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سرمقاله
ادامه از صفحه یک

سیاسی را یافت که توانسته باشد برای مدت طوالنی بر

نیازهای ابتدایی و ضروری شهروندان تحت حمایت
خود را تهیه و تامین کنند .در روند وقوع انواع پدیدهها،

سازوکار منطق مانند دست غیب عمل می کند .به
عبارتی وقوع پدیده ها (طبیعی ،انسانی و اجتماعی)

و روند عملکرد سیاسی باید از سازوکار منطقی پیروی
کند ،در غیر این صورت هیچ پدیده و عملکردی ،صرف

نظر از اراده ها و توانایی ها ،نه تنها کاربردی و مطلوب

بلکه پایدار نخواهد بود .نهادهای باالدستی که دارندگان
اصلی قدرت هستند ،برای اولین بار در تاریخ جمهوری

اسالمی بر سر دو راهی (بهبود شرایط شهروندان یا
تن دادن به تحوالت ساختاری بنیادی) سرنوشتساز

قرار خواند گرفت .نکته قابل توجه و تامل اینکه هیچ
راه گریزی از این دو راهی وجود ندارد ،و شاید اجتناب

ناپذیر بودن این دوراهی ،نکته یا جنبه بسیار مثبت
شرایط بعد از انتخابات پیش رو باشد .روند امور پدیده

ها و وقایع سیاسی و اجتماعی؛ تابع ارادهها ،اهداف،

انواع ویژگی ها انسانی ،امکانات و تواناییهای نهادها

و صاحب منصبان باالدستی نیست ،بلکه روند امور

اجتماعی و سیاسی تابع میزان تبعیت اهداف و عملکرد
صاحب منصبان و سیاست ورزان از منطق حاکم بر
روند وقوع پدیدههای (سیاسی) است .به عنوان مثال،
در شرایط بعد از انتخابات ،اهداف و عملکرد نهادهای

باالدستی در عرصه های سیاست خارجه ،اقتصادی،

فرهنگی،دفاعی و… باید در مسیر منافع و امنیت ملی
و نه جناحی قرار بگیرد .در غیر این صورت و بطور

اجتناب ناپذیری باید به سرنوشتی که منطق حاکم
بر روند طبیعی وقوع پدیده های سیاسی و اجتماعی

تعیین می کند ،تن دهند .به عبارتی ،درصورت یک
دستی قدرت و عدم کارآمدی مدیریت کالن سیاسی،

دست غیب منطق حاکم بر روند وقوع امور سیاسی و

اجتماعی ،صاحب منصبان باال دستی را ملزم و محکوم
به تحوالت بنیادی خواهد کرد.

اخبار
پس از کنارهگیری از انتخابات

همتی به مهرعلیزاده نامه نوشت
عبدالناصر همتی پس از کنارهگیری محسن
ی خطاب به وی نامهای
مهرعلیزاده از کاندیداتور 
نوشت.
به گزارش ایسنا ،متن نامه عبدالناصر همتی به
شرح زیر است:
«برادر ارجمند جناب آقای دکتر مهرعلیزاده
با سالم و احترام
در مسیر سیزدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری که در غیاب جریانات مهم سیاسی
برگزار می شود ،حضرتعالی با آزادگی و
صراحتتان نقش ارزندهای به نمایش گذاشته و
سعی نمودید تا صدای حذفشدگان این رقابت
باشید .حال که با انصراف خود از ادامه حضور
در انتخابات ،مسوولیت مرا سنگین تر نموده
اید ،از حضرتعالی طلب دعای خیر جهت ادامه
این راه پر نشیب و نیز کمک فکری و عملی برای
فردای بهتر ایران عزیزمان را دارم».

واعظی:

