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 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

کشورهایی و از همه بدتر کشور آمریکا و همچنین  یاطالعاتهای های جاسوسی و سرویسدستگاه

رونق کنند؛ یا را بیکه انتخابات آخر خرداد  کنندیمرژیم صهیونیستی از چندی پیش تالش 
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 !ددهنيمردم نمره م                 روز حرف▼

مرحله  کی، هانامثبت ستگاهیبا عبور از ا 0011انتخابات  قطار

 روزیدکشور شد. ستاد انتخابات  ترکینزد یینهابه موعد  گرید

سیاسی س شنا یهاشاهد حضور چهره گرید ینسبت به روزها

 ینامزدها یبرخ یکوتاه و گاه جنجال یبود. ابراز مواضع انتخابات

 یستاد نشان از انتخابات نیا یکنفرانس خبر سالندر  یانتخابات

 ینامزدها یو مهم دارد. شروع توفنده از سو دهیچیمتفاوت، پ

خوب  یو شور انتخابات یتحرک اجتماع یکننده برانامثبت

سالمت انتخابات را به  یکه فضا یاما مشروط به شروط ،است

 .نسازد نهیمردم و کشور هز یو برا دیاالین بیو تخر یزشت

که طی روزهای گذشته شاهد  طورهمان -0 :يليتحل نکات

 یبرا یبه فرصت لینامزدها تبد از یبرخ ینام براثبتبودیم، 

گذشته شد و  یهاتیبه مسئول ییو فرار از پاسخگو یفرافکن

که از قبل  یاهراسانهبیرق یانتخابات یالبته کاربست ترفندها

دال بر جنگ  ینامناسب ریتصو نیبودند. ا کار کرده هاآن یرو

 بندهیز اصالًکه  کندیم برهبه درد مردم مخا یتوجهیقدرت و ب

اقدامات  یاصل کردیغلبه رو -2 .ستین یو خواسته نظام اسالم

بود تا  یایو نف یسلب داها،یزودهنگام کاند یغیو تبل یارسانه

 یکالیراد هیموضوع، مضاف بر دادن سو نیا !و اثبات خود یجابیا

اکم حانتخابات  یبر فضارا  یدسازیو نام بیبه انتخابات، تخر

 نیدر رفتار ا یهراسبیو رق بیعالوه بر تخر -3. کندمی

نام ثبت ینوع مواضع برخ ،یانتخابات ینامزدها یبرخ یروزها

 یساختارها یمهابایجزء نقد ب یزیچ روزیکنندگان د

نبود  مخرب دشمن پسند یهادوگانه ریتصو میو ترس یتیحاکم

زاد آ یچنان از فضا یانتخابات یهادر بزنگاه ی. برخستیو ن

که  کنندیم فراطو در نقد ساختارها ا سوءاستفاده یاسیس

 یجمهور کایآمر یو صدا یسیانگل سیبیبی بونیاز تر ییگو

 انیب یفقدان آزاد یو در همان حال برا کنندیرا نقد م یاسالم

امروز  ینظام اسالم دنیو فرا ندیبرآ کهدرحالی !ندیسرایم هیمرث

و  هاتیشخص نیهم یهاجزء محصول عملکرد و برنامه یزیچ

 !ستیها و مجالس گذشته ندر دولت یاسیس یهاانیجر

 یداشتن خدا ناظر ادینکته به  نیتریراهبرد :یراهبرد نکته

و برکات به دست  راتیهمه خ نکهیدر رفتارها و مواضع است و ا

 لهیبرکات است. با وس نیو رفتار و تفکر ما عامل جذب ا !اوست

کار حالل و خدمت به مردم  شودینامطلوب و فعل حرام نم

، کهاینبرکت نخواهد داشت. ضمن  اساساًامام)ره(  ریکرد. به تعب

ما و رفتار  ندهیگذشته، برنامه حال و آ هم شاهد کارنامه مردم

 (شانیپر اهللفتح) .دهندیهستند و به ما نمره م ما یانتخابات

 

