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رهبر معظم انقالب:

كمين قاچاقچيان  پشت در برخي 
باشگاه هاي  بدن سازي

رئيس سازمان صدا و سيما در همايش برنامه سازان 
و مجريان انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسالمي 
با تشريح پيشرفت هاي چشمگير جمهوري اسالمي در 
ــالمي امروز كانون  عرصه هاي مختلف گفت: ايران اس
ــت و ملت ايران با حضور  تحوالت و بيداري جهاني اس
ــور خود در انتخابات، حماسه ديگري را  ــترده و پرش گس

رقم خواهد زد.
به گزارش جام جم، عزت اهللا ضرغامي افزود: مجلس 
ــاركت  ــه عنوان مظهر اراده ملي و مش ــور و ب در راس ام

ــت و تشكيل يك  ــور اس عمومي براي اداره صحيح كش
ــتوانه اي بي بديل براي  ــالم پش مجلس قوي، صالح و س

تقويت نظام مردمساالري ديني به شمار مي رود.
ــدم حضور،  ــياه نمايي، دعوت به ع ــي، س   ضرغام

ــالمت انتخابات، القاي نااميدي در  ــوال بردن س زير س
ــان آحاد جامعه، دامن زدن به اختالفات، ايجاد ناامني  مي
ــور را از جمله  و تالش براي ناامن جلوه دادن فضاي كش
ــانه هاي بيگانه دانست و گفت:   محورهاي تبليغاتي رس

ــردن برنامه هاي  ــازان خنثي ك وظيفه اصلي برنامه س
ــالمي و هدايت  ــمنان انقالب اس ــيع تبليغاتي دش وس
ــمت حضوري آگاهانه و موثر در پاي  افكار عمومي به س

صندوق هاي راي است.
ــيما قانونمداري، پرهيز از  ــازمان صدا و س رئيس س
ــتن روحيه مردمي، صيانت  وعده هاي خالف واقع، داش
ــي در تصويب قوانين و نظارت بر  ــال، نگاه مل از بيت الم

دستگاه هاي اجرايي،
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 ضرغامي: حماسه ديگري  در راه است
 وزير كشور: مردم برگزاركننده اصلي انتخابات هستند

 سخنگوي شوراي نگهبان: تبيين معيار نامزدهاي اصلح، حضور مردم در پاي 
صندوق ها را تقويت  مي كند

ــالم  ــا ايام والدت پيامبر گرامي اس همزمان ب
ــركت كنندگان در كنگره  (ص) و هفته وحدت، ش
ــالمي دوشنبه شب با  ــعر بيداري اس بين المللي ش
ــر معظم انقالب  ــت اهللا خامنه اي، رهب حضرت آي

اسالمي ديدار كردند. 
ــاني دفتر مقام  ــگاه اطالع رس ــزارش پاي به گ
ــم رهبري در اين ديدار كه در فضايي صميمي  معظ
ــات ناشي از انقالب هاي منطقه و  و آكنده از احساس
بيداري اسالمي برگزار شد، ابتدا شاعراني از تونس، 
ــودان، عراق، سوريه،  مصر، يمن، بحرين، لبنان، س
ــتان، كويت و جمهوري اسالمي ايران اشعار  عربس
ــي خود را در وصف پيامبر اعظم (ص)، بيداري  عرب
ــالمي و انقالب هاي منطقه، فلسطين و قدس  اس
ــي و سومين سالگرد پيروزي  شريف و همچنين س
ــتادگي ملت ايران، قرائت  ــالمي و ايس انقالب اس

كردند. 
سپس رهبر انقالب اسالمي در سخناني با اشاره 
ــعار برجسته و  به نقش تأثيرگذار و برانگيزاننده اش
ــعراي امت  ــد كردند: ش ــن واال تاكي داراي مضامي
ــعار پرمحتواي خود، در حادثه  ــالمي بايد با اش اس

عظيم بيداري اسالمي، نقش آفريني كنند. 
ــا تأكيد بر اين كه  ــت اهللا خامنه اي ب حضرت آي
ــالمي بايد،  ــعار مربوط به بيداري اس ــواي اش محت

