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 حسيني سبک زندگي            روز حرف▼

شیع و خاستگاه تولد تتوان قلب تپنده تاریخ را می «عاشورا»

 ترینمهمو مکتب حسین)ع( و یارانش را  ؛فرهنگ جهاد و شهادت

ای دانست که در خواهانههای آزادیتمامی جنبش بخشالهاممنبع 

از  متأثر .تندخاس پاه سال برای مبارزه با ظلم و جور ب 2055طول 

بیش از چهار دهه در برابر  ،مین الگو بود که یاران خمینی)ره(ه

 .های مختلف دوام آوردنددر عرصهها همه دشمنی

 ترینبزرگهشت سال دفاع مقدس  -2: هاي تحليليگزاره

ب اسالمی بود که با تمسک به مکتب فرصت تاریخ انقال

سبک نوینی از زندگی را خلق کند که از آن با عنوان  ،حسین)ع(

آنچه در ماجرای  .کنیمفرهنگ و سبک زندگی بسیجی یاد می

تنها الگویی برای چگونه جنگیدن و دفاع  ،دفاع مقدس خلق شد

نظامی در برابر دشمن نبود، بلکه در دل چادرها و سنگرها و در 

، سبکی از زندگی تولد یافت که در عصر جاهلیت ریزهاخاک پس

گرایی، مدرن و غرق شدن آدمی در منجالب شهوت و منفعت

تواند به معبری نورانی برای خوب زیستن و پاک ماندن تبدیل می

 ؛برای نجات جامعه بشری عمل نماید چراغ هدایتی بهمثابهگردد و 

و مجاهد  باهللک عارف سبک زندگی متفاوتی که از جوان بسیجی ی

 هامؤلفهدارای حسینی سبک زندگی  -1 .ساختفی سبیل اهلل می

که برای کسانی که بدان پایبند بودند، اهلیتی است هایی و شاخصه

کسی است که عاشورایی بسیجی  ،در این نگاه .آوردرا به همراه می

رای و ارتباط با خدا، اخالص در عمل و کار ب اهل خودسازی انقالبی

رضای خدا، حضور در صحنه، پاک زیستن، عمل مجاهدانه، امید و 

و صاحب اراده، پیشرو  بلندهمتیتوکل، تالش عاشقانه و مؤمنانه، 

 یخواهآرمانپذیری، مندی و مسئولیت، دغدغهیشکنخطبودن و 

، تدبیر و رفتار عاقالنه، بصیرت و شناخت دشمن، ییگراعملتوأم با 

، فعالیت و نشاط، یروانهیمقانون، اعتدال و  رعایت نظم و انضباط و

خدمت به مردم، عمل به تکلیف، عزت و ایستادگی و استقامت، 

آگاهانه و شجاعت و رشادت، ایثار و ازخودگذشتگی، زندگی مرگ

 ترینمهمها، باشد و این خصوصیات و کلیدواژه ...طلبانه و شهادت

امروز نیز  -3 .ددههای گفتمان و تفکر بسیجی را تشکیل میدال

ساختن کشور و حرکت در مسیر تحقق تمدن اسالمی نیازمند 

توانند در پایبندی به سبک زندگی حسینی است و کسانی می

مسیر تمدن سازی در دهه پنجم انقالب اسالمی و تحقق دولت 

اسالمی و انقالبی پیشگام باشند که در مکتب حسین)ع( تربیت 

بازخوانی یک قصه تکراری در ورای یافته باشند! بازخوانی کربال، 

ای است که چهارده قرن گذشته نیست! تمسک به حیات طیبه

آرمان و امید و هویتی به قلب جوانان این  چنانآنتواند می

طلبی در عالم خواهی هیچ سلطهسرزمین تزریق کند که زیاده

 آن را ،نتواند در برابر اراده آن بایستد و با تحریم و تهدید و تطمیع

 (مهدی سعیدی)نویسنده:  به تسلیم و شکست بکشاند!