 توانيد؟!آيا مي                                         روز گزارش▼

 استیدوره انتخابات ر نیزدهمیو س گذردیم رانیا یاسالم ینظام جمهور سیسأتسال از  02

رأس  یجمهور استینام داوطلبان انتخابات رثبت زمان .در حال شکل گرفتن است یجمهور

از  یسینوپرونده نام ترتیباینبهو  افتی انی( پا0011 بهشتیارد 2۲روز شنبه ) 0۱ساعت 

 .بسته شد یجمهور استیدوره انتخابات ر نیا ینامزدها

 ،اندشده یجمهور استیر انتخابات یداتوریصحنه کاند اردو که یاشخاص یبرا ي:ليتحل یهاگزاره

 هاآنرا به  مردم سرنوشت خود و کشورشان ؛است که بدانند تیاهم بسیار حائزنکته  نیدانستن ا

 هایگزاره یتکرار برخ گرید د تاطلبمی یمیعظ اریبس تیظرف کی اراتیاخت ضیتفو نی. اسپارندیم

 0در دوره  یاظهار شرمندگ و ییفرار از پاسخگو و یناتوان به دلیلجمهور  یروسا یمانند برخ ار ریز

 ،«های جریان تندروگیریموضع» ،«دولت قبل» :ازجمله هاگزاره یبرخ .میشاهد نباش ساله ۱ تا

 تیدرنها و« ندارد اریدولت اخت»، «!مینگذاشتند کار کن»، «پنهان یهادست»، «دولت پنهان»

 یبرخ بونیتر دنیکه مردم با د دیتکرار گرد قدرآن «، زلزله و کرونالی: آمدن سیبدشانس»

را نُقل  هاگزاره نیا ییشگویو پ بینیپیش، حل مشکالت ظارانت جایبه منتخب خود، نیمسئول

 وخطاآزمونمحل  یجمهور استیر گاهیدانست که جا دیبا .اندداشتهخود  یهایمجالس و دورهم

را  ینوساز نیا تواندمیانتخابات  قطعاًنهفته است که  یتیریمد یگره کار کشور در نارسائ و ستین

و  گشاییگره نیا یبرا یسال جار ینوروز یدر سخنران یمعظم رهبر مقام .دینما جادیدر کشور ا

 22تا  20کنندگان  نامبتث به خطاب مزمن کشور، دردهایعالج  یحت و هاگزاره نیاز ا یرهاشدگ

که داوطلب  یبه داوطلبان عرض بکنم. به آن کسان خواهممیرا  یمطلب :فرمودند 0011 بهشتیارد

خب،  یلیخ ،انیدتومی دیدیاگر د د؛یکار را بدان ینیسنگ میانتظار دار ؛شوندمی یجمهور استیر

که مشکل کشور  دیبدان .دیکار را ندان ینینباشد که سنگ جوراینامّا  د؛یبشو یوارد کارزار انتخابات

 د،یداشته باش یو راه حلّ یابرنامه کیآن مسائل هم  حل یبرا ست،یکجا است و مسائل کشور چ

 استیس ، مسئلهیاجتماع یهابی، موضوع آسکشور امنیت ، مسئلهاقتصاد مسئله .یولو اجمال

و مهم را به دوش  نیبار سنگ نیا توانیدمی دینیبیاگر م .فرهنگ مهم اریبس ، مسئلهیخارج

 (انیعباس نی: حسسندهی)نو .«دینه، وارد نشو دیدیاگر د د؛یاهلل، وارد بشوبسم د،یریبگ

 سرزمين اشغالي را ترک کنند هاصهيونيستصهيونيستي؛ تحليلگر          ویژه خبر ▼

با  یریدرگ انیخواستار پا آویوتلدر  یتظاهرات یبا برگزار هاستیونیاز صه یشامگاه شنبه شمار