امیدواریم هفتههای آینده خبرهای
خوبی درباره مذاکرات وین داشته
باشیم
رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه
انتخابات نباید مزاحمتی برای مذاکرات وین
ایجاد کند ،گفت :امیدواریم در هفته های آینده
خبرهای خوبی داشته باشیم.
به گزارش ایسنا ،محمود واعظی در حاشیه
جلسه امروز هیات دولت با بیان اینکه سیاست
خارجی در اکثر کشورها جدا از مسائل جناحی
و داخلی است ،اظهار کرد :مذاکرات وین مهم
است و اصولی که ما رعایت میکنیم ،چارچوبی
است که مقام معظم رهبری ترسیم کرده اند و
ما در آن چارچوب حرکت می کنیم .آنچه که
پیش می رود در واقع مورد تایید نظام است .تیم
مذاکره کننده در این مسیر اقدام می کند.
وی ادامه داد :انتخابات ریاست جمهوری
نباید مزاحمتی برای مذاکرات ایجاد کند .آنچه
تا االن توافق شده است که کم نیست و درباره
موضوعات مهم اقتصادی توافق شده است ،به
عنوان تفاهم می ماند ،ولی با توجه به اینکه این
مذاکره کننده اعالم کرده است هر آنچه توافق
کردیم موقعی نهایی می شود که ما به همه
خواسته های خود برسیم به همین دلیل درباره
سایر موارد هم مذاکره در حال انجام است و
امیدواریم در هفته های آینده خبرهای خوبی
داشته باشیم

یفضلی:
رحمان 

قهر کردن با صندوق رأی مشکلی را حل نمیکند

در هیچ مقطع تاریخی نمی توان ساختار (نظام)

حکمرانی کرده باشد .حکومتها برای بقا باید بتوانند

اخبار

رهبر انقالب:

انتخابات در مسیر طبیعی

گرسنگان تحت انواع و انبوهی از مشکالت و فشارها،

سیاستروز

به گزارش خبرآنالین ،در آستانه برگزاری سیزدهمین
دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا ،حضرت
آیت الله خامنهای در سخنانی خطاب به مردم ایران
فرمودند:کمتر از  ۴۸ساعت دیگر یک رویداد سرنوشت
ساز در کشور اتفاق خواهد افتاد و آن عبارت است از
انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای شهر
و روستا.
ایشان فرمودند :قطعا سرنوشت کشور در یک برهه
زمانی در همه زمینه در اقتصاد ،فرهنگی ،امنیت و
...وابسته به عملی است که شما مردم ایران انجام می
دهید .شما با حضور و رای خودتان سرنوشت کشور را
رقم میزنید.
اهم بیانات رهبر معظم انقالب را بخوانید؛
کار بزرگ مردم در روز جمعه اوال اصل مشارکت
است و ثانیا نوع مشارکت و نوع انتخاب خواهد بود.
در یکی از سخنرانی های اخیر عرض کردیم که حضور
مردم در نظام جمهوری اسالمی دارای یک اصل محکم
و سند متقن فکری است .صرفا یک مسائل سیاسی
نیست.
البته فواید سیاسی حضور مردم زیاد است .لکن
مهمتر از اینها اصل فلسفه حضور مردم در جمهوری
اسالمی است .یعنی جمهوری یک بخش است و
اسالمیت یک بخش .یعنی اگر جمهوری نباشد تحقق
پیدا نکند.
به همین دلیل هم هست دقیقا ًکه همه مراکز قدرت
شیطانی در دنیا ،با انتخابات هم بهطور ویژه مخالفت
میکنند.
در همه انتخاباتهای ما در طول این دهها سال
اینطور بوده که ابزارهای رسانهای و سیاسیشان را
در اختیار تخریب ذهنی مردم و اگر بتوانند به نحوی
دخالت در انتخابات بوده برای اینکه نگذارند شکوه و
شوکت انتخابات خود را نشان دهد.
البته به کوری چشم آنها همه انتخاباتها سر وقت
خود برگزار شده است .البته تبلیغات سوء آنبوده
همیشه بوده ،قبل از انتخابات تا بعد از انتخابات
همیشه وجود داشته .شاید در هیچ نقطهای از عالم
نتوانیم پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم
دشمن قرار گرفته باشد.
االن چند ماه است که رسانههای آمریکایی و انگلیسی
و مزدورهایی که زیر پرچم آنها هستند دارند خودشان
را میکشند برای اینکه حضور مردم را کمرنگ کنند و
انتخابات را به نحوی مورد اتهام قرار دهند.
هدف آنها این است که این انتخابات به صورت
مطلوب جمهوری اسالمی انجام نشود .یعنی مردم از
نظام فاصله بگیرند .چون عدم حضور مردم در انتخابات
بهمعنای فاصله گرفتن از نظام است .البته مردم گوش
نکردند ،متن مردم را میگویم .با یک عده خاص کاری
نداریم .مردم انشاءالله حضور خواهند یافت و به نظام
آبرو خواهند داد.
حقیقت این است که برخی حقایق در عالم
سیاستهای نظام جمهوری اسالمی و حوادثی که رنگ
و بوی سیاست دارند ،باید نگاه به آنها برتر از نزاعهای
سیاسی باشد .مثال ًتشییع پیکر سردار شهید سلیمانی
حادثه بزرگی بود و دیگر بحث سلیقه سیاسی نبود و
همه شرکت کردند .انتخابات هم از این نوع است و همه
باید فارغ از هر سلیقهای حضور داشته باشند .چون
نظام اجتماعی به این حضور نیاز دارد.
چند نکته را درباره اهمیت حضور مردم عرض
میکنم ،لکن قبل از آن به آیه سوره مبارکه برائت
اشاره میکنم؛ میفرماید هر عمل و اقدامی از شما که
دشمن از آن ناخشنود باشد این در پیشگاه پروردگار
عمل صالح است .میبینید با این انتخابات شما بهشدت
مخالف هستند دشمنان دین و ایران .پس حضور در
انتخابات یک عمل صالح است .همه کسانی که دنبال

