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 یاسالم یدادگستر یگذارهیبر گردن کشور و ملت دارند و آن پا یحق بزرگ کی یبهشت دیشه

 هیقضائ یقوه یرا برا یدیحرکت جد کی شانیبود. ا ینبود و کار دشوار یاست. کار، کار آسان

بزرگوار  نیحق ااست.  یقانون اساس نیاز ارکان تدو شانیا هانیعالوه بر ا شروع کرده بود.

 www.basirat.ir                       (70/70/0077). شناخته بشود و گذارده بشود یستیبا

 !که خلق شد ياحماسه              روز حرف▼

دهد و یرخ مدیگر،  یاسیده سیهمچون هر پد «انتخابات»

ماند، یم یباقرسد، اما آنچه در اذهان یان میسرانجام به پا

ارائه شده و  ،که توسط شارحان و مفسراناست  ییهایرسازیتصو

 ،یاسیهر رخداد سپس از  واقعبه بخشد.یآنچه رخ داده معنا مبه 

آغاز آن از  هاادراکو  هاروایتها و ان خوانشیم یرقابت و جدال

هستند که تالش دارند مختلف  یاسیسگران یبازن یاو گردد یم

 ند.یاز آن رخداد بدل نما تصویر واقعی عنوانبهتا برداشت خود را 

 یتالش کردند تا قرائت خنان دیروزشانسدر رهبر معظم انقالب 

 رأیصندوق  یدر پا 0077خردادماه  82ه در چح از آنیصح

 و در برابر تفسیرهای انحرافی بایستند! را ارائه دهند هاتفاق افتاد

 82دن آنچه در ید «حماسه» -0 :يليتحل يهاگزاره

شان از انتخابات یفهم ا یخردادماه رخ داده است، دال مرکز

که در آن اردوگاه  ایحماسه ؛ستزدهم ایس یاست جمهوریر

رغم یم گران انتخابات در آن ناکام ماندند و مردم علیع تحریوس

 یاقتصاد یهایمشکالت و ناکارآمد، هایدسازیو نام هابیتخر

 هاصندوقخود را به  رأیآمدند و  رأیصندوق  یبه پاکرونا  و

 یسالم رأی ،رأین یکه ا کندنمین ماجرا فرق یختند. در ایر

ل یکه به هر دل ایباطله رأیا یخته شد، یها رود که به صندوقب

 یژگیگر وید -8خوانده نشد!  یانتخابات یجزو آراء نامزدها

 یدر موارد هرچندبودن آن بود.  یاخالق ،خرداد 82حماسه 

فاصله داشت، اما  یاخالق یهامطرح شد که از انگاره یمباحث

از آن در  یاخالق یابود که چهره یانتخابات ازجمله ،درمجموع

نامزدها و هوادارانشان با هم رقابت . ماند یباق یاذهان عموم

ها به منازعه و تنش و درگیری رقابت درمجموعداشتند، اما 

 یو نامزدها یاسین سیفعاله همدر فردای انتخابات و  نینجامید

منتخب  جمهوررئیسو به را پذیرفتند جه انتخابات ینت یانتخابات

در  متأسفانهکه  یادهینکوه یاسیرفتار س ؛ک گفتندیملت تبر

بود که بر  یم و محصول آن آتشیشاهد آن نبود 0822سال 

 یدرصد 28افتاد و حماسه بزرگ مشارکت ملت  رأیخرمن 

آن بود که  0077گر انتخابات یام دیپ -8 !ردکتباه  راملت 

از  رفتبرون، جود داردوکه امروز  یمشکالت متعددرغم یعل

 انتخاباتی سانی که به میدان رقابتکدارد و  اهکاررمشکالت 

 ین در حالی. اآمده بودند همگی بر این موضوع تأکید داشتند

خط اند ها تالش کردهن سالیاست که مخالفان ملت در طول ا

 القاء کنند. افکار عمومیرا به  بستبنو  یدیاس و ناامی

این ملت، افقی روشن پیش روی  حماسه بزرگ پاياني:نکته 

ی با تشکیل دولت جوان انقالب شاءاهللانسرزمین گشوده است که 

 خواهد شد. یافتنیدست هاافقاین  ،ملت درصحنهور و حض

 )نویسنده: مهدی سعیدی(

 

