزی اعالم انتخابات، گیریرأی زمان

 هاآشوب رمز اسم «تقلب» ،اصالحات دولت رئیس دفتر رئیس ،«ابطحي محمدعلي» گفته طبق

 ماه چند و داشته ریزیبرنامه عقبه سال 10 حدود ،آن سیاسي لیدرهای اعتراف به که ایفتنه. بود

 حمایت با که ایفتنه. کرد مواجه ناامني و اغتشاش آشوب، با را پایتخت خصوصبه و کشور

به اعمال  ،سردمداران کاخ سفیداوباما و شد و نهایتاً به اذعان  همراه هاآمریکایي مستقیم

 ،فقیهوالیت راحل، امام حرمت هتک که ایفتنه. ایران انجامیدملت علیه  «فشارهای حداکثری»

 مثل گرچه ترامپ. داشت همراه به خود با را حسیني عاشورای روز و آبان سیزده قدس، روز

 این ؛پذیرفت خواهد را دادگاه نهایي رأی که داشته تأکید تاکنون ولي کرده تقلب ادعای موسوی

 ادعاهای درباره را مسئول نهادهای قضاوت نتیجه نشد حاضر وقتهیچ موسوی که ستا حالي در

داند ولي موسوی علناً جلوی قانون پایبند مي کشورش قانون بهخود را  ترامپ. بپذیرد خود

چیزی  تنهااتفاقاً نهایي را در کف خیابان رقم بزند و نتیجه  انتخاباتي کشورش ایستاد و مصمم بود

 بود. و آسایش مردم کشور که آن زمان برایش مهم نبود، امنیت

 هستند برجام اتمسفر دنبال به 1400 انتخابات در

گفته  ملي اعتماد حزب مرکزی شورای عضو و 88 فتنه فعالین از «حصار جوادی محمدصادق»

 برجام افق در اتمسفر آن به آشنا و روحاني دولت جنس از فردی اگر 1۴00 انتخابات در: »است

 ایجاد کشور در فضایي ،بدهد ادامه را غرب و ایران بین وگوهایگفت باشد داشته قصد و شود ظاهر

 این راه بهترین .کرد خواهد کمک جمهوریریاست انتخابات بیشتر شورونشاط به که شد خواهد

 و يجانیالر يعل امثال مانند میانه راست حتي یا روحاني آقای اعتدالي جنس از دولتي که است

 تنگناهای دچار این از بیش کشور ندهند اجازه و کنند آفرینينقش آینده دولت در محمديعل

 است «تدارکاتچي» صرفاً ایران در دولت که هستند مدعي سویک از طلباناصالح .«شود اقتصادی

 که شرایطي در دیگر سوی از و است پنهان دولت دست در امور همه و ندارد اختیاری هیچ و

 معرفي کاندیدا زیادی تعداد اکنونهم از است، فاصله جمهوری ریاست انتخابات تا ماه ۷ حدود

های سخنان چهره برآوردهمچنین  .شکنندمي دست و سر پاستور در حضور برای و کرده

سیاست  این جریان همچنان بر این نکته است که دهندهنشاناخیر  هایسالطي  طلبياصالح

برای حل مشکالت کشور تکیه دارد و  )بخوانید دادن امتیازهای بیشتر به آمریکا( مذاکره با آمریکا

 !بینداز مشکالت کشور بدون نگاه ذلیالنه و ملتمسانه به آمریکا نمي رفتبرونراهکار دومي برای 

 بدعهد جمهوررئيساذعان به بدعهدی آمريکا از سوی 

 شده باعث دارد وجود انتخابات درباره که هایيشیطنت» :گویدمي آمریکا سابق جمهوررئیساوباما، 

 .دارد ثبات خود تصمیمات در و است اعتمادقابل حد چه تا آمریکا که بپرسند خود از جهانیان که

 .کندمي ایجاد را نااطمیناني این پاریس توافقات و ایران توافق قبال در آمریکا مواضع برگرداندن

 کنیم؛ رها آن از را خود ما که کشید خواهد طول مدتي و است شده وارد آمریکا آبروی به خساراتي

 خشک برجام امضای هنوز که است حالي در اوباما سخنان این .«گرددبازنمي شبهیک اعتماد البته

 را جدیدی یهاتحریم بلکه ،برنداشتمطابق با توافقات برجامي  را هاتحریم تنهانهبود که او  نشده

