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از  هااینو امثال  میمثل تحر یاقتصاد ی[ فشارهالیدشمنان ]از قب یفشارها میاگر ما بخواه

کند و  دایپ شیاست که حضور مردم در کشور افزا نیکند، راهش ا دایکاهش پ ایبرود  نیب
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 !سازشگفتيانتخابات               روز حرف▼

شهر و روستا با  یاسالم یو شوراها یجمهوراستیر انتخابات

 طیجهت شرا بهانتخابات  نیا .برگزار شد هایشنشیبهمه فراز و 

به  ییانتخابات استثنا کی حقیقتاً کشور، یو اجتماع یاقتصاد

که -انتخابات نیاز مختصات ا یدر ادامه به برخ .رودمیشمار 

و  قیدق ریشدن مردم در آن تعب سازشگفتیوصف  حقیقتاً

 .شودمیاشاره  -است یدرست

خلق  ،رو شینکته اول در خصوص انتخابات پ :یلیتحل نکات

است؛ اما نکته  ادیسخن ز بارهدراین .توسط مردم است یشگفت

عملکردها و اصل نظام  نیب آن است که مردم بارهدراین یدیکل

حرف مردم آن  قتیدر حق .ندقائل شد کیتفک ،رانیو ا یاسالم

به  نهیزم نیدر ادوم نکته  .آییممیهست اما  هیبود که گال

رهبر معظم  یانتخابات از سو یاسیس یکالن راهبر تیریمد

انقالب  میرهبر حک تأثیرگذارینقش و  نیا ؛گرددبرمیانقالب 

 ینقش رهبر یبررس یبرا .گرددبرنمی ریبه انتخابات اخ صرفاً

و مواجهه معظم له در  هیبه رو دیبا هاانتخاباتر انقالب د زیعز

آن است  یخصوص سخن اساس نیدر ا .توجه کرد یبردوران ره

فراتر از رقابت  یتیو نقش انتخابات را در موقع گاهیجا شانیکه ا

کرده و انتخابات را در  نییتع هادولتو عملکرد  داهایکاند نیب

و  نییتب ،یملو انسجام  تیو در حوزه امن کیسطح استراتژ

 تخاباتان اتیدرباره خصوص نکته سوم، .اندکرده یگفتمان ساز

 میشکست پروژه تحر ،یاز موضوعات اساس یکی یقیناً ،خرداد 62

 آنجزء ذات  یدشمناز دشمن انتظاری نیست و  .انتخابات است

ماند که در داخل کشور به  یکسان یبرا یاهیاما روس ،است

گرفتند و  شیرا در پ خاباتتان میاشکال مختلف پروژه تحر

 آن، با کردندمیرا تماشا  یرونیحقد و بغض دشمن ب کهدرحالی

 نینفاق ا رانیای ملت خیتارحافظه  .صف جمع شدند کیدر 

 نیشکست سنگنکته چهارم،  .جماعت را فراموش نخواهد کرد

 هایویژگی گریاز د نیدشمنان و معاند یغاتیو تبل ایرسانه

 یامپراطور تأثیرنقش و  تواننمی .داد استخر 62 انتخابات

 یدسازیناام یآنان را برا یداخل هایدنبالهدشمنان و  ایرسانه

 ،یو القائات منف غاتیتبل نیاما در امواج سنگ ؛گرفت دهیمردم ناد

 یبه بهبود دیو راه ام یاسالم رانیعالقه به ا ریباز مردم مس

 .است یشگفته یما حقیقتاً که گرفتند شیرا در پ طیشرا

، هارقابت انیشده و با پا یحاال اما انتخابات سپر :يانيپا نکته

دوره پرکار شروع  کی یبرا یو آغاز همدل رسانیخدمتفصل 

است  یمردم طور شتیکشور و اقتصاد و مع طیشرا .شده است

 .حل مسائل کشور و مردم از دست داد یبرا دیروز را نبا کیکه 

 (یغضنفر زیعز :سندهی)نو

 

