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 !يمثبت و فرهنگ انتخابات یهايدوقطب     روز حرف▼

 استیمسئله س ترینمهمهمچنان  2022خرداد  انتخابات

که  زانیاست که مسئوالن کشور به هر م یعیاست و طب یداخل

خوب و دعوت از مردم  یبرگزار دیتمه ریدر مس دیبا توانندیم

اما مرز ؛ ندیانتخابات تالش نما نیدر ا یمشارکت حداکثر یبرا

 همآن ینیآفرمشارکت ست؟ها کجاتالش نیا یدهایو نبا دهایبا

 توانیم ایاما آ؛ استالزم  ،مردم یاز نوع حضور باشکوه حداکثر

 !کرد؟ هیمعروف توص نیمنکر به ا نهیبا هز

 ئتیهفته گذشته در جلسه ه جمهورسیرئ -2 ي:ليتحل نکات

داشت که به شائبه دخالت در انتخابات،  یاظهارات ،دولت

 در یروحان یمردم دامن زد! آقا یهادغدغه رییو تغ یسازدوگانه

 انیرا ب شاناستراتژی داهایکاند»کرد:  حیاز سخنانش تصر یفراز

فرد دنبال تعامل با جهان است و  نیبفهمند که ا دیکنند، مردم با

 جامعه در کنار یسازیقطب ؛«به دنبال دعوا با جهان! ای

در  یهر رقابت انتخابات ینمانخدو شگرد مهم و البته  ی،هراسبیرق

 دراست که  ریاخ یهادر انتخابات کشورمان در سال ویژهبه ایدن

 یارهیزنج یهاتا رسانه یرونیب یهااز رسانه عیوس یفیگستره و ط

 یدوره و برا نیمقام دولت در ا نیاصالحات و اعتدال تا باالتر

هم بر دو  یزسا یالبته دوقطب -1 .شودیدنبال م پیش روانتخابات 

 یها، دوگانهطبعاًو مخرب!  یو منف یزشیگونه است؛ مثبت و انگ

اما  ،بوده و مستحسن است ینیآفرمشارکت یبرا یمثبت خود عامل

و هنجارها و  هاتیافراد، شخص تواندیمخرب م یسازدوگانه

 لح جایبه هایو بر دشمن دینما بینظام و مردم را تخر یستارهایا

 بیبه رق زبجامعه چراغ سمنفی  یسازیدوقطب -3 .بیفزایدمسائل 

 هاآن تبعبهاست و  یو اغواگر بیدروغ، فر تیو حاکم یهراس

 رندیگیقرار م نهیو زم نیزم نیاست که در ا یمردم یمتضرر اصل

 یهایسازیدوقطب -0 .گیردمیدر حاشیه قرار مشکالتشان حل و 

 ها،انیجر یبرخ یرگذاریو تأث کنشگری نهیمخرب در انتخابات زم

 .کندیم تیو ضدانقالب در انتخابات را تقو یعوامل خارج

و  یقیمنافع حق انیکه اواًل م اندهاییآنمخرب  یهایسازیدوقطب

 ،هاآندر خالل  اًیثان و کنندیم جادیمردم تضاد ا یمجاز

نظام به کانون  یها، شعارها و رفتارهاراهبردها، آرمان ها،استیس

 .شودیم لیمنازعه تبد

مخرب در  یهایسازیو دوقطب یهراس بیرق ی:راهبرد نکته

نظام  یاز تحقق راهبردها یریجلوگ یابزار دشمن برا ،انتخابات

و انتخاب اصلح در انتخابات  یداکثرحدر بحث مشارکت  ویژهبه

به  شتریکه ب یاست که نگاه انقالب نیا سازیترس کاسبان قطب .است

 یزیو فسادست یدر برابر ناکارآمد یارآمدمثل ک یعمل هایدوقطبی

برای پرهیز از  .شود روزیپ ،کندیفکر م یزیدر برابر فساد انگ

مردم  یمثبت از سو یهایمطالبه دوقطب دیبامخرب،  هایدوقطبی

 پریشان( اهللفتح)نویسنده:  .کرد لیتبد یرا به فرهنگ انتخابات

 