 

 

 

 
 

 

 افغانستان يبرا يراهکار                            روز گزارش▼

 تیامن یشوراافغانستان،  گرایغرببا تسلط طالبان بر پایتخت و سقوط آخرین سنگر دولت 

 نیآخر یگوترش به بررسنیو افغانستان و آنتو ندهیبا حضور نما یجلسه فور کیسازمان ملل در 

 .پرداخت این کشورتحوالت 

: گفتسازمان ملل  تیامن یدر نشست شب گذشته در شورا کایآمر ندهینما :يخبر هايگزاره

 تیدهد که امن نیتضم دیطالبان با .در افغانستان متوقف شود انیرنظامیغ هیحمالت عل دیبا»

را در  انیرنظامیکمک به غ دنیاجازه رس دیطالبان با .کندیدر افغانستان حفظ مرا  انیرنظامیغ

 یبرا یتا پناهگاه خواهیممی گرید یافغانستان و کشورها گانیما از همسا .بدهد نستانافغا

در  سیانگل ندهینما« باربارا وود» .«ندیدارند کشور را ترک کنند، فراهم نما لیکه تما هاییافغان

 کیآنچه در افغانستان در حال رخ دادن است، »در نشست فوق اظهار داشت:  سازمان ملل

 .را در افغانستان متوقف کند یاقدامات خصمانه و نظام یتمام دیطالبان با .رگ استبز یاژدتر

: گفتنشست  نیدر انیز  هیروس ندهینما .«باشد بندیپا هااقلیتاز حقوق  تیبه حما دیطالبان با

 «.کند فایافغانستان( ا یکنون طی)در شرا ینقش مهم تواندیم رانیکه ا میما اعتقاد دار»

کشور  نیدر ا کایآمر سالهبیستحضور  جهیکشور افغانستان نت یفعل تیوضع :يليتحل هايگزاره

و  تیاست؛ امن یداخل یموضوع تیکه امن دهدمیافغانستان نشان  یروزها نیتحوالت ا .است

مسلح و مجهز، اما در عمل  ظاهربهارتشی آن  جهیاستمرار داشته باشد و نت تواندنمی یلیدولت تحم

خواهد بود که به  یاشرف غندر برابر خطرات و همچنین رئیس دولتی همچون  ارادهبیو  انگیزهبی

دالرهای آمریکایی، کشور و ملتش را در از پر  ییهابا خودرو»راشاتودی،  روسیاذعان رسانه 

سقوط ؛ شودمیمشابه این وادادگی در تاریخ کشورمان نیز یافت  .گذاشتخواهد تنها  هاسختی

و  شدهمییکی از افتخارات رژیم پهلوی یاد  عنوانبهکه از آن  2315در سال  رضاخانارتش 

قدرت آن  دیشد یوابستگ لیبه دل، هاانگلیسیاز قدرت به دست  رضاخانو عزل آسان  شودمی

در تحلیل وضعیت کنونی افغانستان و ترسیم  -1 .تآن بوده اس نبودن یبه غرب و مردمزمان ایران 

 یستیترور تیاقل کی صرفاًطالبان اید بر این واقعیت توجه داشت که آینده پیش روی این کشور ب

همان بیست سال پیش توسط جرج بوش  ،بود تیدر اقلبان لطااگر  چراکهدر افغانستان نیست؛ 

در افغانستان  ایکنندهخیره سرعتچنین با  توانستنمیو در برهه فعلی نیز  رفتمیپسر از بین 

طالبان امروز  -3 .شده است طالبان یروزیپافغانستان باعث  یمردمبدنه  تیحما قطعاً .حاکم شود

 یآن دینه متحد و نه تحد طالبان امروز .است بیست سال پیشمتفاوت از طالبان  ،یجهت رفتار به

 دو دهه اخیر بادر  است کهافغانستان  یاسیجامعه س تیاز واقع یبلکه بخش ،یاسالم یجمهور