 

 

 
 

 
 

 !تورم و تهديدپيروزی بر تحريم،                         روز گزارش▼

بوده  گونههمینجمهوری اسالمی بعد از انتخابات در  هایشنبه .پیروزی و رفاقت است روزامروز 

سخت و  هایرقابتدها نامز هادورهریاست جمهوری و شوراها برخی از  در انتخابات مجلس، .است

پیروزی را به رقبای دیروز  ،است دهفرارسیکه شنبه بعد از انتخابات اما همین ؛اندداشته گیرینفس

در نامزدها و همه نهادهای دخیل  همه ،انتخابات برای همه مردم ایران نیا .اندخود تبریک گفته

 01مانند جنگ احزاب  0033خرداد  62در انتخابات  رایز انتخابات یک پیروزی شیرین است؛

با هم متحد شدند که اسالم را  قریضهبنیو یهود  نیمنافق شوال سال پنجم هجری بود که کفار،

 طالبیبن اب یعل هایرشادتبا  ،هم رسید تنبهتناما در این جنگ که به نبرد  ،کنند کنریشه

قریضه تسلیم شدند و اموال تجاری یهود بنی ،سنگینی خورد هایشکستدشمن مفتضحانه )ع( 

 بزرگی «نه» ،رأی هایصندوق پای در پرشور حضور با ایران مردم .کفار به دست مسلمانان افتاد

 .کردند اعالم را اسالمی نظام از خود حمایت و گفته انتخابات تحریم به

مختلفی برای عدم  هایپویشماه گذشته  2و افراد فراری که در  طلبانسلطنت ،جریان نفاق -0

 ،رأی هایصندوقاز مشاهده حضور طوفانی مردم در پای  پس مشارکت مردم برگزار کردند،

در خارج از کشور و  یریگیرأ یهامحلدر مقابل  چندنفرهعصبانی و آشفته شدند و با تجمعات 

خود را برای مقابله با جمهوری اسالمی نشان  چندنفره اندکهم ظرفیت  ،دهندگانیرأحمله به 

بار دیگر به نسل جوان که آگاهی از  دهندگانیرأو هم کارنامه خود را در حمله به  دادند

تحریمی در  هایجریانیکی از  -6 .نداشت نمایاندند هاآن دموکراتیکرهای تروریستی و ضد رفتا

از پیروزی یک  شدتبهکه بود  نژاداحمدیود محم مسئولیتانحراف با  این انتخابات نیز جریان

تهران سعی  هایامامزادهو با حضور در کرد خواه و انقالبی احساس نگرانی میشخصیت عدالت

 یهاشبکه بامظلومیت خود را نشان دهد و از طرف دیگر در مصاحبه  طرفازیک کردمی

شبکه  اینترنشنال، رانیا ،سی آمریکا، رادیو فرانسهبیانسی ازجمله طلب،استکباری و سلطنت

 -0 .تحضور خودش در میان نامزدها پرداخبردن انتخابات به دلیل عدم  سؤالالعربی قطر به زیر 

با افزایش بودند که  درصددو محاصره اقتصادی ایران  هاتحریماستکباری با افزایش  هایجریان

از  هاآنو سرانجام ناامیدی  از انقالب اسالمی هاآنمشکالت اقتصادی برای مردم باعث عصبانیت 

 .نیز در این انتخابات شکست سنگینی متحمل شدند هاآنانقالب و انتخابات شود؛ 

محاصره و تحریم علیه کشورمان را به نبرد  ،مقام معظم رهبری در بیانات متعددی :نکته پاياني

لبان و طی دنیاپرستان و قدرتهمه: »فرمایندمیو در یک سخنرانی  اندکردهاحزاب تشبیه 

های مختلف اقتدار، در مقابل کاران و اهل زور و ظلم و طغیان در سرتاسر عالم، در ردهجنایت

؛ کنندمیی جوانب حمله هم اند و دارند از همهو حمله هم کرده اندکشیده صفجمهوری اسالمی 

