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 العالي(ای )مدظلهامام خامنه

 ین یقیناً به آیندهکه اگر شرکت پُرشور مردم باشد، ا یک فرصت است، یک امکان استانتخابات 

کشور کمک خواهد کرد. البتّه اگر این شرکت پُرشور مردم همراه بشود با یک انتخاب درست که 
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 مزمن کشور! یعالج دردها              روز حرف▼

بهمن مردم  92 امیکه در سالروز ق یداریمعظم انقالب در د رهبر

داشتند،  یشرق جانیبا مردم آذربا یریارتباط تصو قیاز طر زیتبر

 یمباحث انتخابات دربارهرا  یمهم حالنیدرعمجمل و  هیورود

مفصل مسائل  انیب معظم له البته –داشتند  ندهیسال آ خردادماه

نکات  یکه بازخوان -وعده دادند یآت یدارهایرا به د یانتخابات

مردم  یحضور حداکثر باپرشور  یتحقق انتخابات یآن برا برجسته

 :افزاسترتیو بص راهگشا

 کیانتخابات را در کشور  فرزانه انقالب میحک -1 :يليتحل نکات

معظم  ریاز دست داد. به تعب دیدانستند که نبا« بزرگ اریفرصت بس»

فرصت استفاده  نیاز ا یاسالم یجمهور خواهندینم نیله، مخالف

نشانگر  ،یاسینظام س کیفرصت و امکان از انتخابات در  یکند. تلق

 یابرجسته یژگیهمان و ،آن حکومت است بودن ساالرمردم تیواقع

آن را به دست آورد و از امکان  یانقالب اسالم منیُبه  رانیکه ملت ا

 نیتریو واقع نیخود به بهتر یو اجتماع یاسیسرنوشت س نییتع

نظام  یریگشکل ،دیگرعبارتبهبرخوردار شد.  ایشکل آن در دن

 ترینبزرگاز  یاسالم قالبدر اثر ان رانیدر ا ینیدیساالرمردم

منظر که  نیانتخابات، از ا -9 انقالب بوده است. یمعنو یدستاوردها

اقتصاد و  است،یقدرت، س تیریچرخش نخبگان در مد یهانهیزم

 شرفتیپ یبزرگ برا ظرفیت کی» د،ینمایفرهنگ را فراهم م

 یشور انقالب» شیانتخابات، با نما نی. همچندیآیبه شمار م« کشور

 یهایورزو طمع دشویکشور م امنیت بیضر شیموجب افزا« مردم

و ادراکات  زیآمفیتحر یهاافتیبر محاسبات غلط، در ینمبت

 -9 .راندمیعقب و  زندیدشمنان را پَس م کارانهبیاغواگرانه و فر

به همراه انتخاب آگاهانه  یانتخابات پرشور مردم نیب میرابطه مستق

دشمنان و حل  یهاو توطئه هایطراح یسازیو کارآمد با خنث

 برخالفبود.  زمانیرهبر عز تأکیداتاز  گرید یکی ،یمشکالت داخل

و  زیآمخشونت یهادشمنان انقالب که همواره راه یهاطنتیش

مطابق با  کنند،یو حل مشکالت القا م رییتغ یخشن را برا یاعتراض

دم است. مر« انتخاب درست»در  حل مشکالتراه ،یرهبر انیب

حل  یراه برا نیگشاترو گره نیترامن رأی یها، صندوقدرواقع

هدفمند و هوشمند  یانتخاب ،یاگر در پرتو آگاه .مشکالت است

در  یتحول افتیو ره یبا نشاط کار یدولتو  ردیصورت بگ

صورت،  نیدر ا ،روی کار آیدکالن  یگذاراستیو س یزیربرنامه

 نیسود آن و تضم نیاز مشکالت مردم، کمتر یعمل ییگشاگره

کشور و توجه به مردم  شرفتیروند پ شیحفظ و افزا ت،یاقتدار و امن

 اهداف بلند آن خواهد بود. ،یفاصله طبقات لیلمستضعف و تق

مزمن  یدردهاعالج » زمان،یرهبر عز ریبه تعب :یراهبرد نکته

مردم و بعد،  یکشور در پُرشور بودن انتخابات و حضور عموم

 استیمناسب در انتخابات ر شخصیتانتخاب اصلح، انتخاب 

 (شانیپر اهللفتح: سندهیاست. )نو «یجمهور

 