بصيرت امت اسالمي را تعميق دهد افزودند: 
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ــگاه هاي  ــت در برخي باش ــي كه پش قاچاقچيان
ــكارها  ــتند و توي گوش ورزش ــازي مي ايس بدن س
ــدا كرده اند!  ــازه پي ــه»، رقيب ت ــد «شيش مي گوين
كارشناسان هشدار مي دهند نوع جديدي از مخدرها، 

ــت؛ مخدري كه قرار  ــكارها را هدف گرفته اس ورزش
ــت از آنها، مرداني سرطاني و عقيم با صورت هاي  اس

آكنه اي و ميل به خودكشي بسازد 
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در حالي كه در هفته هاي اخير برخي دست ها در 
ــود كه كمبود مصنوعي كاال در بازار را القا كند،  كار ب
اما قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد دارد 
ــي كشور بي سابقه است و  موجودي كاالهاي اساس

توليد و تجارت نيز روندي عادي دارد.
ــانات  ــه گزارش خبرگزاري ها، با افزايش نوس ب
نرخ ارز و گاليه برخي توليدكنندگان و واردكنندگان 
ــا، گاه القائات  ــاله بر قيمت كااله ــر اين مس از تاثي
ــتي مبني بر وجود كمبود كاال در بازار صورت  نادرس
ــردم نيز  ــراي برخي از م ــه در مواردي ب ــت ك گرف
ــاهده اين واقعيت كه  ــد. با اين حال مش باورپذير ش
ــي در بازار  ــت كاالهاي اساس ــد ورود و قيم در رون
ــا نيز بر اين  ــده و حتي تحريم ه ــري ايجاد نش تغيي
ــت، اين القائات را بي اثر  ــاله تاثيري نداشته اس مس
ــراي برخي كاالها فروكش  ــت و تب تقاضا ب گذاش
ــين مدرس  خياباني،  ــرايطي، حس كرد. در چنين ش
ــدن و تجارت موجودي  ــام وزير صنعت، مع قائم مق
ــور را بسيار مناسب ارزيابي و  كاالهاي اساسي كش
ــتر كاالهاي اساسي  تصريح كرد: هم اكنون در بيش
ــور وجود دارد و حتي بصراحت  ذخاير مكفي در كش
مي توان گفت در مورد كااليي چون شكر هم اكنون 
ــت، به گونه اي كه به  ــور بي نظير اس موجودي كش
ــور، كاال در انبارها وجود  ــدازه چندين ماه نياز كش ان
ــن كاالها نيز عادي  ــد و تجارت اي ــد تولي دارد.  رون
ــت و بخشي از آن توليد داخلي و بخشي ديگر در  اس

حال ثبت سفارش براي واردات است.
 مصوبات ويژه براي بازار شكر

ــت براي تنظيم  ــاره تمهيدات ويژه دول وي درب
ــكر و مصوبات كميته تنظيم بازار در رابطه با  بازار ش
اين كاال به خبرگزاري مهر گفت: كار ويژه اي براي 
ــازار در هماهنگي با انجمن  ــكر مورد نياز ب تامين ش
ــاس آن،  ــكر صورت گرفته و براس ــي قند و ش صنف
ــكر  كميته تنظيم بازار محدوده قابل قبول قيمت ش

را مصوب و ابالغ كرده است.
ــرار بر اين  ــي افزود: همچنين ق ــدرس خيابان م
ــدگان و  ــت مصرف كنن ــازمان حماي ــت كه س اس
توليدكنندگان هرچه سريع تر نسبت به تعيين قيمت 

مصرف كننده شكر به صورت فله و بسته بندي 900 
ــقف قيمت فروش كارخانجات  ــاس س گرمي براس

اقدام و بزودي آن را ابالغ كند. 
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ناگفته اي از ديدار ماندال با رهبر انقالب
ــع فرماندهان و  ــر مقام معظم رهبري در جم ــس دفت رئي
كاركنان نيروي هوايي ارتش از جلسات هفتگي فرماندهان 
نيروهاي مسلح با فرمانده كل قوا خبر داد و به بيان ناگفته اي 
از ديدار نلسون ماندال با حضرت آيت اهللا خامنه اي پرداخت.  
ــلمين محمدي  ــالم والمس به گزارش مهر، حجت االس
ــن، روز نيروي  ــت 19 بهم ــم گراميداش گلپايگاني در مراس
هوايي ارتش در سالن اجتماعات فرودگاه مهرآباد گفت: امام 
ــلمانان عزت و به ملت ما شخصيت  ــالم و مس خميني به اس
داد و ايران امروز تنها كشوري است كه مي تواند هر كاري را 