 یجمهور نیبنابرا؛ ه استدیرس یروزیو به پ هدیجنگ وهای ناتو(غاصبان سرزمینش )آمریکا و نیر

 امروز .خود باشد یمل تیمنافع و امن تأمین درصدد بایستمی هاواقعیتاین به  با نگاه یماسال

به دولت  یابیو آرامش در جهت دست تیامن ،ثبات جادیتمرکز بر ا ،راهبرد در افغانستان نیبهتر

 )نویسنده: فرهاد کوچک زاده( .باشد تواندمیام اقو یبا حضور تمام ،ریفراگ

 با رويکرد ايران، آمريکا را شکست داد توانمي: صهيونيستيکارشناس            ر ویژهخب ▼

ن آمریکای فرار نظامیا تأثیرگذاریرابطه با میزان  در پاسخ به پرسشی در «پروفسور ایتان گیلبوا»

بوده  آمیزموفقیتاین خروج نشان داد رویکرد ایران در قبال آمریکا »گفت: ، از افغانستان بر ایران

 صرفاً را شکست داد و چنین کاری  متحدهایاالتتوان است و با در پیش گرفتن صبر و مقاومت می

 .«ا کمی صبر و فشار اسالم قادر است غرب را شکست دهدشود، بلکه بروی کاغذ انجام نمی

امروز آمریکا به رهبری »در این زمینه افزود:  المللبینارتباطات و روابط صهیونیستی کارشناس 

شکست  روازاین)برجام( بازگردد،  1520خواهد تا به توافق سال بایدن ملتمسانه از ایران می

 .«کندچنین شرایطی قدرتمندتر میآمریکا در افغانستان ایران را در 

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 هستيمچين به رئيسي: آماده همکاري راهبردي  جمهورسيرئپيام 

برقراری روابط سیاسی با  در پیامی با تبریک فرارسیدن پنجاهمین سالگرد چین جمهوررئیس

سخن گفته های مختلف همکاری دو کشور در زمینهاز آمادگی کشورش برای تحکیم  ایران،

در نیمه قرن گذشته بعد از برقراری روابط سیاسی، »آمده است:  شی جین پینگدر پیام  .است

پس از  .تضمن بسط و توسعه مداوم روابط دو کشور، دوستی دیرینه دو ملت تعمیق یافته اس

تقویت گردیده و  شیازپشیببرقراری مناسبات مشارکت راهبردی جامع، اعتماد سیاسی طرفین 

در دوران بعد از  .های مختلف به پیشرفت پایداری دست یافته استهمکاری عملی در زمینه

، چین و ایران همچون سرنشینان یک کشتی از یکدیگر حمایت و پشتیبانی 2۱-شیوع کووید

به بسط و توسعه روابط  .روایت شده است 2۱-ه داستانی زبانزد همکاری مبارزه با کوویدکردند، ک

ضمن تعمیق دوستی دیرینه، همکاری دو  .آمادگی دارم .چین و ایران اهمیت بسزایی قائل هستم

های مختلف را تحکیم دهیم، مفهوم روابط مشارکت راهبردی جامع را غنی کشور در زمینه

دار تآرامش، شکوفایی و اق .عادت را برای دو کشور و دو ملت به ارمغان بیاوریمساخته و رفاه و س

 .«دوستی دیرینه ایران و چین جاودانه باد .ملی را برای ایران آرزومندم

 موقعيت جذاب ايران براي غرب و شرق

ی در تشریح رویکرد دولت سیزدهم در قبال المللبینکارشناس مسائل  «حسین کنعانی مقدم»

درک  یخوببه امداشتهبه سفرهای زیادی که  با توجه»: دیگویممنطقه و روابط ایران با شرق 

و هارتلندی که دارد و تسلطی که بر کنترل انرژی  یکیتیژئوپلکه ایران به لحاظ موقعیت  کنممی