 

 

 
 

 
 

 !هاناکارآمديمقصر  دنبالبه                        روز گزارش▼

 ه استسبب شدو از دادن سبد آرای مردمی در آن،  0077اصالحات در انتخابات ریان ج یناکام

 طلباصالح یو تندرو رومیانهاحزاب نقد درون گفتمانی شکل گیرد و از سوی دیگر  سویکاز تا 

 یغ اتهام را به سمت هم بگیرند!ت

انتقادات خود را متوجه  یمصداق صورتبهحزب کارگزاران  رکلیدب ،یکرباسچ -0 :يخبر گزاره

 گرید یتاجزاده از سو تند و ساختارشکنانه یهاو رفتار سویکاز  یمحمد خاتم دیس عملیبی

علنی برخی  صورتبهشورای نگهبان در رد تاجزاده که  نظر ازبا حمایت تلویحی  کرده است. او

 میتوانی. ما نمزندیتاجزاده فقط حرف م: »گویدمی، بردمی سؤالرا زیر اصول جمهوری اسالمی 

. میکن زیرورورا  یقانون اساس میخواهیم مییو هم بگو میهم در انتخابات شرکت کن زمانهم

 یعضو شورا یآذر منصور -8 .«کار کند یدر ساختار فعل خواهدیم دیآیکه در انتخابات م یکس

 -8. کندمیمتهم  متیبه هر ق طلبیقدرتکارگزاران را به  نیزطلبان اصالح گذاریسیاست یعال

 یطلبان را متوجه هر دو سوشکست اصالح ،در مجلس دهم دیام ستیعضو ل یلیوک محمدعلی

 .داندیم یگو کارگزاران سازند یافراط طلبانصالحا یعنی ،جبهه معارض نیا

 یو برخ اندشده نواهمکه با براندازان  هاستسال طلباصالح یاسیس اناتیجر -0 :يليتحل تانک

اما جبهه  ،را قبول ندارد یو رهبر یکه قانون اساس کندمی انیب علناًاز آنان همچون تاجزاده 

 رأی یجمهور استیر یدایکاند هایگزینه منظوربهبه تندروها  کپارچهی صورتبهاصالحات 

 ؛ندکرا رد  یافراد نیچن بایستمیطابق قوانین کشور منگهبان  یاست که شورا یعیطب ؛دهدمی

است  انیجر نیا تندرو و برانداز اناتیبا جر کشیخط ،انطلباصالحامروز چالش  ترینمهم نیبنابرا

تالش داشتند تا  ین جریانا تیاگرچه اکثر .ستاان طلباصالحچالش دوم  ناکارآمدی -8

 ینسبت دهند، اما شعارها یانتصاب یجامعه را به نهادها یفعل طیو شرا یندولت روحا ناکارآمدی

و سفره مردم را  دیکه به سرانجام نرس ییهاوعدهو  29و  28 هایسالدر  هاآن یانتخابات

 مدیرمسئولوکیلی،  کهطوریبه شد. ین جریانامردم از  یگردانیکرد، باعث روقبل از  ترکوچک

اگر  یآن است که حت تیواقع: »گویدمیخصوص  نیدر ا ه به این جریانوابست روزنامه ابتکار

جمهور در  ستیل جهیاز نت شیاو ب رأی گرفت،یم زیو جبهه اصالحات را ن یخاتم یامضا یهمت