انجام دهد و هيچ كس براي او تصميمي نمي گيرد. 
ــبختانه جمهوري اسالمي ايران   گلپايگاني افزود: خوش
داراي رهبري آگاه و هوشمند است كه يك سر و گردن باالتر 
ــران جهان قرار دارد و اين حرف بنده در ديدار رهبران  از رهب
ــاير كشورهاي جهان با رهبر معظم انقالب كامال مشهود  س
است. به عنوان مثال نلسون ماندال پيرمرد 80 ساله وقتي به 
ديدار رهبر انقالب آمد، دو زانو مقابل ايشان نشست و ايشان 

را رهبر خود خطاب كرد. 

سوالنا: با ايران گفتگو كنيد
ــوول پيشين سياست خارجي اتحاديه اروپا با اشاره به  مس
ــته اي ايران، خواستار ادامه  رويكرد غرب در زمينه برنامه هس

مذاكرات با تهران شد. 
ــوالنا در گفت وگو با روزنامه  ــزارش فارس، خاوير س به گ
ــتاندارد گفت: كانال هاي ارتباطي بايد باز بمانند و  اتريشي اش
ــت كه  ــوالنا افزود: ما مدتهاس مذاكرات با تهران ادامه يابد. س
ــازي اورانيوم خود  با ايران مذاكره مي كنيم، آنها نيز به غني س
ــدت مي يابد.   ــه مي دهند و همزمان با آن تحريم ها نيز ش ادام
ــاره به تهديدهاي رژيم اسرائيل عليه ايران گفت: در  وي با اش
اسرائيل بدون ترديد نگراني عظيمي درباره ايران وجود دارد اما 
در مورد اين كه چه كاري بايد انجام داد، آنها اختالف نظر دارند.  
سوالنا افزود: اسرائيلي ها مي دانند كه عواقب يك حمله نظامي 
ــت و مي تواند وضعيت را بدتر از شرايط كنوني  ــخص نيس مش
كند. اين بحثي است كه موجب اختالف در ميان سياستمداران، 

نظاميان و غيرنظاميان در اسرائيل شده است. 

 تالش اكراين 
براي كاهش پيامدهاي تحريم 

ــت تاثيرات تحريم هاي  ــن اعالم كرد در تالش اس اكراي
ــنا و به نقل از  اروپا عليه ايران را كاهش دهد. به گزارش ايس
ــتي، آندري گنچاروك رئيس اداره كل امور  خبرگزاري نووس
بين المللي دفتر رياست جمهوري اكراين در نشستي خبري با 
ــالم اين موضوع گفت: اين تحريم ها روابط بازرگاني بين  اع
ــوارتر  ــن و ايران را از جمله در زمينه فروش غالت دش اكراي

كرده است. 
گنچاروك گفت: به وزارت امور خارجه اكراين دستورهاي 
ــاندن زيان ناشي از اين تحريم ها  مربوط براي به حداقل رس

براي كشور ما صادر شده است. 

سايه خبر
 تا انتخابات

ــورمان از آزادي 11 زائر  ــخنگوي دستگاه ديپلماسي كش س
ايراني ربوده شده در سوريه با كمك كشورهاي دوست خبر داد. 
ــت، سخنگوي وزارت خارجه در نشست  رامين مهمان پرس
خبري خود با نمايندگان رسانه هاي داخلي و خارجي خاطر نشان 
ــان  ــي براي نش كرد: اقدام به ربودن زوار ايراني نمي تواند تالش
دادن حقانيت گروه هاي رباينده باشد، بلكه در جهت بر هم زدن 
ثبات داخلي سوريه تلقي مي شود و اقدامي خالف اصول انساني، 