به نفع سید ابراهیم رئیسی

رهبر انقالب فرمودند :حضور مردم در نظام جمهوری اسالمی دارای یک اصل محکم و سند متقن فکری است.

متریننکته
مه 
این است که
انتخاباتبه
معنایحضور
مردم در صحنه
است .یعنی
نظامجمهوری
اسالمیپشتوانه
مردمی دارد.
این در اقتدار
کشورتأثیر
بینظیری دارد
عمل صالح هستند بدانند حضور در انتخابات یک عمل
صالح است.
ام ّا نکاتی که مدنظر من است؛ مهمترین نکته این
است که انتخابات به معنای حضور مردم در صحنه
است .یعنی نظام جمهوری اسالمی پشتوانه مردمی
دارد .این در اقتدار کشور تأثیر بینظیری دارد .هیچ
ابزار قدرتی به اندازه حضور مردم قدرتافزا نیست .بله
تزا میدانیم
ابزارهای نظام و اقتصادی و سیاسی را قدر 
ام ّا هیچکدام به اندازه حضور مردم نیست.
کسانی هم که با سفسطهگوییهای گوناگون که در
فضای مجازی میکنند برای اینکه مردم را دلسرد کنند
از حضور در انتخابات ،به دنبال تضعیف نظام هستند
و دشمنان خارجی هم به دنبال تضعیف نظام هستند و
میدانند اگر حضور مردم ضعیف شود و کشور ضعیف
شود میتوانند کشور را دچار ناامنی کنند و جوالنگاه
تروریستها کنند .این درصورتی است که پشتوانه
حضور مردم کمرنگ شود.
در گوشه کنار حرفهایشان این معنا کامال ً دیده
میشود .میخواهند حضور مردم نباشد تا کشور
ضعیف شود تا بتوانند دخالت کنند و کشور را جوالنگاه
مزدوران خود کنند.
اگر مشارکت مردم را کم داشته باشیم ،از آن طرف
افزایش فشار دشمن را خواهیم داشت .اگر بخواهیم
فشارها و تحریمها کاهش پیدا کند باید حضور مردم
افزایش یابد و پشتوانه مردمی نظام به رخ دشمن
کشیده شود.
س جمهوری که روز جمعه انتخاب میشود اگر
رئی 
با رأی باال انتخاب شود ،پشتوانه قوی خواهد داشت و
کارهای بزرگ میتواند انجام دهد.
کشور بحمدالله دارای تواناییهای زیادی است،
فرصتهای فراوانی وجود دارد .استفاده از این
فرصتها نیازمند انسانهای فعال ،پرکار و قدرتمند
است .این قدرتمندی را رئیسجمهوری بیشتر از ناحیه
پشتوانه مردمی بدست میآورد.
اگر حضور مردم دارای نصاب مطلوبی باشد و
رئیسجمهور با رأ ِ باال انتخاب شود موجب میشود از
ظرفیتها درست استفاده کند.
نکته بعدی بحث سالمت انتخابات است .خوشبختانه
همیشه انتخابات ما سالم بوده است .کسانی که
اعتراض میکنند ممکن است در گوشهای ایرادی بوده
است ،اما در مجموع ،انتخابات سالم بوده است .شاهد
آن این است که رؤسای جمهوری سر کار آمدهاند که