تر کوچک زین یفعل رأی نیممکن بود سبدش از هم یشهر تهران نشده و حت یانتخابات شورا

 )نویسنده: فرهاد کوچک زاده( «شود

 و اميدآفرين رئيسي در دستگاه قضا؛ مصداق حرکت جهاديقدامات ا         خبر ویژه ▼

تعریف و  معظم انقالب در دیدار دیروزشان با جمعی از مسئولین دستگاه قضایی کشور، بارهبر 

 الزم»، بیان داشتند: اندشدهب ملت منتخ جمهوررئیستمجید از رئیس این دستگاه که اکنون 

که  یدو سال و چند ماه نیدر ا شانی. امیعرض بکن یسیرئ یبه جناب آقا یخدا قوّت کی است

انجام گرفت  یخوب یتالش کردند، کارها دند،یحقاً زحمت کش را داشتند هیقضائ یقوه تیمسئول

 شهیبود که ما هم یزیمصداق همان چ هیقضائ یدر قوه یسیرئ یقوه و حرکت جناب آقا نیدر ا

پرتالش،  ،یروزشبانه ،یجد یعنی ؛یحرکت جهاد ،یجهاد حرکت[ یعنی] ؛کنیممی رارتک

حرکت  نیاثر ا ترینمهمهم داشت و  یخوب آثار. بحمداهللبود  یجورنیحرکت ا کی زه،یپرانگ

 هیقضائ یکرد، مردم را به قوه اءیرا زنده کرد، اح هیقضائ یمردم به قوه دیبود که ام نیهم

تفاوت  یلیخ ،کنیممی افتیمختلف در هایدستگاهمردم را از  هایشکایت ماکرد.  بینخوش

 یلیدر نظرات مردم. خ یدو سال و اند نیبا بعد از ا یدو سال و اند نیآن قبل از ا نیهست ب

اعتماد مردم  نیاست، ا یاجتماع یهیسرما نیابه قوه را زنده کرد.  نانیو اطم دیتفاوت هست. ام

 است. یبزرگ اجتماع یهیسرما کی یاسالم یفعال در جمهور هایدستگاهبه 

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 ؟ناميد« شهيد مظلوم» اربهشتي امام )ره( چرا 

تر، جامع« معمار نظام جمهوری اسالمی» شدهگفتهاهلل بهشتی از میان عناوینی که برای آیت

خبرگان قانون  تواند ابعاد شخصیت او را بازگو کند. مدیریت مجلسگویاتر و رساتر است و می

ی را برای کشور و ملت برجای یگرانبهااهلل بهشتی بود که میثاق ملی اساسی، کار بزرگ آیت

نخل »کرد، واقعاً گفت عمل میبهشتی چون گفتار بدون پشتوانه نداشت و به هرچه می .گذاشت

یچ مصونیتی قائل با اینکه باالترین مقام قضائی کشور بود، برای خودش ه .هم بود« بلند استقامت

و « مرگ بر بهشتی»رفت و در بعضی شهرها با شعارهای وقتی به مسافرت می کهیطوربهنبود 

برخورد  هاآنشد، عالوه بر آنکه با خورده مواجه میهای افراد منافق و یا ناآگاه و فریباهانت

ا بدهند و از داد حرف خود را بزنند و شعارهایشان رمجال و فرصت می هاآنکرد، حتی به نمی

اهانت کردن به شخص اول دستگاه قضائی به خود نلرزند. تبسم بسیار معنادار بهشتی در لحظات 

های اخالقی و درس ترینبزرگشد، حاوی که به او می ییهاجسارتها و مواجهه با اهانت

اهلل بهشتی همین اصالت و عمق تفکر همراه با عمل آیت .دهنده قامت بلند استقامت او بودنشان

کمر به قتل او بستند و فاجعه هفتم تیر را  کهیطوربهبود که دشمنان عدالت را علیه او برانگیخت 

قبل از به شهادت رساندن بهشتی او را ترور شخصیتی کردند و با تبلیغات  هاآن. دبه وجود آوردن