 را کاری برجام شدن اجرایي ساعات نخستین همان در اوبامانمونه،  عنوانبه. کرد امضا ایران علیه

 دلیل به را شرکت و فرد 11 و کرد اجرایي را بود زده سرباز آن انجام از پیش ماه یک حدود که

 .داد قرار آمریکا جدید هایتحریم لیست در ایران موشکي آزمایش

 کوتاه اخبار ▼

 قوه رئیس /ها عليه کشورهای مستقلي غربيابزار سياس ◄

با  ،هشورای عالي قوه قضایی )دوشنبه(دیروزدر جلسه  قضاییه

اشاره به قطعنامه ضدایراني حقوق بشر سازمان ملل که با هدایت 

های کانادا و حمایت رژیم صهیونیستي و آمریکا و برخي کشور

امروز بر همگان ثابت شده »گفت:  ،ستاروپایي صادر شده ا

های ابزاری سیاسي علیه کشور عنوانبهها ها از قطعنامهغربي

 ضدایراني قطعنامه باني عنوانبه کانادا .کنندمستقل استفاده مي

 مردم حقوق هم کانادا .است انسان حقوق ناقضان ترینبزرگ از

 و مفسدان برای پناهگاهي به هم و کندمي تضییع را خودش

 را مخدر مواد ترانزیت راه ایران اگر .است شده تبدیل تبهکاران

 جوانان .گیردفرامي مخدر مواد را آمریکا و اروپا تمام بگذارد، باز

 ما و ایستندمي مواد مخدر قاچاق برابر در ازخودگذشتگي با ما

 .«هستیم مسئله قرباني این

 سیاسي دفتر عضو/ هاصهيونيستها برای سوغاتي يمني ◄

های انصاراهلل به برد موشک ،اعالم کرد یمن انصاراهلل جنبش

ای یمن از این دشمنان منطقهکیلومتر رسیده است و  1600

های ، موشکمتذکر شدها در امان نیستند. وی همچنین موشک

ن اهداف در کرانه باختری را دارند و قراردادیمن امکان هدف 

 را سعودی عربستان جده شهر در آرامکو پاالیشگاه که موشکي

 اشغالي هایسرزمین در) ایالت برای اصل در گرفت هدف

 .است شده گرفته نظر در( فلسطین

 وزیر ،«نمکي»/ در ايستگاه پاياني کرونا ايراني واکسن ◄

 به را خود هایگزارش ایراني شرکت چهار»: خبر داد بهداشت

 چهارشنبه روز امیدواریم و اندکرده ارائه جهاني بهداشت سازمان

 خرید زمینه در .شود صادر هاآن از مورد دو انساني آزمایش مجوز

 دوز میلیون 18 خرید برای را شده تائید منبع چهار واکسن،

 قرارداد طریق از واکسن خرید دوم، مسیر در .ایمکرده تعیین

 .«کنیممي دنبال کشور دو یکي با را مشترک تولید

 چین/ !جمعيت افزايش برای چين ساله 5 برنامه ◄

 قصد آتي، هایدهه دربرای جلوگیری از بحران سالمندی 

 روزنامه .جمعیت خود را افزایش دهد ساله ۵ ایبرنامه با دارد

 نوشته چین حکومتي کارشناسان قول از «چاینادیلي» دولتي

 ارائه با 202۵ تا 2021 سال از دارد قصد کشور این که است

 به را کشور این هایخانواده ،اجتماعي و مالي هایمشوق

 کنترل برای 19۷8 سال از چین. کند ترغیب فرزندآوری

 بود کرده فرزندیتک سیاست اتخاذ به اقدام خود انبوه جمعیت

 هاخانواده به و گذاشت کنار را سیاستاین  2016 سال از ولي

 گرفته تصمیم این کشور حاال. باشند داشته فرزند دو داد اجازه

 .بگیرد نظر در جمعیت ازدیاد برای اقتصادی هایمشوق

زن جهت  کهاینبا توجه به  (:85احکام سياسي )سؤال  ◄

 واجب آیا ،شود خارج منزل از بایستشرکت در انتخابات مي

بگیرد؟ و اگر شوهر به همسرش اجازه  اجازه شوهر از است

تکلیف زن  ،شرکت در انتخابات را ندهد یا رضایت نداشته باشد

 .ت منوط به اذن شوهر نیستشرکت در انتخابا: پاسخ چیست؟