در دست  «دیجنگ را متوقف کن»با شعار  ییهاشعارنوشتهکنندگان تظاهرات .اندمقاومت شده

 میرژ یتیامن نهیگزارش داد که کاب یز دیروزن یستیونیصه میرژ ونیزیتلو 03کانال د. داشتن

رژیم صهیونیستی اقتصاد یت وضع. اندبا غزه شده هادرگیری انیخواستار پا یدر نشست یستیونیصه

 به علت یرانیحداقل دو شرکت کشت ندیگویم یرانیمنابع کشتخوشی ندارد؛  وروزحال این روزهانیز 

بندر  یجاخود را به ینفت یهااند محمولهدرخواست کرده ،یاشغال نیدر فلسط هادرگیری

از  یاشغال نیآسمان فلسط زین شتریپ .دهند یستیونیصه میرژ لیتحو «فایح»در بندر « عسقالن»

به این نقطه متوقف شده  یالمللنیبو بیشتر پروازهای  شده بود یمقاومت خال هایموشکترس 

را در محاصره  میرژ نیاذعان کرده مقاومت توانسته ا یستیونیصه میرژ ونیزیتلو 02. شبکه است

در روزنامه نیز در تأیید حقانیت ملت فلسطین تحلیلگر صهیونیستی  «طیشاب یآر» .قرار دهد ییهوا

خود بازگردند؛  یرا ترک کنند و به موطن اصل یاشغال نیسرزم هاستیونیصه»هاآرتص نوشت: 

 م،یخود هست خیدوره تار نیترو سخت نی. ما در بدترکشدیآخر خود را م یهانفس لیاسرائ

اعتراف کرد،  دی. بامیندار یدادن به اشغالگر انیو پا هاآناعتراف به حقوق  زج یما راه نکهیامثل

. میخود باش یبرا یبه دنبال راه سوم دیبقا با یبرا رونیدارند؛ ازا شهیر نیسرزم نیدر ا انینیفلسط

 دوستانبا  دی، بااست افتهی انیما پا یبرا زیچهم همه یو روان یبلکه در بعد روح یتنها در بعد عملنه

 .«میمکان کننقل سیپار ای نیبرل سکو،یفرانسبه سان یزندگ یکرده و برا یخود خداحافظ

http://www.basirat.ir/


 

 

  
 اخبار ▼

 !بازگشت به برجام یبرا کايآمر یجد عزم

و به  لیاسرائ افروزیجنگ وجههیچبه»معتقد است:  کایکارشناس مسائل آمر ،«یزدیا فؤاد»

نسبت حضور در  دنیبا نگاه جو رییاز سناتورها باعث تغ یبرخموازاتش تحرکات و اقدامات 

بازگشت  یبرا دنیدر دولت با یبرجام نخواهد شد. چون عزم جد یایو اح نینشست و

امور  ریوز نکن،یبل یکه آنتون گونههمانوجود دارد.  یابه توافق هسته کایآمر متحدهایاالت

 نیدر مذاکرات و کایمشابه شما عنوان داشت که آمر سؤالهم در پاسخ به  کایخارجه آمر

 تیریبرجام کنترل و مد یایو اح ایهستهخواهان آن است که با بازگشت به توافق  شدتبه

 متحدهایاالت یینگاه غا یعنی؛ داشته باشد رانیا یاسالم یاقدامات جمهور یرو یتریجد

 دنیبا میت کهآن لیاست. به دل رانیدرت و نفوذ اکاهش ق باهدف نیحضور در نشست و

را مهار  رانیا روزافزونو قدرت  یابرنامه هسته تواندمیبرجام خواهد بود که  نیمعتقد است ا

 نکنیبل ی؛ آنتونگرددبازمی دنیخارجه دولت با امور ریوزآن هم به مواضع  دیمؤکند. 

