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 در انتخابات شناسيموقعيتاهميت      روز حرف▼ 

 هایزمان در که مواردی ازجمله و بصیرت اصلی هایمؤلفه از یکی

 دهد نشان را خود تواندمی انتخابات مانند سازسرنوشت و مهم

 مردم آحاد هرچه که خطیری و مهم امر. است( شناسیموقعیت)

 انتخاب در هم و مشارکت میزان در هم گردند توجیه بدان نسبت

 اصلی شاخص 2 دارای شناسیموقعیت. بود خواهد تأثیرگذار اصلح

 :است شناسیمکان و شناسیزمان

 شناسیزمان خصوص در رهبری معظم مقام: شناسیزمان -0

 دوران در داشتند مسئولیت احساس هابعضى»: فرمایندمی

 خرج جایى؛ کنند خرج کجا را این فهمیدندنمی امّا مبارزات

؛ بود بزرگوار امام مبارزاتىِ ظیمع حرکت ضرر به که کردندمی

. است جورهمین هم امروز تا؛ جورهمین هم انقالب از بعد

 انگیزه، کنندمی مسئولیت احساس، دارند احساس هابعضى

 خرج جایى بد؛ کنندمی خرج غلط را انگیزه این امّا دارند

 اشتباهى هم معروفشامربه، نباشد رکن این اگر کنندمی

 اهتمامش مورد امرِ، آیددرمى اشتباهى هم جهادش، آیددرمى

 «.افتدمى راههکج به و شودمی خطا دچار هم

 .است رو پیش موانع از یکی هم محیط نشناختن درست -2 

 هستند هابعضی» :معتقدنددر این زمینه  انقالب معظم رهبر

، نشناختیم را محیط ما وقتی؛ شناسندنمی درست را محیط

 و جنگاور کهوقتی؛ است زیاد برایمان اشتباه و خطا احتمال

 کجا دوست، است کجا دشمن، دارد قرار کجا ندانست آوررزم

 به، بگیرد دوست طرفبه را اشاسلحه سر است ممکن، است

 باید را محیط؛ کندمی شلیک دشمن به دارد اینکه خیال

 از بعضی. شناخت باید، دید باید را هابندیجبهه، شناخت

 سنگر در که است شخصی مثل، کنندمی هابعضی که کارهایی

، آیدمی وتوقتق صدای بیندمی و شده بیدار حاال، برده خوابش

، است طرف کدام دوست، است طرف کدام دشمن داندنمی

 کندمی آتش را تفنگ یا را خمپاره یا را توپخانه هوابی طورهمین

 هابعضی. شودمی شلیک دوست سمت به اتفاقا  ؛ سمتی یک به

 مبارزه دارند کسی چه با فهمندنمی؛ است جوریاین کارشان

 «.است الزم خیلی محیط شناخت بنابراین؛ کنندمی

 شناسزمان هم باید انتخابات خطیر موقعیت در ،اساس بر همین 

 نکته هر و جایی سخن هر که معنا بدین ؛شناسمکان هم و بود

 دارندیبرم گام اسالمی انقالب مسیر در که گرانیکنش. دارد مکانی

 و حزبی مطامع خاطر به و باشند مهم یهاشاخص این متوجه باید

 رونق یجابه که باشند نداشته رفتاری انتخابات فرایند در جریانی

 سازنده و آفرین چالش، کشور تمعضال حل و انتخابات به

 تا نندک غبارآلود را کشور فضای که باشند کاذبی هایدوقطبی

 (برزکار مصطفی: نویسنده! )بگیرد را خود ماهی فضا این از دشمن

 

 

 

 

 
 

 ابعاد نهان جنگ غزه                                      روز گزارش▼

 میرژ نیا وزیرنخستمشترک با  یدر نشست خبر یستیونیصه میجنگ رژ ریوز« گانتز یبن»

در منطقه و به چالش  رومیانه یروهاین تیآرامش، تقو یبرقرار از جنگ کنونی،اهداف ما »گفت: 

حماس ادامه  هیحمالت علو به همین منظور به  حماس است یراهبرد تیظرف دنیکش

که مطرح  گونههمانبسیار مهم است؛ زیرا  صهیونیستیاین گزاره وزیر جنگ رژیم  .«میدهیم

باشد، در پاسخ به  مسجداالقصینگ بیش از آنکه در پاسخ به مسائل اخیر و جاین  ،کرده است

 یک سری از مسائل و در ابعادی فراتر از مسائل فلسطین است.