 

 !تاريکي قبل از فروپاشي                                    روز گزارش▼

ها و )شاباک( با اشاره به چالش لیاسرائ یعموم تیسابق سازمان امن سیرئ« نیسکید ووالی»

و فساد در دولت  یبه ساختار حکومت هایلیاسرائ یاعتمادیب ازجمله ،یمشکالت متعدد داخل

 یهانهیهز شتریب فت.خواهد ر نینخواهد ماند و از ب یباق ندهینسل آ یبرا لیاسرائ: »کرد حیتصر

 ،وهیش نیدرصد مردم تحمل خواهند کرد و با ا 9۳به  کیتنها نزد لیرا در اسرائ یو نظام یاقتصاد

 .«افتیکه در انتظارش است، نجات نخواهد  یاز مشکالت لیجامعه اسرائ

م با خشونت أتو سیسال از هنگام تأس 0۳از  شیگذشت ب با رژیم صهیونیستی :يليتحل هایگزاره

 هایشکستاز  فارغ هاگزاره. برخی سقوط قرار گرفته است یبیدر سراش ،نیفلسط اشغال و ینظام

 دهیپد -1دارد:  الوقوعقریب یفروپاش نیاز ا تیحکا ،در مقابل جبهه مقاومت میرژ نیا درپیپی

 9۳سپس افراد  ،سال 9۳تا  92 نسل جوان ،لیخواهان مهاجرت از اسرائ نیشتریمهاجرت معکوس: ب

 هایشرکتصاحبان  شتریب ریاخ هایسال. در باشندمیهمسر و فرزندان خردسال  یه باال و داراسال ب

. شانزده اندکردهرا ترک  لیاسرائ ترانه،یمد یایدر یخارج از مرزها هایطرحو فعال در  سازیساختمان

 لیاسرائرژیم که  اندرسیده جهینت نی، به اانددادهکه انجام  یدر پژوهش کایآمر یمؤسسه و نهاد اطالعات

 ییبه کشورها نیدر حال بازگشت از فلسط ییباال اریبس زانیبه م انیهودیو  پاشدیفروم 9۳92تا سال 

 یپژوهش در تازگیبه کیبا نام مرکز دموکرات یلیمرکز آمار اسرائ کی -9، هستند. اندآمدهکه از آنجا 

 شیدرصد افزا 92در حدود  ر،یاخسال  92 یط ل،یاسرائرژیم اعالم داشته است که درصد فقر در 

وجود  اشغالی هایسرزمیندر  ریسه شهروند فق ،یهودینفر  کیهر  یبه ازا کهطوریبه، داشته است

 لیتشک زبانانعربرا  ریدرصد از شهروندان فق 0۳در آن به حدی است که  یطبقات ضیتبع دارد و

است که همانند  هاییآشیلپاشنه  ترینمهماز  یـ مدن یاجتماع ،یقوم چندگانگی -9. دهندمی

 یندیبرآ یستیونیصه میرژ یاز درون، برا فیو جز تضع دهیرا تن یستیونیصه میجامعه رژ تارعنکبوت

رژیم صهیونیستی است؛  هایآشیلپاشنه  ازجملهدر همسایگی نیز  هاملتوضعیت نگاه نخواهد داشت. 

 هایجنبشاحتمال اوج گرفتن این رژیم،  یلم تیانجمن مطالعات امن سیرئ «نیادلیعاموس »ژنرال 

 ازجملهرا  یستیونیصه میاز رژ یحام یحاکمان کشورها تیبر مخالفت با حما یمبن یمردم یاعتراض

رئیس سابق سازمان  «افرائیم هلیوی» .کندمیتوصیف  جدی علیه موجودیت آن سازخطر شواهد

. «آن تاریکی قبل از فروپاشی استایم و تهما در آستانه یک فاجعه قرار گرف»گوید: مینیز موساد 

آرزوی برگزاری جشن  کهلیدرحاجعلی در سالگرد تأسیس این رژیم و  9۳12در سال  نیز« نتانیاهو»