 

 

 

 
 

 !یريناپذرس ذلتد                                    روز گزارش▼

کامل  طوربه یواحد مسکون 1222به نوار غزه،  یستیونیصه میرژ ریاخ یدر تجاوزات نظام

کرد  اعالم نیفلسط یاقتصاد مل ریوزهمچنین  .دیخسارت د گریهزار واحد د 2۱شد و  بیتخر

نوار  یصنعت منطقهکارخانه و کارگاه در  22غزه،  هیعل یستیونیصه میروزه رژ 22که در جنگ 

 هایگزارشطبق  .دالر برآورد شده است هاونیلیم زیآن ن هیاول یهاشد و خسارت بیغزه تخر

 سؤالحال  ؛است بودههزار نفر  6 بیش از نیتعداد مجروح و تن 162به  شمار شهدا ،دهیرس

 ، چه چیزی نصیب ملت فلسطین شد؟هاآسیبدر مقابل این صدمات و است که  نیا

 هزار موشک 0از  شیبدر جنگ نابرابر اخیر، نیروهای مقاومت فلسطینی  :يليتحل یهاگزاره

 اریبس یبا کاربردها هاموشک نیابخشی از که  کردندپرتاب  یاشغال یبه سمت اراض و راکت

 یاشغال یشمال اراض یلومتریک 182که به  بود شرفتهیو از نوع پ شتریب هایپیچیدگیباال، 

این  تیجهدرن .را مورد هدف قرار داد یاشغال یاراض یهرهاش ترینشمالیاز  یکی یو حت دهیرس

 شگاهیپاالبخشی از شده و  ریروز درگ 21 «ونیبن گور» المللیبینفرودگاه  اقدامات دفاعی،

 خانهتصفیهمورد هدف قرار گرفتن  لیبه دل یاشغال یاراض یدنیآب آشام نیز آتش گرفت؛ فایح

حامل نظامیان صهیونیستی هدف قرار  هایاتوبوس ؛شد بندیجیره فا،یح کنشیرینآبو 

است که  بار نیولا یبرا موارد نیا .نیز کشته و زخمی شدند هاصهیونیستو تعدادی از  گرفت

 عزتمندیکه منجر به موارد فوق  یاثرگذار تیتوان و ظرف .دیده شد یالغاش یدر اراض

باور و عمل  در راخودفروختگان عرب شد  ازپیشبیشفلسطین مظلوم و روسیاهی  ازپیشبیش

 ؛یاله هایوعده: توکل بر خداوند متعال و اعتماد به دانست ریز یدیمهم و کل هایگزاره به

 شناسیزمان ؛یقو شناسیدشمنبا  مأتو ستیزیظلم ؛عزتمندیو  یریذلت ناپذ هیداشتن روح

 .نبرد نابرابر نیا در ثبات قدمشجاعت و ، یآمادگ ؛موقعبهاقدام  و قیدق

 نیا .است در فلسطین اشغالی قرمز حضور خط ،تیرفاه و امن هاصهیونیست یبرا :يانيپا نکته

را  هاصهیونیست یذات قرمزهایکشاند و خط  یقرن را به کما و نابود هایمعاملهجنگ نابرابر 

ناچار  هاصهیونیستبا تداوم این روند، است  یهیبد .سوال برد و باطل کردریز شهیهم یبرا

 کایرا به سمت اروپا و امر یاشغال یاستفاده و اراض ،دوگانه خود تیتابع تیخواهند شد از ظرف

منظر  نیرا از هم لیاسرائرژیم  ندهینسبت به آ کایاروپا و آمر یجد ینگران دیبا .ترک کنند