ئیس حزب ر، «مراف میکائیل»در کنار موضع وزیر جنگ رژیم صهیونیستی،  -0 :خبری هایگزاره

ای هستیم که حماس تاکنون این اندازه ما اینک در نقطه»کار رژیم صهیونیستی در توییتی نوشت: 

رسیده و هیچ تعریف جامع و  بستبنقدرتمند و خطرناک نبوده است. ارتش اسرائیل به نقطه 

نشان از قدرت حماس در ابعاد  گیریموضعاین  «.عملیات غزه وجود ندارداز  رفتبرونراهبردی برای 

سه تهدید اصلی تعریف  ،در راهبرد امنیتی رژیم صهیونیستی -2 مختلف نظامی و حتی سیاسی دارد.

اشغالی( مطرح شده است؛  هایسرزمیندرون ) یدرونتهدیدی  عنوانبهشده است: الف( حماس که 

شمالی و شرقی رژیم مطرح است؛ ج( ایران  هاییدی بیرونی و در جبهتهد عنوانبهکه  اهللحزبب( 

تهدیدی فراتر از تهدیدهای دیگر برای خود متصور کرده است.  عنوانبهصهیونیستی  که رژیم

به تهدید نزدیک یعنی حماس مشغول هستند.  هاصهیونیستاکنون  ،شودمیکه مشاهده  گونههمان

که قدرت  اندشدهمتوجه  ایگونهبهو  شودمین رژیم مشاهده در مواضع مقامات ای کامال این بحث 

 .کنندمیکه به آن فکر است باالتر از مسائلی  مراتببهاشغالی  هایسرزمینحماس در درون 

کنونی رژیم صهیونیستی در ابعاد سیاسی و نظامی و  هایچالشبا توجه به  :حليليت هایگزاره

تصمیم به حمالت کنونی علیه حماس گرفته است. در این رژیم  ،عدم مقابله با تهدیدهای کنونی

اول؛  بیش از همه مشهود است و باید به آن پرداخته شود. مؤلفهسخنان مقامات صهیونیست دو 

در جنگ کنونی بسیار برای  اشنظامیقدرت حماس. رونمایی حماس از دستاوردهای 

چنانچه حماس در درون سرزمین  بوده است. این رژیم معتقد است که غافلگیرکننده هاصهیونیست

در برابر آن مشکل خواهد بود. به همین  العملعکسکند، هرگونه مقابله و  نماییقدرتاشغالی 

. این رومیانهدوم؛ تقویت نیروهای  منظور تمام توان خود را برای مقابله با حماس به کار گرفته است.

باید به این  مسئلهحال با توجه به این  گزاره در سخنان وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مشهود است.

و هدف  ؟ه کسانی هستنددر منطقه چ رومیانهکه منظور گانتس از نیروهای  ه شودنکته پرداختدو 

نیروهای  عنوانبهآن چیزی که گانتس از آن  زیاداحتمالبه چیست؟ رومیانهاز تقویت نیروهای 

خبری  هارسانهبرخی ون امارات است. برخی کشورهای عربی همچ، در منطقه یاد کرده رومیانه

کنونی  هایدرگیریدر و کمک این کشور به رژیم صهیونیستی تاکنون خبر از دست داشتن امارات 

طرح حمله زمینی به رژیم  پیشنهاد دولت امارات بهاز ی که ا جایت اندداده در فلسطین اشغالی

د و هومش کامال نیز  رومیانهت نیروهای هدف از تقوی یز سخن به میان آمده است.نصهیونیستی 

یل و سپس ئاسرارژیم سیادت  بر اساس ایمنطقهرژیم به دنبال یک توازن قوای  ؛معلوم است

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی(است.  نآ ایمنطقه پیمانانهم

 از انگليس تا آمريکا! فلسطين حاميان                    ویژه خبر ▼

 عصر لیورپول و کمبریج، بیرمنگام، بریستول، لندن ازجمله شهرهایی در انگلیس مردم از نفر هزاران

 درنیز  آمریکا مردم از نفر هزاران .دادند سر فلسطین آزادی فریاد و آمدند هاخیابان به شنبه

 و هاپرچم گرفتن دست به با شیکاگو و خوزهسن، داالس، واشنگتن، یورکنیو، آنجلسلس شهرهای

 هاصهیونیست خشونت توقف خواستار، فلسطین مردم با همبستگی اعالم ضمن، هایینوشتهدست

در دیگر کشورهای غربی همچون فرانسه نیز طرفداران ضد جنگ و ملت مظلوم فلسطین به  .شدند

 که با برخورد پلیس همراه بوده است. اندزدهدستتجمعات اعتراضی 

http://www.basirat.ir/


 

  
 اخبار ▼

 اعالم آمادگي تهران برای کنار گذاشتن اختالفات با همسايگان

در نشست اضطراری مجازی وزیران امور خارجه سازمان همکاری  با حضور  شورمانکوزیر امور خارجه 