سالیق متفاوتی داشتهاند .این نشان میدهد انتخابات
همیشه سالم بوده است نه طبق یک مذاق سیاسی
خاص .بنابراین انتخاباتها سالم است و اینی که گفته
میشود رقابتی ،بحمدالله رقابتی هم هست.
مناظرهها را دیدیدم که البته درباره مناظرات بعدا ً
نکاتی را خواهیم گفت .ام ّا نشان داده شد که رقابت
وجود دارد .این هم از آن حقایق مسلّم انتخابات
ماست .البته دشمنان از اول انقالب که رفراندوم
جمهوری اسالمی برگزار شد زیر سوال بردند آراء مردم
را .خب از دشمن انتظاری نیست که اعتراف کنند که
انتخاباتهای ما صحیح بوده است.
جالب اینکه برخی کشورها در میانه قرن  ۲۱قبیلهای
مدیریت میشوند و اصال ًبوی انتخابات به این کشورها
نرسیده است و مردم آنها اصال ً نمیدانند صندوق
رأی چیست و فرق صندوق رأی را با صندوق میوه
نمیدانند ،ام ّا رسانه راه میاندازند علیه انتخابات ایران.
نکته قابل توجه دیگر اینکه برخی از کسانی که اظهار
تردید میکنند در امر شرکت در انتخابات؛ مردد یا
دلسرد هستند ،اینها قشرهای محروم و ضعیف
جامعه هستند .این را اطالع دارم .اینها توقعات بجایی
دارند و گالیه دارند که توقعشان برآورده نشده؛ مسئله
مسکن ،معیشت و  ...که مسئولین باید میرسیدند به
این مسائل ،لذا دست و دلشان به انتخابات نمیرود.
گالیه اینها بجاست ،اما تصمیمگیریشان بجا نیست.
دولت آینده باید حتما ً درصدر برنام ه خودش رسیدگی
به این قشرها را قرار دهد .ام ّا نرفتن پای صندوق و قهر
کردن با صندوق رأی مشکل را حل نمیکند.
مشکالت به این صورت حل میشود که همه برویم
پای صندوق رأی و به کسی رأِی دهیم که فکر میکنیم
میتواند این مشکالت را حل کند .گالیهها را قبول دارم
ام ّا شرکت نکردن به خاطر این گالیهها را قبول ندارم.
یک نکته دیگر درباره جوانهاست .من خیلی به
جوانها اعتقاد دارم و در همه مسائل پیشرو و پیشران
هستند .در انتخابات هم باید همین باشد .انتظارم از
جوانان این است که هرچه میتوانند مردم را ترغیب
کنند .به خصوص رأی اولیها که عد ه کثیری هستند.
حضور اینها در انتخابات مثل جشن تکلیف سیاسی
است.
آخرین نکتهای که میخواهم عرض کنم این است
که برخی با تحلیلهای غلط میخواهند روح یأس و
ناامیدی را تزریق کنند .از دشمن توقعی نیست ،اما در
داخل برخی با تحلیلهای ضعیف حرفهایی میزنند

که میخواهند مردم را مأیوس کنند .من میگویم این
مطلقا ًمعنایی ندارد.

غلط است .یأس و ناامیدی
مردم ما قوی هستند و کشور ما قوی است .من در
بیانیه گام دوم توضیح دادم؛ ما ملت قدرتمند و قوی
هستیم و این توانمندیها از چشم دشمنان هم پوشیده
نیست .هرجا ملت ما همت کرد ،کارهای بزرگ انجام
داد ،از جمله پیروزی انقالب،جنگ تحمیلی و آخرین
مورد واکسن کرونا.
خب جوانان ما منتظر نماندند که دستهای بخیل،
واکسن را به ما بفروشند .جوانهای ما از همان روزهای
اول شروع کردند در طرق مهمی کار کردند تا به واکسن
رسیدند .ما شدیم جزء پنج شش کشوری که میتوانند
واکسن کرونا را تولید و گفتند میتوانند در ماه واکسن
زیادی تولید کنند.
این توانایی ملت را نشان میدهد .قبال ً هم برای
رادیودارو احتیاج پیدا کردیم به اورانیوم  20درصد .در
مدت کوتاهی ظرف چندماه جوانان ما همت کردند
و بیست درصد را ساختند .حاال اینها داد و فریاد
میکنند که چرا بیست درصد ساختید؟ االن دارند
 60درصد میسازند البته همه اینها برای استفاده
صلحآمیز است.
در عرصه دفاعی هم همینطور .به ما نمیدادند ام ّا
امروز مؤثر تر آن را داریم .این ملت با این توانمندی و
همت و بنیه قوی را نمیشود مأیوس کرد و کسانی که
تحلیلهای بیمورد میکنند که حاصلش یأس آفرینی
است کار غلطی میکنند.
به دست اندرکاران انتخابات ضمن خسته نباشید
اوال ًتمهیدات الزم را برای حضور مردم
سفارش کنم که 
پای صندوق فراهم کنند .شرکت مردم طوری باشد که
به سالمت جامعه صدمهای نزدند .البته اعالم کردند
دارند تالش میکنند.
ثانیا ً مشکل کمبود تعرفههای انتخاباتی حل شود.