شتی در اوج به کهیطوربهوسیع خود، افکار بخش وسیعی از جوانان را علیه او شکل دادند 

مظلومیت به شهادت رسید و قدر او بعد از شهادتش تا حدودی دانسته شد و عنوان شهید مظلوم 

 .را امام خمینی به همین جهت به او دادند

 با اشغالگر آمريکايينامحدود جنگ  عالما

به منطقه مرزی عراق و  کایعراق در واکنش به حمله آمر دالشهداءیس کتائب مقاومت گروه

 ،شدند دیشه یعراق یرویچهار ن و الشعبی بمباران شدکه در جریان آن مواضع حشدسوریه 

گروه اعالم کرد:  نیا .شوندیهدف گرفته م کایمتخاصم آمر یهاپرنده پسنیازااعالم کرد، 

جنگ، هدف  نیگام ا نینامحدود خواهد بود و اول ییکایجنگ ما با اشغالگر آمر پسنیازا»

اولین اقدام متقابلی که گفته در  .«ماست زیمتخاصم آنان در آسمان عراق عز یهاگرفتن پرنده

یکی ، تهاجم آمریکااین از چند ساعت فاصله به ، اندداده، نیروهای مقاومت آن را شکل شودمی

، با اندکردهالزور که نیروهای آمریکایی آن را به پایگاه خود تبدیل از مناطق ریف شرقی دیر

که منجر به تلفات زیادی مادی در این مکان و  قرار گرفت موردحملههای توپ و کاتیوشا گلوله

ر زمان کردند د یدانیمشاهدان  .به آتش کشیده شدن چندین خودرو موجود در محوطه آن شد

اما اطالعاتی از میزان  ،وقوع این حمله نیروهای اشغالگر آمریکایی در این منطقه حضور داشتند

 .تلفات این نیروها در دست نیست

 فلسطيني هايگروهضرورت امروز  حدت؛و

در واکنش به قتل یک منتقد فلسطینی  نیفلسط یجنبش جهاد اسالم رکلدبیپیش ی چند

و  نیملت فلسط ندهینما گرید نیخودگردان فلسط التیتشک»: گفت توسط تشکیالت خودگردان،

شاهد راهپیمایی فلسطینیان کرانه ادامه در  .«است نیملت فلسط بلکه ضد ست،ین هاآن یهاآرمان

برخورد و مقابله تشکیالت با  هدام تشکیالت خودگردان بودیم که باین اقباختری در محکوم کردن 

 اعالم کرد:نیز در واکنش،  نیفلسط یجنبش جهاد اسالم یسخنگوانجامید.  نفلسطی ممرد

 زانیترور نزار بنات، م تیدر محکوم هاییمایخودگردان در سرکوب راهپ التیتشک اقدامات»

خودگردان سالح  التیتشک که است ننگ .دهدیرا نشان م التیتشک نیا ناکارآمدیشکست و 

 .«ناتوان باشد ستیونیصه نانینشاما در مقابله با شهرک ،خود را به سمت شهروندان نشانه رود

با سالیق فکری  هاگروهوحدت و یکپارچگی میان  رورتضجامعه فلسطین حکایت از واقعیت 

، موجب هدر رفتن هاگروهو انشقاق میان رای مقابله با دشمن صهیونیستی دارد. اختالف بمختلف 