رهای های رژیم صهیونیستی و آخرین تحوالت فلسطین، خطاب به کشواسالمی درباره جنایت

ادعایی « سازیعادی» ازآنپسکودکان فلسطینی  عامقتلامروز »: گفتدر این نشست  کنندهشرکت

دیگر ثابت کرده است که تحرکات دوستانه در  باریک آدمکشاین رژیم جنایتکار و  .گیردانجام می

میز اسرائیل، آ. تنها هدف تحرکات نفاقشودمیهای آن منجر قبال این رژیم، تنها به تشدید قساوت

اشتباه نکنید: اسرائیل تنها زبان  .افکنی میان مسلمین و منزوی کردن مردم فلسطین استتفرقه

های این رژیم از حق دفاع از خود و سرپیچی از قلدری کامال فهمد و مردم فلسطین مقاومت را می

تنها مسیر  این اقدامات وحشیانه بار دیگر ثابت کرده است که .نژادپرست برخوردار هستند

 ازجملهپرسی میان تمام ساکنان فلسطین آمیز به سمت صلح، برگزاری یک همهمسالمت

رویکرد شنیع برخی از دول غربی در برابرانگاری قربانیان و  .است جویانپناهشده و های آوارهفلسطینی

ما  .میندازیبگاهی ن مشترکمانهای خود در پیشبرد آرمان سازد تا به کاستیمجرمین، ما را وادار می

ای و حقوقی و سیاسی علیه رژیم آپارتاید صهیونیستی در سطوح منطقه« شدهنهادینه»باید یک کارزار 

جمهوری اسالمی ایران، مانند همیشه، دست »ظریف در پایان تأکید کرد:  .«المللی ایجاد کنیمبین

مام اختالفات را کنار گذاشته و در دفاع ایم تا ت. ما آمادهکندمیهمه شما دراز  سویبهدوستی خود را 

 «.از حقوق مردم فلسطین با توسل به هر ابزار مشروع سیاسی و قانونی، متحد شویم

 در آستانه فاجعه بزرگ!

ای هستیم که ما اینک در نقطه»رهبر حزب کار رژیم اسرائیل در توییتی نوشت: « مراف میکائیل»

رسیده و  بستبنتاکنون این اندازه قدرتمند و خطرناک نبوده است. ارتش اسرائیل به نقطه  حماس

افرایم »در همین ارتباط «. از عملیات غزه وجود ندارد رفتبرونهیچ تعریف جامع و راهبردی برای 

 «.اه استما در آستانه فاجعه قرار داریم. این، تاریکی پیش از پرتگ»رئیس سابق موساد گفت: « هالیوی

است که در حمله رژیم صهیونیستی به محله شیخ  در فلسطینمقاومت اصلی حماس یکی از دو گروه 

موشک  0111ی صهیونیستی بیش از هارسانهساکت ننشست و تاکنون به اذعان  مسجداالقصیجراح و 

 هایزیرساختهدف قرار دادن با همچنین و راکت به مواضع صهیونیستی شلیک کرده است. حماس 

 هایگیریهدفاست. در آخرین مورد از این  زدهرقمرژیم اشغالگر قدس، معادله جنگ را به نفع خود 

های گازی رژیم چاه سویبهها موشک رژیم صهیونیستی خبر داد که حماس ده 02شبکه موفق، 

 تفعالی توقف موجب این حمله، که داد نیز خبر کان شبکه .صهیونیستی در دریا شلیک کرده است

در گزارشی گفت که جنبش حماس  همرژیم صهیونیستی  00شبکه  .است شده تمار گازی سکوی

در پی این نوع  .کیلوگرم است 01هایی دارد که قادر به حمل مواد منفجره به وزن زیردریایی

ها به پایان برسد یا تشدید تنش»در مطلبی نوشت: « هاآرتص»روزنامه صهیونیستی موفق،  هایعملیات

گیری از حوادث آویو و انتقاماینکه تصاویر حمالت آن به تل ویژهبهخواست رسید؛ حماس به آنچه می نه

بزرگ در تمجید حماس و رهبران آن و دفاع حماس از قدس و  یهاشعارنوشتهقدس موجود است، 

پیروزی ضمنی برای حماس خواهد  مدتطوالنیوجود دارد و در  مسجداالقصیناموس فلسطینیان در 

 «.ای برای آن استو عامل بازدارنده کندمی، جنبشی که به اسرائیل حمله بود

 ترکيد! سال ۸ بعد از که بُغضي

 از و کرد بغض رسید فقر موضوع به که زمانی، اشانتخاباتی بیانیه قرائت هنگام جهانگیری یدر حال

 هایسیاست از ناشی، شده مردم گیرگریبان اآلن که فقری که! گفت قرف با مبارزه برای اشبرنامه