اخالقي و تعهدات بين المللي است. 
ــتري در مورد  ــخنگوي وزارت امور خارجه اطالعات بيش س
زمان و مكان آزادي اين زائران نداد و به اين موضوع كه اين گروه 
ــده بودند، اشاره اي نكرد.  پيش  كداميك از گروه زائران ربوده ش
ــان ايراني  از اين 2 گروه 11 نفره از زوار ايراني و 7 نفر از مهندس
ــوريه موسوم به ارتش  ــط مخالفان دولت س نيروگاه جندر توس
ــده بودند.  با اين حال اداره كل اطالعات و  ــوريه ربوده ش آزاد س
مطبوعات وزارت امور خارجه گزارش داد، به دنبال پيگيري هاي 
دستگاه سياست خارجي كشورمان، احمد داوود اوغلو، وزير امور 

ــر صالحي، وزير امور  ــه تركيه در تماس تلفني با علي اكب خارج
خارجه كشورمان خبر آزادي 11 نفر از اتباع ربوده شده ايراني در 
ــوريه را اعالم كرد. وي در اين تماس تلفني اظهار كرد: ما به  س
ــتي و برادري موجود بين 2 ملت تمامي مساعي خود  خاطر دوس
را براي خوشحال نمودن ملت، رهبري و رئيس جمهور اسالمي 
ايران به كار گرفته ايم و تعداد 11 نفر از برادران ايراني را آزاد كرديم  

همچنين تالش مي كنيم تا ساير ايرانيان در بند نيز آزاد شوند. 
ــت: 11 زائر ايراني كه  ــاپ تركيه نيز نوش ــه زمان چ روزنام
ــوريه موسوم به ارتش آزاد  ــط گروهي از مخالفان دولت س توس
ــوريه به گروگان گرفته شده بودند با ميانجيگري تركيه آزاد  س
شدند.  سخنگوي وزارت امور خارجه در ادامه درباره اقدام چين 
و روسيه در وتوي قطعنامه ضدسوري گفت: اقدام چين و روسيه 
ــاير كشورها در امور  ــت و در جهت جلوگيري از مداخله س درس
داخلي سوريه است  چرا كه  در پشت صحنه اقدامات عليه سوريه 
ــتي  ــتن جريان مقاومت و دفاع از رژيم صهيونيس در هم شكس

قرار دارد. 

ــوراي اسالمي اعالم كرد  علي الريجاني، رئيس مجلس ش
مجلس پيگير بحث طرح قطع صادرات نفت به اروپاست.

به گزارش خبرنگار جام جم، در پي تحريم نفت ايران از سوي 
ــت قبل از موعد مقرر 6 ماهه  اتحاديه اروپا مجلس  در تالش اس
ــود و ممنوعيت صادرات نفت ايران به  اين اتحاديه، وارد عمل ش

اروپا را در آينده نزديك بررسي كند.
زمزمه هاي اين طرح كه چندي است در مجلس و كميسيون 
انرژي آن مطرح است، باعث شد جواد كريمي قدوسي، نماينده 
ــته در تذكري به هيات رئيسه مجلس خواستار  مشهد روز گذش
ــي مجلس براي قطع  ــتوركار قرار گرفتن طرح دوفوريت در دس
ــود. نماينده مشهد با اشاره به درخواست  صادرات نفت به اروپا ش
ــجويان در مورد قطع صادرات نفت به اروپا و اظهار نگراني  دانش
سفراي فرانسه، دانمارك و 3 سفير ديگر اروپايي از اين اقدام كه 
آن را در ديدار با وزير نفت مطرح كرده اند از رئيس مجلس خواست 
هر چه سريع تر اين طرح در مجلس بررسي شود. علي الريجاني، 
رئيس مجلس نيز يادآورشد مجلس پيگير موضوع است و حتي 

كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز وارد اين بحث شده 
است. در عين حال، پرويز سروري رئيس كميته سياست داخلي 
ــت خارجي مجلس با اعالم اين  ــيون امنيت ملي و سياس كميس
ــع صادرات نفت به اتحاديه  ــه جمع آوري امضا براي طرح قط ك
ــت، گفت: براساس اين طرح  ــده اس اروپا آغاز و تقريبا نهايي ش
ــت اقدامات الزم براي قطع صادرات نفت ايران  دولت مجاز اس
به اروپا را انجام دهد و هياتي متشكل از وزير نفت، وزراي مرتبط 
ــان، بعد از بررسي، موضوع قطع صادرات را در دستور  و كارشناس

كار قرار دهند.
 نيمه دوم اسفند پاسخ رئيس جمهور به مجلس  

ديگر گزارش هاي دريافتي از مجلس حاكي است، سرانجام 
بعد از مدت ها حرف و حديث و قانع نشدن نمايندگان پيگير سوال 
ــه مجلس اعالم  از رئيس جمهور، اين طرح از طريق هيات رئيس
ــژاد بايد حداكثر  ــد و به اين ترتيب، محمود احمدي ن ــول ش وص
ــواالت  ــخگوي س ــاه آينده در صحن علني، پاس ــرف يك م ظ

نمايندگان باشد. اين سواالت در 10 محور تهيه شده است.