در منطقه دارد برای همه کشورها حائز اهمیت است و همه سعی بر این دارند که از این قدرت 

ب و نفوذ به مدیترانه است و ایران را در مسیر چین نگاهش به غر .ایران به نفع خود استفاده کنند

شد که اگر آمریکا  سؤالوقتی از پوتین  .داندمیروسیه نیز ایران را یک بازار مهم  .بیندمیخود 

ایران تحریم کند مسکو چه خواهد کرد؟ پوتین پاسخ داد ایران  ایهستهروسیه را بر سر مسائل 

این کشورها نه پیوند  .کنممییم در آنجا کار و در صورت تحر رودمیمارکت من به شمار 

که منافع خود را در اولویت قرار  رسدمیایدئولوژیک با ایران دارند و نه پیوند استراتژیک و به نظر 

هدف بایدن »وی در خصوص مباحث مربوط به برجام و مذاکره با غرب نیز معتقد است:  .«دهندمی

ت آن برای فشار حداکثری به ایران و بحث مکانیسم ماشه از بازگشت به برجام استفاده از ظرفی

 .و امنیت رژیم صهیونیستی داشته باشد ایمنطقهضمن اینکه میزی را با ایران برای مسائل  .است

 .بایدن خواستار این نیست که فشارها از روی ایران برداشته شود و یا حتی فشار تغییر کند درواقع

و رژیم صهیونیستی نیز ایران هراسی را در  دانندمیاستراتژی خود  عنوانبهفشار حداکثری را  هاآن

کاری به موضوع برجام و روابط با  فعالًآقای رئیسی  رسدمیبه نظر  .دستور کار خود قرار داده است

سپس از این  .خواهد پرداخت ایمنطقهغرب نخواهد داشت و بیشتر به کشورهای عربی و مسائل 

 .«با غرب داشته باشد خصوصبهی المللبیندر معادالت  یهایزنیچانه تواندمیسکو 

 به اهداف خود نرسيد« روابط يسازيعاد»رسانه صهيونيستي: پروژه 

و امارات برای  رژیم صهیونیستیروزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی درباره توافق 

رقراری روابط میان بسیاری از برای ب هاآنروابط نوشت که این توافق انتظارات اولیه  یسازیعاد

هاآرتص در  .را محقق نکرده است رژیم صهیونیستیعربستان سعودی و  ژهیوبهکشورهای عربی، 

این توافق همچنین قرار بود یک ائتالف جدید در خاورمیانه برای پاسخ به محور »ادامه نوشت: 

بت کند اسرائیل هدف دیگر آن، این بود که ثا عالوهبهشیعی تحت رهبری ایران ایجاد کند و 

 .روابط خود با کشورهای عربی منطقه نیازی به سازش با فلسطینیان ندارد یسازیعادبرای 

 بااسرائیل همچنین امیدوار بود که امارات بخشی از یک ائتالف علنی در منطقه برای مقابله 

)فارس( که کشورهای حاشیه خلیج  آیدمیایران باشد اما اکنون به نظر  ایمنطقه یهااستیس

ین روزنامه صهیونیستی دلیل این ا .«کنندمیمحتاط رفتار  آویوتلبرای ایجاد روابط با  شدتبه

نشان  ایمنطقهاول اینکه؛ ایران خود را یک قدرت »احتیاط زیاد را دو چیز عنوان کرد و نوشت: 

و اسرائیل در  و هراسی از حمله به منافع آمریکا شودمیداده است که در برابر واشنگتن تسلیم ن

دوم اینکه؛ دولت جدید آمریکا تمایل کمتری برای تحکیم روابط با اسرائیل، چه در  .منطقه ندارد