ارشد  مدیران جزء هم جهانگیری آقای اتفاقا  و شد اجرا روحانی دولت در که است ارزی و اقتصادی

 ارز قیمت، داشتند ارشد مسئولیت سال ۸ جهانگیری آقای که دولتی در .است بوده آن اجرایی

 بازارهای در افسارگسیخته هایگرانی شاهد تا شد موجب تلخ اتفاق نهمی که شد برابر 01 حداقل

 نگذشته مرغ طوالنی هایصف از زیادی زمان هنوز .باشیم اساسی کاالهای و طال، خودرو، مسکن

 لطف به شدند مجبور چطور، کرونا پیک ایام در دقیقا  که اندنکرده فراموش مردم و است

 خرید هایصف در طوالنی ساعات، جهانگیری دالر عواقب و روحانی دولت اقتصادی هایسیاست

 !شودمی تکرار جامد روغن برای هم هنوز البته ماجرا این! بایستند دولتی مرغ

 اخبار کوتاه

سخنگوی  شخصيت در شورای نگهبان/ 05بررسي صالحيت  ◄

نفر طبق مصوبه  01چیزی حدود »: شورای نگهبان اعالم کرد

اند، یعنی بقیه شورای نگهبان مدارک خود را به وزارت کشور داده

کنیم بررسی نمی اصال افرادی که مدارک اعالمی را تحویل ندادند 

 عباسعلی کدخدایی .«شناسیمسمیت نمینام را به رچون آن ثبت

 و اساسی قانون، هاصالحیت بررسی برای ما مبنای» افزود:

 .است رهبری معظم مقام ابالغی انتخابات کلی هایسیاست

 مثبت رأی ۷ و است نگهبان شورای اعضای نهایی رأی ما مالک

 .«است الزم صالحیت احراز برای

از تصمیم  کشورمانشنبه وزارت خارجه  روزفقط ابراز تأسف!/  ◄

اتریش  برای لغو سفرش به وین در واکنش به موضع دولتظریف 

های در حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی و برافراشتن پرچم

 وزارت. های مقر دولت در وین خبر داداین رژیم بر ساختمان

این لغو )سفر( »کرد و افزود  ییدتأخارجه اتریش این مسئله را 

سنتی خوب است و  طوربهایران و اتریش( را که )روابط ما 

اما ما ابراز ؛ دهدان را تغییر نمیهای باز ارتباطی با ایرکانال

همبستگی با اسرائیل را به سفرهای دیپلماتیک سایر کشورها 

برای ادامه  طرفبییک کشور  عنوانبهاتریش «. کنیموابسته نمی

مذاکرات برجامی انتخاب شده بود، اما اکنون با مشاهده این موضع 

ره در وین آیا نباید دستگاه دیپلماسی کشورمان مذاک دارانهجانب

 را متوقف کند و کشور دیگری را برای ادامه مذاکره برگزیند؟

خطاب به  مجلس رئیسنکنيد/  تخريبهمديگر را : قاليباف ◄

 در پایین مشارکت» :نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت

 برای خود حق از استفاده با مردم؛ ندارد ایبرنده هیچ، انتخابات

 ضورح .بسازند خود مشارکت با را آینده، اجرایی دستگاه گذاریریل

 .است باال مشارکت با انتخاباتی طلیعه، شاخص نامزدهای پرشمار

 رقیبان علیه غیرمنصفانه ادعاهای طرح و یکدیگر تخریب از نامزدها

 افتدمی اتفاق زمانی باال مشارکت به انتخاباتی شور تبدیل .بپرهیزند

 .«کنند ارائه مشکالت از رفتبرون حل برای راهکارهایی نامزدها که

 معاون/ !در چاقي هم رکورددار شدندآموزان پايتخت دانش ◄

 بیشترین» :گزارش داد وپرورشآموزش وزارت بدنیتربیت

، بلوچستان و سیستان هایاستان در الغر خیلی آموزاندانش

 آموزان دانش بیشترین .هستند کرمان و جنوبی خراسان، هرمزگان

 به این، دارد را اول مقام که هستند تهران رشه در وزناضافه دارای

 همچنین .است نشینیآپارتمان زندگی و تحرکیکم دلیل

 در تهران هایشهرستان و خوزستان، گیالن، مازندران هایاستان

 .اندکرده کسب را نخست هایرتبه چاقی وضعیت

بر  حمايت از بورس/ برایمبلغ مصوب دولت  چهارمکيواريز  ◄

 واریز که شامل سرمایه بازار از دولت حمایتی مصوبات اساس

 بانک ،بود بازار این به توسعه صندوق منابع از دالر ونیلیم 211

 حساببه را مبلغ این از دالر میلیون 01 اول مرحله برای مرکزی

 .کرد واریز سرمایه بازار تثبیت صندوق