مجلس پيگير قطع صادرات نفت به اروپا آزادي 11 زائر ربوده شده در سوريه 
رئيس جمهور براي پاسخ به سواالت نمايندگان به مجلس فراخوانده شدوزير امور خارجه تركيه: تالش مي كنيم ساير ايرانيان در بند نيز آزاد شوند

  ادامه اعالم موجوديت 
ائتالف هاي انتخاباتي

ــي جبهه متحد اصولگرايان  ــت انتخابات پس از آن كه فهرس
ــاير ائتالف ها نيز به دنبال نهايي كردن فهرست  ــر شد، س منتش
ــي اصولگرايان نيز كه  ــتند و همزمان، برخ انتخاباتي خود هس
ــت جبهه متحد قرار نگرفته اند دست  مطمئن شده اند در فهرس

به تشكيل ائتالف هاي جديدي زده اند. 
«منتقدان دولت دهم»، اولين ائتالفي بود كه ساعاتي بعد از 
انتشار فهرست جبهه متحد، اعالم موجوديت كرد و ساعاتي بعد، 
ائتالف ديگري هم با عنوان «جبهه بصيرت و بيداري اسالمي»، 
به دبيركلي سيدشهاب الدين صدر،  در بيانيه اي وجود اين تشكل 

را به صورت غير منتظره علني كرد. 
ــه  ــارس گزارش داد، در جلس ــال خبرگزاري ف ــن ح در همي
ــه براي قرار  ــتادگي، 15 نامزد اين جبه ــب جبهه ايس دوشنبه ش
ــدند. يك منبع  آگاه نيز اعالم  ــت تهران قطعي ش گرفتن در ليس
كرد در صورت تاييد صالحيت حجت االسالم سيدمحمود علوي، 
ــتادگي خواهد بود. علي  مطهري، يكي  وي سرليست جبهه ايس
ــز درباره ائتالف جبهه  ــاي ائتالف منتقدان دولت دهم ني از اعض
ــدان با اصالح طلبان گفت: چنين بحث و قراري وجود ندارد.  منتق
وي در حاشيه جلسه علني ديروز مجلس در جمع خبرنگاران ضمن 
درخواست از عموم مردم براي مشاركت گسترده در انتخابات گفت: 
از همه مردم مي خواهم با حضور گسترده در انتخابات مانع حضور 
تندروها در مجلس نهم شوند تا ان شاءاهللا مجلس نهم يك مجلس 
قوي و كارآمد باشد. مطهري افزود: باالخره برخي   تمايل نداشتند 

من در فهرست جبهه متحد اصولگرايان باشم.
 تصميم گيري برعهده كميته 13 نفره بود   

ــخنگوي جبهه متحد  ــن حال علي اكبر واليتي، س در همي
ــده، بدون  ــان گفت:  همان طور كه قبال هم اعالم ش اصولگراي
ــراد و معرفي آنها  ــي در تعيين اف ــاخص ها نقش اساس ترديد ش
ــت جبهه متحد اصولگرايان  ــه عنوان كانديداهاي مورد حماي ب
خواهند داشت و تصميم گيري هم به عهده مجموعه 13 نفره اي 
ــامي آقايان حسيني  ــكل از 7 نفر از داوران به اس ــت كه متش اس
بوشهري، كعبي، تقوي، ابوترابي فرد، حدادعادل، عسگراوالدي 
و بنده (واليتي) و هيات 6 نفره اجرايي متشكل از آقايان فدايي، 
زاكاني، خاموشي، باهنر، متكي و جاللي خواهد بود و اگر نظراتي 