 درگروآن  یکه تحقق صددرصد استبزرگ جبهه مقاومت  یروزیپ دینو همان نیا دانست و

 میدوازده روزه با رژ در جنگ نیمقاومت فلسط یروزیپ امیرهبر معظم انقالب در پ شیفرما نیا

 .«ستین بردارلی، تعطدرصحنهو حضور قدرتمندانه  یسازآماده» :بیان شد یستیونیصه

 (انیعباس نی: حسسندهی)نو

 هاميمجلس درباره قانون لغو تحر ندگانينما هياستفسار              ویژه خبر ▼

به برجام در قانون اقدام  کایرفع ابهام از نحوه بازگشت آمر یبرا یاهیاستفسار نتدوی با مجلس

 هیاستفسار نای متن .قانون است نیدر ا جادشدهیا، به دنبال رفع ابهام هاتحریملغو  یبرا یراهبرد

 -هاستفساری موضوع» است: ریبه شرح ز ،پارلمان برسد یدر صحن علن ندگانینما تأییدبه  دیکه با

و  هامیلغو تحر یبرا یقانون اقدام راهبرد ۷ماده  یدر انتها «فیتکل نییتع»مقصود از عبارت  ایآ

به برجام و  کایبازگشت آمر رشیاست که پذ نیا 21/۹/23۹۹مصوب  ران،یاز منافع ملت ا انتیص

و  یبه تعهدات برجام یجزئ ای یبر بازگشت کل یمبن رانیا یاسالم یاقدام دولت جمهور هرگونه

مفاد  از یهر بخش و جزئ ایتمام و  یو استمرار اجرا اجرادر  تأخیر ایوقفه و  ق،یتعل ل،یتعط ای

 .«باشد؟ یاسالم یمجلس شورا بیبا تصو دیبا ادشدهیقانون 
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 اخبار ▼

 فروريختمقاومت  یهاموشکبا  ي کهمعامله قرن

مقاومت و  دیامروز ع»: گویدمیتحلیلگر برجسته عرب و  ومیال یرأ ریسردب« عطوان عبدالباری»

است، مقاومت با موشک سخنش  لیو اسرائ اهوینتان ینیشدن ب دهیو روز به خاک مال یروزیپ دیع

، معامله قرن فروافتادها برنامه تمامی حاضر حال در .شودیم یتلق سابقهیب یاتفاق نیکرد و ا انیرا ب

 ی، حتفروافتاد هاستیونیبا صه یستیهمز .فروافتاد میابراه یهاامهو توافقن یسازیعاد، فروافتاد

فقط  یما روزگار .ستدستاوردها ترینمهمچهار هزار موشک از  کیشل .فروافتاد یلیدشمن اسرائ

 ستیپناه برد و گفت ما دو ییگودروغبه  اهونتانی .میکردیم کیلچند گلوله ش ،با تفنگ دیبا

که کشته شدند همه از زنان و کودکان  ییهاآن ست؟یکدام ترور م،یاشتهرا در نوار غزه ک ستیترور

همه  م،یکرد رانیرا و هارساختیز م،یکرد رانیها را وتونل دیگومی ؟ییبه چه بها یروزیبودند، پ

را که  ییهابرج ؛کردند رانیرا و یمسکون یهابرج ؛کردند رانیمردم را و یهاآنان خانه ؛دروغ است

 .«دهند یرا پوشش خبر لیکردند تا نتوانند شکست اسرائ رانیو ،ر خبرنگاران بودمحل استقرا

 قرآني هایپاسخو  يانتخابات سؤاالت

 یسرنوشت قوم خدا؛ «ما بانفسهم روایغی یما بقوم حت ریغی ال اهللان»: جواب م؟یبده رأی چرا -2

 من -1 .دهند رییتشان را تغکه سرنوش رندیبگ میکه خودشان تصم یمگر زمان دهدینم رییرا تغ

 ال کنتم ان الذکر اهل فاسئلوا»: جواب چکار کنم؟ دیبدهم با یرأ یبه چه کس دانمینم وقتی