حزاب پیروز شده اکنون ملت عزیز ایران در نبرد ا «.اتّفاق افتاد احزابعین همین قضیّه در جنگ 

 شماریبیهای غنیمت یا جنگ احزاب بعد از غزوه خندقکه در صدر اسالم  گونههمانو  است

 .درسول خدا)ص( شدن بردارفرماند و ها اسالم آوردناز قبیله یاریبس ،نصیب مسلمانان شد

 و تهدید را از کشور دور تورم ،تحریم هایغولاین پیروزی جریان انقالبی بتواند سایه  شاءاهللان

از شود و دشمنان را برای همیشه  فزاجانعم شیرین این پیروزی برای همه مردم کشور کند و ط

َو لَمّا رَءَا » :فرمایندمیسوره احزاب  66خداوند در آیه  .کند مأیوسایذا و اذیت ملت ایران 

اِلّآ ایمانًا وَ لُهُ وَ ما زادَهُم قالوا هذا ما وَعَدَنَا اهللُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اهللُ وَ رَسُوالمُؤمِنونَ االَحزابَ 

 وعده ما به رسولش و خدا که است همان این: گفتند دیدند را احزاب لشکر وقتی مؤمنان .تَسلیمًا

این جنگ  .«نیفزود آنان تسلیم و ایمان بر جز موضوع این و! اندگفته راست رسولش و خدا و داده

 )نویسنده: فرهاد مهدوی( را به رخ دشمنان کشید.ت ملت قدراما  ،اگرچه سخت و دشوار بود

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 «تحريم انتخابات»مردم به نه بزرگ 

حکایت  رأی یهاصندوق یو تمام آمارها از حضور پرشور مردم پا دیرس انیبه پا 0033 انتخابات

 ،یرجو میو مر نیمانند منافق یاسیس یهاانیجر یبرخ شیها پاز ماه کهدرحالی .کندمی

 هایچهرهحتی برخی و براندازان و  یطلبان و رضا پهلوسلطنت ،نژادعلی حیضدانقالب و مس

 از .که مردم در انتخابات شرکت نخواهند کرد گفتندیم ممدا سیاسی داخلی و طرفدارانشان

کرونا مرتبط  یریگدرصد کاهش مشارکت را به همه 60تا  ۹ یمراکز افکارسنج شپی هامدت

رهبر انقالب قرار  تأکیدکه مورد  زیجامعه ن فیاز قشر ضع یبرخ دیترد نیچنهم .دانسته بودند

دو عامل، اهمال  نای به .کرده بود جادیاز مشارکت ا یکاهش بخش یرا برا ییهایگرفت، نگران

کاهش  ،گیریرأیچندساعته در آغاز  تأخیرو  گیریرأی نیانتخابات در ساعات آغاز انیمجر

 دیعوامل ام نای همه .دیرا اضافه کن هامارستانیب یها و نفرستادن صندوق به برختعرفه

حضور مردم  جهیاما نت ؛کردیم شتریب تیموقع نیسوءاستفاده از ا یرا برا «هایمیدارودسته تحر»

از  یدر گزارش نیادالمی .باد داد انتخابات را بر کنندگانمیتحر یآرزورا رقم زد و  یگریداستان د

به « خارج را بر هم زد وکتابحساب ران،یا رأی یهاصندوق» نکهیا انیبا ب ،رانینتخابات اا

 یبا رصد برخ یشبکه لبنان نای .در خارج اشاره کرد یاسالم یمخالفان جمهور واکنش

 :قوت بود، اعالم کردپُر ویآودر تل رانیپژواک انتخابات ا نکهیا انیو ب یستیونیصهمیرژ یهارسانه

 .«داستیهو رانیمخالفان ا ینگران یهاانهنش»