مورد عالقه رژیم قطعاً در فلسطین خواهد شد، موضوعی که جبهه مقاومت  هایظرفیتو  توان

و اشغالگری  هاخواهیزیادهمقابله با  جبهه درگیری، از شودمیوده و موجب بصهیونیستی 

 شیده شود.داخلی میان فلسطینیان ک ابله و درگیریبه مق ،هاصهیونیست

 اخبار کوتاه

رئیس  /آرامش را به کشور برگرداند توانيساله م 4: بافيقال ◄

و مجلس و قوه  دیدر دولت جد میدواریام» کهنیامجلس با بیان 

 گرید بارکیفرصت  نیا زیدر کنار جوانان خالق و مردم عز هیقضائ

و  مؤمنانه یورزاستیو س ستیز کیدر  وقفهیبفراهم شود که 

است  یکشور به نحو تیظرف»تأکید کرد: ، «میخالصانه گام بردار

ساله  8برنامه  کیدر  تواندیم میسخت تحر طیشرا نیکه با هم

 .«مردم بازگرداند یآرامش و ثبات را به اقتصاد کشور و زندگ

 «هانگیریج» /داخلي کشور هايظرفيت هانگيري در موردجظر ن ◄

ندلی معاون صبعد از گذشت نزدیک به هشت سال از تکیه بر 

 تیو موقع یذات تیاز ظرف میانتوانسته تاکنون» :گفت اولی،

از جوانان  یریگبهره .میاستفاده کن خوبیبه رانیا ییایجغراف

استفاده کامل از  یبرا یرانیو با استعداد ا کردهلیتحص

و  دیتول تیظرف شیافزا است. یکشور ضرور یذات یهاتیظرف

 یاز عوامل قدرت کشور است؛ استفاده حداکثر یکیفروش نفت 

 .«است یمل فهیوظ ترینبزرگاز نعمت نفت 

عضو  «یدیرش» /آمار تيبه روا يدولت روحان يکارنامه اقتصاد ◄

درصد  8 یسال»: در دولت روحانی گویدمی مجلس رئیسههیئت

 .میداشت یمل اندازپسکاهش درصد  0 یو سال یکاهش درآمد مل

کاهش و درصد  08ساالنه  صورتبهما  یخارج یگذارهیسرما

ساالنه  ،بودجه یکسر بوده است. یشیافزادرصد  08تورم ساالنه 

 887در حدود  یمبلغ 0077رشد داشته و در سال درصد  28

 .«میبودجه دارکسری تومان  اردیلیهزار م

وبگاه سعودی لیکس  خاکي بن سلمان به سرزمين اشغالي!/جاده  ◄

ولیعهد عربستان در  ،مدعی شدسعودی  رتبهیعالاز قول مقامات 

ضمن تبریک به دولت  ،یرژیم صهیونیست ریوزنخستپیامی به 

کرده است که به تفاهمات خود با این  دیتأکین رژیم، اجدید 

پایبند  کامالً، شدهانجامنتانیاهو  یریوزنخسترژیم که در زمان 

بن سلمان در این پیام اظهار امیدواری کرده که دولت  .است

د و برای ایران تعامل کن مسئله وصخص درنفتالی بنت با جدیت 

 .، تالش کندشدهخواندهتهدیدات ایران در منطقه  آنچهمقابله با 

اداره  سیرئ /«معرف خود» هايفراريويژه براي سرباز خفيفات ت ◄

سرباز »: گفت مسلح یروهایسرباز ستاد کل ن یانسان هیسرما

را  یاژهیو فاتیتخف ینظام ینگران نباشند؛ دادسرا هایفرار

در نظر « خود معرف»افراد  یبازگشت به خدمت سرباز یبرا

 یهاو مجازات خدمتاضافهنگران  یفرار سربازان گرفته است.

و عذر موجه دارند هرچه  که فرار کرده ینباشند. افراد گرید

شده و  فیتکل نییزودتر با مستندات خود مراجعه کنند تا تع

 .«برسانند انیاخدمت خود را به پ

« ماعیلیولی اس»/ گراهمکاران دولتبه مجلس نماينده کنايه  ◄

دوستان و »رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در توییتی نوشت: 

خرداد  9رهبر انقالب در جمله  دقتبهنمایندگان محترم مجلس 

نماینده از اولی که این است که  هابیآساز یکی  .را مطالعه کنند

را اجرایی  مثالًفالن پست ، نقشه رسیدن به شودمید مجلس وار

 -که وزیر بشود، مدیر بشود، فالن بشود -در سر خودش بپروراند

 نه، این وظیفه نمایندگی بسیار مهم است.