و  دهدیم یخودش اخبار شیاز پ یهرکس دمیو د دمپرسی اگر -3 .دیاهلش بپرس از؛ «تعلمون

عادل است  ایه آک دهدیمکه خبر  شخصی به کن نگاه: جواب چه کنم؟ وقتآن کندیم یلیتحل

 -0 .«دیکن قیآورد در مورد آن تحق یشما خبر یبرا یهرگاه فاسق»: دیفرمایم قرآن؛ فاسق ای

ال  نیالذ لسبی تتبعان ال و»: جواب شد چه کنم؟ جادیا یموج غاتتبلی موقع جامعه در اگر

 به: جواب م؟یده صتشخی را افراد چگونه -۱ .نکن یرویرا که علم ندارند پ یکسان راه؛ «علمونی

ان  حبونی»: دیفرمامی قرآن .دینرو برندیلذت م دیو تمج فیو تعر یکه از چاپلوس کسانی دنبال

بوده و انجام  هاآن فیوظا طهیکه در ح ییدارند به خاطر کارها دوست؛ «فعلوایبما لم  حمدوای

که  میبده یرأ کسی به: جواب م؟یبده یرأ کسی چه به -6 .رندیقرار گ شیمورد ستا ،اندنداده

 .«لومه الئم خافونیوال »؛ هراسدینم یمالمتگر چیسرزنش ه از

 !کندميمديريت ناکارآمد که همه را متخلف 

کشور در مورد برخی شایعات مبنی بر افزایش قیمت نان  دبیر کارگروه تنظیم بازار «عباس قبادی»

و  تأییدافزایش قیمت نان قبل از  هرگونههیچ تصمیمی درباره قیمت نان اتخاذ نشده و  فعالً»گفت: 

مقام مسئول را حمل بر  نیا هایصحبتاگر  .«شودتخلف محسوب می ربطذیاعالم رسمی مراجع 

با آنان برخورد  دیو با شوندمی محسوبمتخلف  هانانوایی اکثردر حال حاضر  م،یصحت و قانون کن

؛ یا نان گران فروخته شودنمی، نان به قیمت مصوب ابالغی عرضه هانانواییدر اکثر  کهچونشود! 

در ضعف  ای، شودنمیتخلف آشکار برخورد  نیحال چرا با او یا وزن چانه آب رفته است!  شودمی

قائل است؛  وا، بر نانآن تخلف دانستن نیقانون در ع یاست که مجر یحق ایقانون است 

 دهننان بس یقانون فقط در لفظ به تخلف بودن گران یو مجر کردهنانوا کار خود را  ترتیباینبه

 یوسط افکارشان به باز نی، مردم هستند که ابردمیکه رنج  یوسط تنها کس نیاما ا؛ کندمی

دارد،  یفراوان معهتخلف در جا کهایناز  بیندمی بیم آسکه مدا یو فرهنگ اجتماع شودمیگرفته 

 !شودنمی یپس تخلف کن چون با آن برخورد

 مبنا نزن!بي حرفمحمد جان، دلبندم 

نفت ملی شد »ریاست جمهوری در توییتی نوشت: ، وزیر رفاه و نامزد انتخابات «محمد شریعتمداری»

طرحی را اجرا  تیفوربهو  دهمیمدولتی شفاف و پاسخگو تشکیل  .ولی تبدیل به ثروت مردم نشد

که مالکیت این سرمایه ملی به خود مردم اعطا شود و همه از تمامی عواید فروش مطلع و  کنمیم

دیگر نامزد  ،عباس آخوندی وزیر سابق راه .!«دمنتشر خواهد ش یزودبهجزئیات آن  .شوند منتفع

نسلی ثروت میان ،نفت !محمد جان»گفت:  خود طلباصالحبه دوست در پاسخ  2022انتخابات 

ملت از  افزایش رفاه به فکر .ای بریزههاست، نه بودجه ستاد تبلیغاتی که هر کی براش یک برنامهایرانی