 .«داده است نشان خودرابطه با امارات متحده عربی و چه عربستان سعودی از 

 اخبار کوتاه

در  جمهورسرئی /همسايه ملتهب شرقيراهبرد ايران براي  ◄

: گفتدر قبال افغانستان  کشورمانخصوص سیاست و راهبرد 

 یبه فرصت دیاز افغانستان با کایو خروج آمر یشکست نظام»

 لیکشور تبد نیدر ا داریو صلح پا تیامن ،یزندگ یایاح یبرا

نخست امروز افغانستان  ازیثبات که ن یبرقرار یبرا رانای .گردد

و برادر، همه  هیعنوان کشور همسااست تالش خواهد کرد و به

 یسرئی .«کندیم یتوافق مل یبرا یابیها را دعوت به دستگروه

و  قیرا موظف کرد ضمن رصد دق یو شمخان فیظر نیهمچن

 .تحوالت افغانستان، مراتب را گزارش کنند وستهیپ

/ تجهيز کرده بوديم! کامالًارتش افغانستان را : دنيبا ◄

دیروز در اولین سخنرانی خود بعد از  کایآمر جمهوررئیس

سقوط دولت افغانستان، با توجیه علت خروج این کشور از 

 .میکن دایبه اهدافمان دست پ میما موفق شد»: افغانستان گفت

به  یستیاز حمله ترور یریهدف ما از آمدن به افغانستان جلوگ

در  دنینگج یرا برا هاییکایجان آمر دداری انتظار .بود کایآمر

 2از  شیب !ندازمیبه خطر ب گریکشور د کی یجنگ داخل

کشور را با  نیکرده و ارتش ا نهیدالر در افغانستان هز ونیلیتر

 .!«میکرد زیالزم تجه زاتیتمام تجه

 نفداحسی» /طالبان نشد؟ يشرويمانع پ ونيچرا لشکر فاطم ◄

کشورمان در برنامه زنده  یمل تیامن ونیسیعضو کم ،«یمالک

مجری که پرسید، چرا فاطمیون  سؤالتلویزیونی، در پاسخ به 

رشادت نشان دادند، در افغانستان مقابل  همهنیاکه در سوریه 

از  تیبه حما لیتما ،یدولت چهی»: طالبان نایستادند، گفت

و عدم قدرت  یبندوباریبفساد،  لیبه دل یدولت اشرف غن

 یکسان ون،فاطمی و افغانستان ارتش .ردرا ندا یدولت مرکز

افغانستان  یبار تصرف شهرها ریز یسادگ نینبودند که به ا

 .«توسط طالبان بروند

معاون سایت رهبر « یفضائل یمهد» جوانمرد باشيد!/ ◄

ناصحیح در  یهایخبرپراکنمعظم انقالب در واکنش به برخی 

 مشکلشان یبرخ ظاهراً»: فضای مجازی، در توئیتی نوشت

 دی 2۱ انقالب رهبر چون؛ واکسن خاص است نه اصل واکسن

 کایمتقن، واردات واکسن از مبدأ آمر لیهم به دالفقط و آن ۱۱

فرانسه را منع کردند و نه مطلق واکسن  نیو همچن سیو انگل

 .«!دباشی جوانمرد مخالفت در .را یواکسن غرب یو حت یخارج

 سردار /کرونايي دهيدداغهزار خانواده  51حمايت مالي سپاه از  ◄

 ژنیهزار دستگاه اکس»: اظهار داشت فرمانده کل سپاه ،سالمی

 صورتبه بضاعتکم مارانیاز ب یتعداد اریدر اخت یساز خانگ

 35.شودمیقرار داده  یکامل سالمت یابیتا مرحله باز یامان

تحت  سال کیکرونا، ماهانه تا  انمتوفی خانواده از نفر هزار

و  جبسی سپاه، مشارکت با .رندیگیمقرار  یمال تیپوشش حما

 ونیلیم 3 یبرا یشتیمع یهاکمکو  هابستهمختلف،  ینهادها

 .«شودمیدر نظر گرفته  ازمندیخانوار ن