از  تیدر حما نیو یوگوهاخارج شدن از گفت یبرا خواهیجمهور یدرخواست سناتورها

که بازگشت  دهدمینشان  نیرا رد کرد. ا انینیفلسط هیعل یستیونیصه میرژ یهاقساوت

 .«است یاتیح ومهم  هاآمریکاییخود  یتا چه اندازه برا رانیمهار ا یبه برجام برا دنیدولت با

 !فرار از ترس یبرا يجنگ آرايش

[ هست. یاشغال هایسرزمین]در  ریامکان جنگ فراگ: »گویدمیدر اردن  رانیاسبق ا ریسف

 طوراینشود.  ریجنگ فراگ کیباعث بروز  تواندمیبه غزه  ستیونیصه انیورود نظام مخصوصاً

 کیاز  شتریب یزیچ اندگرفتهبه خود  انیکه نظام یجنگ آرایش نیکه در اخبار آمده و اگر ا

 جادیا یمستعد نهیزم ،غزه را بشکنند و وارد آن شوند یو بخواهند مرزها شدبا یجنگ روان

و  ینیفلسط یشهدا یدر غزه و تعداد باال ینیفلسط غیرنظامیان. هدف گرفتن شودمی

عبور  گریدارد. از طرف د انشیو نظام لیبودن اسرائ پاچهدستکودکان نشان از  مخصوصاً

 هایسرزمیندر  انیهودیاز  یشدن تعداد تهو کش نیحماس از سد گنبد آهن هایموشک

 هایسرزمیندر  یداخل هایدرگیری ترمهماما ؛ هم نشان از وخامت اوضاع دارد یاشغال

را روشن کند. ضمن آنکه مردم  یشعله جنگ داخل تواندمیشهر لد است که  ازجملهو  یاشغال

به شرکت و  مندعالقه یاشغال هایسرزمین یو شرق یشمال یلبنان و اردن هم در کنار مرزها

هستند.  هادرگیری نیدر ا ستیونیصه انیدر مقابل حمالت نظام نیاز مردم فلسط تیحما

را  نیسقف گنبد آهن ایگونهبه، شدهتبدیل اندازیموشکبه  پرانیسنگانتفاضه از  کهازآنجایی

را  یجنگ روان کی یجنگ آرایشکه در وهله اول با  کندمیدارد تالش  اهوینتانسوراخ کرده. 

 تیوضع کیکه در  یمردم یبرا یو کمک روان یروح تیتقو کیشروع کند و در درجه بعد 

 .«هستند، باشد هاپناهگاهسخت از منظر ترس از فرود موشک بر مناطقشان در 

 و کنايه رضايي به الريجاني و جهانگيریتعريض 

کننده انتخابات ریاست  نامثبت هایچهره ازجمله رئیس سابق مجلس« الریجانیعلی »

حوزه اقتصاد، نه »نطق انتخاباتی گفت: بخشی از در  نامثبتدیروز بعد از وری بود که جمه

بسیاری در  موردنقدجمله همین  .«پادگان است و نه دادگاه که با تشر و دستور اداره شود

این  ازجملهدیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز  ییمحسن رضافضای مجازی شد. 

اما  ستیدادگاه ن ایاقتصاد پادگان » م در وزارت کشور گفت:نابعد از ثبتمنتقدین بود که 

نیز  ایکنایهوی  .«است دهید یجد بیآس بافیفلسفهاقتصاد از  ست؛یهم ن یباففلسفه یجا

ریاست جمهوری  ش براینامثبتبعد از  آلودبغض هاییصحبتبه معاون اول دولت نیز زد که 

پس  !دیعده گفتند نه چکش نه کل کیزدند؛  هیگر ریز نجایا ایعده»فت: گ. رضایی یراد کردا