 .«مبناهای پوپولیستی و بینه این حرف ،اشتغال باش صادی ورشد اقت طریق افزایش ظرفیت تولید و

 اخبار کوتاه

 «یبراتمسعود » ؟!/کندميآيا دولت به حرف خود عمل  ◄

مهلت  روزدی»در توئیتی نوشت:  میکارشناس مسائل حوزه تحر

رفع  یو آژانس( برا رانیبه غرب )مدت تفاهم ا رانیا ماههسه

خاموش و  دیبا هانیاز امروز دورب .افتی انیپا هامیتحر

دولت که به قانون مجلس عمل نکرد،  اآی .ها پاک شوندحافظه

سخنگوی  ازاینپیشالبته تا  .«کند؟یبه حرف خود عمل م

وزارت امور خارجه کشورمان تلویحاً سخن از تداوم توافق دولت 

آورده بود و آژانس نیز جدیداً اعالم کرده با آژانس به میان 

کشورمان  مرداندولتاست که برای دستیابی به توافق جدید با 

 در حال رایزنی است!

عضو  «فرزانه ترکان» اقبالي برای رأی آوری نداريم!/ ◄

شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، درباره رویکرد جبهه 

در « یااجارهنامزد »برای پیش رفتن به سمت  طلباصالح

فعالیت نسبت به »گفت:  ،انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم

نیستم، از سوی دیگر  نیبخوشدر بحث انتخابات  طلباناصالح

ترکان «. هیچ جایگاه مردمی برای جبهه اصالحات وجود ندارد

را هم به مردم  طلباصالحاگر بهترین فرد »در ادامه بیان کرد: 

 «.آوری نداریمیرأباز اقبالی برای  ،معرفی کنیم

« ه پژمان فرنصرال» !/تخلف در تاريکي و بغض در ميان مردم ◄

در صفحه  کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمیرئیس 

اسناد تخلفات اسحاق جهانگیری که منجر »توئیترش نوشت: 

 ،هاصالحیت تأییدبررسی در به رأی دادگاه شده است، جهت 

کاندیداهای ریاست  .به شورای محترم نگهبان ارسال کردم

در تاریکی تخلف کنند و در برابر مردم  توانندنمیجمهوری 

 .«، بغض نمایشی داشته باشندت فعلینسبت به وضعی

سرلشگر » ايران در قبال رژيم صهيونيستي/ يدائم دستور کار ◄

از  تحمای: »گفت مسلح یهارویستاد کل ن سیرئ «باقری

 یروهاین یدستور کار دائم ،انتفاضه یبرا ییافزاو قدرت نیفلسط

تحقق وعده  یمارش معکوس براش میدار ناناطمی .مسلح است

 .«شودیم کیبه صفر نزد یستیونیصه میشدن بساط رژ دهیبرچ

سرپرست  «یصمصام نحسی» /هزارتوماني ۰1مقصر دالر  ◄

 یمتول مرکزی بانک: »گویدمیی اسبق وزارت اقتصاد و دارای

دست  هامتیق دنیگویم نکهیدالر است و ا متیق نییتع یاصل

دالر به بهانه  اردیلیم 32 مرکزی بانک .بهانه است ستیما ن

ارز  متیق شیکرد و باعث افزا قیارز به بازار تزر متیکنترل ق

 .«شد یو هدر رفت منابع ارز

غيرحضوری در زمان قطعي برق!/  هایآزمون ی برایراهکار ◄

 رییبرق، تغ یقبل از قطع»: اعالم کرد صنعت برق سخنگوی

را  خاموشی برنامه ما تا به امتحانتان لطمه نخورد! دیمحل ده

تا  میکنیبرق اعالم م یهاشرکت تیاز برنامه برق من و سا

 رییتغ ایآموزان مطلع شوند و از شارژر استفاده کنند و دانش

 .محل دهند