 «.ل ندارد!سا 0۳دهد که دولت اسرائیل عمری بیش از تاریخ به ما نشان می»گفت  را داشت، صدسالگی

 روزافزون، فعال بودن عوامل (کای)آمر لیاسرائ تیتقو یرونیافول بودن عوامل ب روبه :يانينکته پا

عامل  عنوانبهمحور مقاومت  ازپیشبیششدن  یو قو یستیونیصه میاز درون رژ کننده یمتالش

 ندهینسل آ یبرا لیاسرائ» اعالم کرد: «نیسکید ووالی»است که  یدهنده همان انی، پایرونیطرد ب

 (انیعباس نی: حسسندهینو«. )د رفتخواه نیماند و از ب واهدنخ یباق

 است اعتباريبازگشت به برجام ب ،ييآزمايبدون راست                 ویژه رخب ▼

 سه»گفت: با اشاره به موضوع بازگشت آمریکا به برجام  در سازمان ملل کشورمان ندهینما« یروانچتخت»

 صرف ندارد. یمعن کایلغو نشود، بازگشت آمر هاایناند، اگر هرکدام از ما اعمال کرده هیعل میتحر نوع

نرود،  نیلغو نشود و از ب هامیتحر نیدر عمل ا یبرگشتم، ول ایام به برجام برگردم من آماده دیبگو نکهیا

 یبرا یندیهمراه با فرآ گر امضاا م،یبده تینامه رضا کی یفقط به امضا میتوانینم ما ندارد. یارزش چیه

در کنارش  دیلغو شد، با رانینفت ا میتحر که شود اعالم اگر ندارد. یاقدامات نباشد، معن ییآزمایراست

 قیبتواند از طر دیبا داریو خر دیاین شیفروش نفت پ یبرا یهم وجود داشته باشد که مشکل ییهانیتضم

و  دیبه ما گفتند که شما صبر کن هاییاروپا منتقل کند. رانیبه ا یراحتپولش را به یجهان یبانک ستمیس

 .«تنها جبران نکردند، بلکه به تعهدات خودشان هم عمل نکردنداما نه م،یکنیما جبران م
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 اخبار ▼

 نيالت یکايآمر -آفريقا -رانيا تجاری يرانيکشتخط 

به  رانیا یرانیکشت میقرار است خط مستق»: خبر داد توسعه تجارت اتاق تعاون ونیسیکم سیرئ

طراحی ایجاد خط مذکور با »: افزودوی . «شود یاندازراه نیالت یکایآمر و سپس یجنوب یقایآفر

حرکت از بنادر جنوبی ایران با توقف در بنادر آفریقای جنوبی و عزیمت به سمت کشورهای 

افقهی اظهار بابک  .«رار گرفته استآمریکای التین به طور مشخص کشور برزیل، در دستور کار ق

با حمایت کشتیرانی جمهوری اسالمی از برقراری خط مذکور، با وجود ظرفیت بارهای »داشت: 

تعاون و بازرگانی سراسر کشور،  یهااتاقصادراتی کشور ایران به مقاصد ذکر شده، مراتب به 

صادراتی فعال در حوزه صادرات کاال به این کشورها،  یهابنگاهسازمان توسعه تجارت ایران و سایر 

فعاالن اقتصادی متقاضی حمل مستقیم کاال از ایران به  یهادرخواستثبت  .شده است یرساناطالع

عملیاتی با شرکت کشتیرانی، توسط  یزیربرنامهخط مستقیم و  از این یمندبهرهمقاصد مذکور و 

 .«اتاق تعاون در حال انجام است

 !یارحرفهيغ يزدگذوقشيفتگي و 

برخی مسئولین به اعالم  زدگیذوقمضر این روزهای سیاست خارجی کشورمان،  هایپدیدهیکی از 

مجلس با نقد چنین رئیس کمیسیون امنیت ملی احتمال ورود به برجام از سوی دولت بایدن است. 