اگر مجلس و دولت گذشته درست عمل  د؛یمردم بود یشما عامل بدبخت د؟یشما کجا بود

 .«م؟یشدیامروز گرفتار م ایآ کردندیم

 اخبار کوتاه

ئیس قوه قضائیه ر /!ترمهممجريه قوه قضا مهم است، اما دستگاه  ◄

، در پاسخ به در سخنرانی دیروز خود در ستاد انتخابات کشور

و خواستار باقی ماندن را دارند  هیدغدغه قوه قضائفرادی که ا

در انتخابات ریاست  نامثبت جایبهایشان بر ریاست این قوه، 

، هیدستگاه قضا مهم است اما قوه مجر»: جمهوری بودند، گفت

 ،یگران ،یکاریب»افزود: رئیسی  .«است تیاولو یامر اهم و دارا

 جادیانسان ا یبرا یدغدغه جد یاقتصاد تیسفره مردم و وضع

 لیتبد دیبه ام تواندمی یدولت قو کیدر  هایدیناام نیا .کندیم

 ردهندهییتغ توانندیوضع موجود نم یو شرکا انیبان .شود

را  چنانیآن یانتخابات یستادها یمن بنا .باشند یفعل تیوضع

 .«کنند لیرا به ستاد تبد شانیهاندارم؛ مردم خانه

جنبش حماس  /اومت در اتاق گفتگوشناسي جبهه مقضعيت و ◄

قدس سپاه پاسداران  یرویاعالم کرد که فرمانده ن یاهیانیدر ب

مکالمه  نیحماس در ا یاسیدفتر س سیو رئ یانقالب اسالم

 یدر غزه را بررس هادرگیریتحوالت اوضاع و  نیآخر یتلفن

و  رینظیاز عملکرد ب دیضمن تمج یقاآن لیسردار اسماع .کردند

را  ستیونیاشغالگران صه انهیوحش اتیمقاومت، جنا زیآمتیموفق

نبرد قدس را نبرد کل امت اسالم  زین هیهن .محکوم کرد شدتبه

از ملت و  تیدر حما رانیا یاسالم یدانست و مواضع جمهور

نیروی قدس همچنین فرمانده  .را ستود نیعادالنه فلسط هیقض

آخرین  ،زیاد نخاله، دبیر کل جهاد اسالمیبا در گفتگوی تلفنی 

 وضعیت میدانی جبهه مقاومت را جویا شد.

 یسخنگو «برتیسا» از حقوق بشر دوگانه در غرب/ یبردارپرده ◄

کشور تظاهرات در  نیصدراعظم آلمان اعالم کرد دولت ا

اقدامات  یرا تحمل نخواهد کرد. و هاینیاز فلسط تیحما

 ید خواند و مدعرا دفاع از خو یستیونیصه میرژ کارانهتیجنا

. فرانسه «داردحق دفاع از خود در برابر حمالت را  لیاسرائ»شد 

 یبرا روزی، دداندمی انیب یو آزاد هاآزادیکه خود را کشور  زین

آبپاش استفاده  نیاز ماش نیفلسط انیبرهم زدن تظاهرات حام

به اعالم  اعتنابی نیفلسط یحام هایفرانسویاز  یکرد. تعداد

بودن هر نوع تجمع در  یرقانونیبر غ یکشور مبن نیدولت ا

و خواستار توقف  هآمد سیپار هایخیابانبه  ن،یموضوع فلسط

 .ده بودندش نیحمالت به ملت مظلوم فلسط

از  یکی /يمنيبه سبک رزمندگان فلسطينيان نبرد  وهيش رييتغ ◄

سبک  رییتغ ،فلسطین رینبرد اخ توجهقابل یهانکات مهم و تفاوت

بوده است.  یاشغال هایسرزمینراکت از نوار غزه به  کیشل

حجم  هیبر پا شتریب ینینوع مبارزات رزمندگان فلسط درگذشته

 یو تالش برا نینشستیونیصه یهابه سمت شهرک کیشل یباال

در چند  اما ؛بود لیسرائارتش ا نیاشباع کردن پدافند گنبد آهن

مشاهده کرد که در کنار باال رفتن نرخ  توانیم خوبیبه ریروز اخ

 یدشمن، حمالت راکت یپدافند یهاو عبور از سد سامانه کیشل

تا  شودیهدفمند به خود گرفته و تالش م یمقاومت سبک

 .رندیمناطق هدف قرار بگ نیدر ا زیدشمن ن یاتیح یهارساختیز

 