در سطح رسانه ها منتشر شده، نظر شخصي است.
مصباحي مقدم: مطهري، كاتوزيان و عباسپور 

اصولگرا هستند
ــوراي مركزي روحانيت مبارز تهران  همچنين يك عضو ش
ــاره به عدم حضور مطهري، كاتوزيان و عباسپور در ليست  با اش
جبهه متحد اصولگرايان گفت: اين افراد هرچند در ليست جبهه 
ــتند.  ــد اما جزو مجموعه اصولگرايان هس ــد حضور ندارن متح
غالمرضا مصباحي مقدم با اشاره به ارائه ليستي جداگانه از سوي 
ــدان دولت افزود: منتقدان دولت حق دارند از ظرفيت هاي  منتق
ــوند و احتمال اين كه 3 چهره  ــتفاده كرده وارد رقابت ش خود اس

شاخص آنها در تهران راي بياورند، وجود دارد.

ادامه از صفحه اول
ــعار بيداري اسالمي به جهتگيري ها و اهداف  در محتواي اش
عالي اين تحول بزرگ، راه هاي منتهي به اين هدف عالي و دشمنان 
ــود. ايشان  و موانعي كه آنها ايجاد مي كنند، توجه ويژه و خاص ش
خاطرنشان كردند: در اشعار بايد به نقش دين، ايمان به خدا و معارف 
قرآني در بيداري اسالمي نيز اهتمام جدي شود زيرا هر نهضتي كه 
متكي به اعتقاد ديني شود، آسيب ناپذير و ماندگار خواهد بود.  رهبر 
انقالب اسالمي حادثه بيداري اسالمي را تأثيرگذار و سرنوشت ساز 
براي همه امت اسالمي دانستند و خاطرنشان كردند: اين حركت، 
ــالمي و نتيجه عبرت هاي  ــداري حقيقي و همچنين اس ــك بي ي
ــراوان، درك هاي عميق و همت هاي واالي ملت هاي عرب در  ف
طول ساليان متمادي است و به همين دليل نام «بهار عربي» براي 
اين حركت عظيم، ناقص است.  حضرت آيت اهللا خامنه اي تأكيد 
كردند: اين حركت تمام شدني نيست و ادامه خواهد داشت و تاريخ 
ــالمي به اذن پروردگار، تغيير خواهد كرد.  ايشان افزودند:  امت اس
ــت كه  ــان دهنده يك حادثه بزرگ تاريخي اس ــن حركت، نش اي
تحولي عظيم در امت اسالمي به وجود خواهد آورد. رهبر انقالب 
ــعراي امت اسالمي بايد در چنين  اسالمي خاطرنشان كردند: ش

حادثه بزرگ و سرنوشت سازي نقش ايفا كنند. 
ــت اهللا خامنه اي با تأكيد بر لزوم اهتمام به وحدت  حضرت آي
اسالمي در اشعار بيداري اسالمي افزودند: تالش هاي گسترده اي 
در جريان است تا با استفاده از ايجاد تفرقه ميان مسلمانان، حركت 
ــالمي، شكسته و متوقف شود اما امت اسالمي  عظيم بيداري اس
بايد بر عوامل مذهبي، قومي و سياسي تفرقه غلبه كند و راه هاي 

ــاره به نقش لفظ و  ــان همچنين با اش ايجاد اختالف را ببندد.  ايش
قالب در ارتقاي هنر شعر، خاطرنشان كردند: بايد با استفاده از الفاظ 
و قالب هاي مستحكم و از نظر هنري در رتبه باال، اشعار برجسته و 
قوي سروده شود تا براي ساليان متمادي ماندگار و تأثيرگذار باقي 

بماند.  در اين ديدار واليتي، دبيركل مجمع جهاني بيداري اسالمي 
در سخناني با اشاره به ضرورت گفتمان سازي و غنا بخشي ادبيات 
بيداري اسالمي به عنوان مانعي در مقابل به انحراف كشيده شدن 
ــاس كنگره بين المللي  ــاي منطقه گفت: بر همين اس انقالب ه

ــعر بيداري اسالمي با حضور 77شاعر از 10 كشور برگزار شده  ش
ــت.  وي برگزاري اين كنگره را در جهت همايش بين المللي  اس
 بيداري اسالمي و همايش بين المللي جوانان و بيداري اسالمي و

 گامي در جهت اهداف جنبش بيداري اسالمي دانست.

بيداري اسالمي تمام شدني نيست
رهبر معظم انقالب: 
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