حقوق برجامی مانع ایجاد کرد  تأمینزدگی در این رفتار و ذوق»: گویدمیشیفتگی غیرعزتمندانه 

ها و انجام برد و در رفع تحریمچون طرف مقابل وقتی اشتیاق بازگشت در ما ببیند هزینه را باال می

و هر کسی که الفبای مسائل سیاسی را بداند کند. هر سیاستمدار اع میوظایف برجامی خود امتن

 ،یعیرب ،ایغیرحرفه هایزدگیذوقدر آخرین مورد از این  .«شودفهمد و متوجه میاین را می قطعاً

 رغمبهکه  میکن ینیبشیپ میتوانیم نانیبا اطم»: ه ایران نوشتدر روزنامسخنگوی دولت 

لغو  ازجملهها به تعهدات و در بازگشت همه طرف یعیکه مقدمه طب کیپلماتید هایوقوسکش

مطلوب  جهیبه نت دنیو تا رس خوبیبه کیپلماتید یابتکارها است. کینزد ندهیدر آ هامیتحر یتمام

اعالم بهمن(  9دیروز )شنبه  دیکاخ سف یسخنگو، هادولتیبه دنبال این موضع  .«عمل خواهند کرد

در خصوص  ییبا متحدان اروپا کیپلماتید یوگوهادولت متبوعش قصد ندارد قبل از گفت ،کرد

 را بردارد. رانیا هیخود عل یهامیتحر ران،یا یابرنامه هسته

 و تفحص مجلس از بورس قيطرح تحقکميسيوني  بيتصو

در بورس،  دادهرخ عیوقا شدن روشن جهت»: خبر داد مجلس یاقتصاد ونیسیعضو کم «یالرگان»

و تفحص از بورس با  قیتحق از حقوق سهامداران، طرح تیو حما دادهرخها و مفاسد رانت یبررس

مطرح  یدر صحن علن یزودبهو  بیتصو یاقتصاد ونیسیو در کم نیتدو ندهینما 2۳ یامضا

به حضور مردم در بورس بدون آموزش،  یروحان قیشاخص، علت تشو یحباب رشد .شودیم

مهم طرح  یها و رانت حاصله از محورهاسرنوشت پول ،یهام کاغذسهام، فروش س یفروشگران

 ونیلیتر 12۳۳بورس اعالم کرد که در حال حاضر دستکم  سازمان از تفحص طرح طراح .«است

با  یشرکت کاغذ کی فقط مردم ذوب شده است. هیدالر از سرما اردیلیم 2۳تا  02معادل  الیر

 99۳۳در بورس را انجام داده و با رقم  رشیپذ ندیسه ماه تمام فرآ یط یتومان اردیلیم 9۳۳ هیسرما

هم ندارد و  یدفتر مرکز یشرکت حت نیا کهیدرحال ،تومان به مردم فروخته شده است اردیلیم

 .«ستین شیب یاش کاغذشدهاکنون سهام فروخته

 رانيدر ا «ساختهياجنب» دولت نياول تأسيس يصدسالگ

که بتواند  شناختیرا نم یکس رانی، در ا1922 یکودتا یو عامل اصل یسیژنرال انگل «دیرونسایآ»

 ندهینما پورتریر ریو اردش سیلذا به معاونش سرهنگ اسما ،کند یزیرا برنامهکودتا ر اتیعمل

 شیپ او انتخاب کنند. رانیدر ا ییکودتا یبرا یرهبر نظام کیمتوسل شد تا  سیسرو جنسینتلیا

است  فیح»شاه در تهران درباره رضاخان گفت که با احمد یطوالن یااز وقوع کودتا در جلسه

 یعاطل و باطل افتاده استفاده بهتر نیکه وجودش در قزو قیال نیچن یاز افسر حضرتیاعل

از  ایتانیکودتا بود. دولت بر یو رضاخان رهبر نظام یاسیرهبر س ییطباطبا نیاءالدیدضیس. «نکند!