 بود! جابهانقالب  معظم رهبر ينگران

رغم آغاز شد؛ به 1از ساعت  دیروزصبح  یجمهوراستیدوره انتخابات ر نیزدهمیس گیریرأی

حضور  گیریرأیاز آغاز  شیها پدر تهران و شهرستان رأیاز شعب اخذ  یاریمردم در بس نکهیا

 هاگزارش .مطلوب نبوده است هاشعبه، در برخی گیریرأی یالزم برا داتیداشتند، اما تمه

 تأخیربا  گیریرأی و حتی مناطقی از پایتخت، هاشهرستانشعب  یدر برخ از آن بود که یحاک

خراسان  .داشت یمردم را در پ گالیه ،لیقب نیاز ا یکالتها و مشو قطع دستگاه شروع شد

 ازجملهو بلوچستان، فارس، اصفهان و غرب تهران  ستانیس الم،یاقزوین، قم، گیالن،  ،یرضو

است که رهبر معظم انقالب دو  یدر حال نای .مناطقی بودند که کمبود تعرفه از آن گزارش شد

روز  یاخامنه اهللتآی ضرتح .ذکر داده بودندت گیریرأیروز  داتیروز قبل نسبت به تمه

در  تأخیر ایداشتند که موضوع کمبود تعرفه  تأکیدبا مردم  یونیزیتلو یوگوچهارشنبه در گفت

 بر عالوه .برطرف شود دیبا، قبل در انتخابات است یهااز مشکالت دوره یکیآن که  دنیرس

برخی با  زیدر خارج از کشور ننتخابات، در این دوره از ادر داخل کشور،  رأی اخذ مشکالت

در  گیریرأی یهامکان موثق، هایگزارشنمونه، بر اساس  عنوانبه .بودیمرو روبه هاتدبیریبی

 دایمحل کاهش پ 61محل به  ۵۵از  ،در آنجا ساکن هستند انیرانیاز ا یادیکه تعداد ز کایآمر

بیش که عمالً دو صندوقش  شد دهیصندوق تدارک د 0فقط  ایفرنیمثل کال یالتیو در ا بودکرده 

 دهدینشان م گیریرأی روند در موجود اشکاالت .بوددور  انیرانیاز مراکز تجمع ااز صد کیلومتر 

 ۹2سال  نکهیبا توجه به ا متأسفانهبوده است و  ییبجا یِنگران یمقام معظم رهبر یهایکه نگران

خواستار بهبود روند شده  زیو رهبر انقالب ن میه بودکمبود تعرف لیاز قب یشاهد مشکالت زین

 .انتخابات را انجام ندادند رأیاخذ  یالزم برا کاتانتخابات تدار ییبودند، اما مسئوالن اجرا

 !مشارکت مردم در انتخابات زانيم

دبیر ستاد انتخابات کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاران در  «سید اسماعیل موسوی»

در مورد میزان مشارکت مردم در  هارسانهخصوص آمار و ارقام منتشر شده در برخی از 

از طریق ستاد انتخابات کشور  صرفاًت مردم در انتخابات میزان مشارک» :، گفتدیروزانتخابات 

 و استناد هرگونه فاقد مشارکت، میزان درباره ایرسانه  زنیگمانه هرگونهاعالم خواهد شد و 

 زانمی» :نیز افزود ستاد انتخابات استان تهران سیرئ ،یگبی حسندیروز  .«است اعتبار

 تا ظهر یاسالم یبرگان و مجلس شورامجلس خ ،یجمهور استیمشارکت در انتخابات ر

شهر و روستا به  یاسالم یهامشارکت مردم در انتخابات شورا زانمی .اعالم خواهد شد شنبه