 ،بود ایتانیمنافع بر کنندهتأمینرا که  یو یهابود و تالش یتالش رضاخان در انجام کودتا راض

 نیا رانیدر ا ایتانیمختار برریوز ویژهبه یسیانگل استمدارانیاز س یاریبس حیترجچنانچه  .ستودیم

 زند. هیتک رانیپادشاه بر تخت حکومت ا کی هیئتبود که رضاخان در 

 هاخبار کوتا

 افکار /!«ريخ» يارتيز یسفرها ؛«یآر» يستيتور یسفرها ◄

خطر ابتال به کرونا در  ایرا دارد که آ یسؤال جد نیا یعموم

 یوجود ندارد و صرفاً در سفرها یستیو تور یاحتیس یسفرها

 اتیعال عتبات به سفر امکان چران ابتال وجود دارد؟! امکا یارتیز

گردش  یعراق ممنوع است اما سفر به کشورها آلوده به کرونا برا

 یستیو تور یاحتیس یبرقرار است؟ اگر در سفرها حیو تفر

سفرها  نیا تیکرد و با اعمال محدود تیها را رعاپروتکل توانیم

سؤال  نیا !شود؟ینم اتیرا انجام داد چرا درباره عتبات عال

مقابله با  یستاد مل ژهیواست که مسئوالن مربوطه به ییمبنا

 آن باشند. یپاسخگو دیکرونا با

خارجه  ریوز /شکست خورد «یفشار حداکثر» استي: سنکنيبل ◄

فشار  استیس ریاخ یهاسال یط ما»اذعان کرد:  کایآمر

بود،  جهینتیب تنهانهاما  م،یارا اجرا کرده رانیا هیعل یحداکثر

 یسوخت کاف دیاکنون به تول رانیا بلکه بر مشکالت افزوده است.

و اروپا در  کایآمر شده است. ترکینزد ریپذمواد شکافت دیو تول

کشورها  ریمواضع همسو دارند؛ واشنگتن با سا رانیمورد ا

 یشود و جلو رانیا یاخواهد کرد تا مانع نفوذ منطقه یهمکار

 .«ردیکشور را بگ نیا کیبالست یهابرنامه موشک

 صمت ریوز «ینیرزم حس»/ از زبان وزير! رانياقتصاد اثبات  ◄

از  یلیو خ میهست یمیکننده فوالد و پتروشامروز ما صادر»: گفت

 کرده است. دایخود را پ یجهان یما بازارها یمحصوالت صنعت

 1۳در کشور داده شده در  کارخانجات تأسیس یکه برا ییمجوزها

 نیا افته؛ی شیدرصد افزا 90ماه گذشته نسبت به سال گذشته 

 .«کشور است یو اقتصاد یاسیدهنده ثبات سموضوع نشان

 چادر کمبود /در ديدار با رئيسي سختيس مردمروش اعتراضي  ◄

 ریاخ یمردم در روزها یهاهیاز گال یکی موقت، اسکان جهت

اعالم شده  یبیتخر یهانسبت به آمار تعداد خانه یبوده و اهال

در مقابل  کهینحوبهمعترض هستند،  ییاجرا یهاتوسط دستگاه

 سختیس یمراجع، اهال نیا یشده از سوخانه اعالم 2۳۳آمار 

از  یدلخور هستند. یمسکون احدو 9۳۳۳ بیمعتقد به تخر

بود که امروز و در کنار استقبال گرم  یبه نحو یمسئوالن محل

 رانیاجازه صحبت به مد سختیمردم س ،یسیرئ اهللتیمردم از آ

 را ندادند. یاستان

ستاد  رکلیدب/ درصد مواد مخدر 05 کنندهعيتوز ،ييکشور اروپا 3 ◄

 ونیلیم 9۳۳ ایاکنون در دن نکهیا انیمبارزه با مواد مخدر با ب

کشور  9»مواد مخدر مستمر وجود دارد، گفت:  کنندهمصرف

 .«دارند بر عهدهمواد مخدر را  عیدرصد توز 2۳ ییتنهابه ییاروپا

آید از بنا به نیاز گاهی پیش می :(977 سؤالاحکام سياسي ) ◄

شود، آیا وسیله نقلیه شخصی جهت انجام کار اداری استفاده می

جایز است برای جبران، از وسیله نقلیه سازمانی جهت کار شخصی 

مصرف نمودن اموال دولتى در غیر مواردى که : پاسخ استفاده کرد؟

باشد، مگر وجب ضمان مىاجازه داده شده، در حکم غصب است و م

اجوبه )ى مقام مسئول باالتر صورت بگیرد که با اجازه قانونآن

 جایز نیست. سؤال( و در فرض 1200شماره  سؤال ،االستفتائات