 .«اعالم خواهد شد کشنبهیها تا تعداد نامزد لیدل

 اخبار کوتاه

 تیم سیرئ /بر روند مذاکرات ندارد یريتأث رانيانتخابات ا :يعراقچ ◄

 یخوب و ملموس شرفتپی» :گفت نیودر  شورمانککننده مذاکره

که  ممعتقدی .میادر موضوعات مختلف در مذاکرات حاصل کرده

 یاما هنوز برخ میاشده کیبه توافق نزد یگریاز هر زمان د شیب

ها مذاکره در خصوص آن دیوجود دارد که با یموضوعات اساس

بر روند مذاکرات  یریتأث رانیا یجمهوراستری انتخابات .کرد

به مذاکره  یداخل استینظر از سکننده صرفمذاکره میو ت ندارد

 گرید یهابا طرف یاگر به توافق خوب یرانیا متی .ادامه خواهد داد

صورت نه با دولت  نیا ریاما در غ ؛رفتیبرسد، آن را خواهد پذ

 .«در کار نخواهد بود یتوافق یو نه با دولت آت یفعل

دبیر شورای  /نگهبان یبه ناظران شورا يجنت اهللآيت اميپ ◄

 رأیاخذ  هایشعبهنگهبان در پیامی به ناظران این شورا در 

 بر نظارت سنگر در شما مجاهدت امانقالبی فرزندان» :نوشت

منحوس کرونا  یماریب باوجودسخت و  طیشرا نای در انتخابات

 ینزد خدا یاجر و پاداش بزرگ یقیناً انجام شود  یاله تیاگر با ن

 .و اخالق طرفیبی تیشما را به رعا کنممی سفارش .متعال دارد

 زا .دیکارتان را با اتقان کامل انجام ده یانیساعات پا نیدر ا

بزرگ  فهیقلب از حضور مسئوالنه شما در عمل به وظ مصمی

 .«نمایممی یاز آراء مردم تشکر و قدردان داریامانت

/ ميتابيبرنمرا  يو موشک یادر برنامه هسته مداخله :زادهبيخط ◄

 هیعل اساسیوزارت خارجه در واکنش به اتهامات ب یسخنگو

 :، گفتفارسخلیج یهمکار ینشست شورا هیانیدر ب رانیا

و امور مرتبط  یموشک ،یارا در برنامه هسته یامداخله گونههیچ»

 رجزای .تابیمبرنمیو دفاع بازدارنده خود  ینظام یهااستیبا س

اخیراً در  .«است رانیخاک ا یو ابد نفکیجزء ال یرانیا گانهسه

، لزوم ورود اعضای این فارسخلیجبیانیه پایانی شورای همکاری 

شورا به مذاکرات برجامی و طرح موضوع موشکی ایران در 

 مذاکرات وین مطرح شده است.

 به پزشکان و دانشمندان خود اعتماد داريم/ :خواننده ايراني ◄

حضور داوطلبانه در فاز  با مانخواننده کشور «رضایی گرشا»

ما و » :، گفتبرکت رانیواکسن کوو ا یتست انسان یینها

و  هیواکسن ته یگرید یاز جا میتوانستیم گرید یهایلیخ

 .میداخل را استفاده کن دیکه واکسن تول بهترچهاما  ،میکن قیتزر

بوده و واکسن سرآمد جهان  دیدهه قبل در امر تول چنداز  رانای

و ما به  استیدن یپزشک یهاستمیس نیاز بهتر زین رانیا یپزشک

 .«میپزشکان و دانشمندان خود اعتماد کامل دار

 جمهوررئیس /را دوست ندارند لياسرائ کا،يآمر انيهودي :ترامپ ◄

 انیهودیکارها انجام دادم اما  یلخی من» :گفت کایسابق آمر

 .دوست ندارند بایدوشاید که گونهآنرا  لیاسرائ کایساکن آمر

 6۵فقط  ،انجام دادم لیاسرائ یکه برا یاقدامات تمامی باوجود

 .«را کسب کردم انیهودی یدرصد از آرا

آقایان محسن رضایی و عبدالناصر  /منتخب مردمپيام تبريک به  ◄

پیش از اعالم رسمی نتایج آرا توسط  ،زاده هاشمیو قاضی همتی

پیروزی آقای رئیسی در ، ایجداگانه هایپیامدر وزارت کشور، 

 سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفتند.