یکی از مشکالت این است که همیشه به ما گزارش
میدهند که تعرفه نیست یا چند ساعت از انتخابات
میگذرد ام ّا هنوز نرسیده است .این باید پیشاپیش
مورد بررسی قرار گیرد.
در گزارشهای خارج از کشور در برخی از کشورها
آمادگیهای الزم به نحو مطلوب فراهم نشده است.
از وزارت کشور و وزارت خارجه جدا مطالبه میکنم
که نگذارند در این کشورها ایرانیهایی که عالقه مند
هستند بتوانند شرکت کنند.
نکته آخر اینکه با هر تخلفی هم برخورد کنند.

سعید جلیلی انصراف داد

سعید جلیلی از ادامه انتخابات ریاست جمهوری انصراف داد.
به گزارش ایسنا ،سعید جلیلی با صدور اطالعیهای به نفع ابراهیم
رئیسی کناره گیری کرد.
متن اطالعیه جلیلی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران
در طلیعه قرن جدید خورشیدی ،ایران عزیز در آستانه یک انتخاب
بزرگ قرار دارد.
هشت سال کم توجهی به توان ملی و معطل گذاشتن ظرفیتهای
کشور ارمغانی جز تحریمهای بیشتر  ،تورم و بیکاری کم نظیر و
بحران های بی سابقه در مسکن و بورس نداشته است.
از شهادت امیرکبیر تا کنون هر بار ملت خواسته است به اتکای
ظرفیت های خود و با استفاده از موهبت های بی نظیر الهی به یک
جهش تاریخی نزدیک شود  ،قدرت های استکباری و عوامل منفعل
داخلی مانع شده اند و به تحقیر داشته های ملی پرداخته اند.
انقالب اسالمی یک خیز بلند تمدنی برای عبور از موانع خارجی و

داخلی است و اینک در گام دوم انقالب ،اعتماد به سرمایه بزرگ
جوانان انقالب اسالمی و اتکا به ظرفیتهای بینظیر فرهنگی،
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی کشور؛ برنامه ،باور و اراده میخواهد
تا با جهادی بزرگ ،جهش ایران اسالمی را در چهارسال آینده رقم
بزند و در این سیر پر شتاب نباید حتی یک روز را از دست داد.
همچون همیشه پیشران چنین تالشی ،حضور حداکثری مردم در
پای صندوق های رای است و بی گمان آنگاه که منتخب شما میزان
بیشتری از آراء را داشته باشد با پشتوانه بزرگتری امکان خدمت
خواهد داشت.
اکنون که بخش گستردهای از آحاد جامعه به برادر گرامی
حجتاالسالم والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی اقبال
نشان دادهاند شایسته است تا همه باورمندان جبهه انقالب مبتنی
بر آنچه ضرورت گام دوم انقالب اسالمی است برای آغازی استوار،
از هم اکنون ایشان را با رای خود در قبول این مسئولیت بزرگ یاری
رسانند.
تشکیل دولت انقالبی مقدمه به میدان آمدن همه ظرفیت های

روحانی در جلسه هیئت دولت:

اگر گله ای داریم ،راه آن قهر با صندوق نیست
رئیس جمهوری خطاب به مردم ایران ،گفت :شما مردم یک
کار بزرگ در روز جمعه دارید .حاال اینکه گله دارید و مشکالتی
وجود دارد به جای خودش اما همه ما باید جمهوریت را پاس
بداریم .اینکه از یک فرد ،نهاد و حتی دولت گله داریم راهش
این نیست که با صندوق قهر کنیم.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی
صبح امروز در جلسه هیات دولت با تبریک میالد امام رضا(ع)
و حضرت معصومه(س) و گرامیداشت دهه کرامت اظهار کرد:
امروز ما مهمترین مسئله ای که پیش رو داریم در روز جمعه
 ۲۸خرداد یعنی روز انتخابات است و همیشه روز انتخابات
برای ما مهم و سرنوشت ساز بوده است.
وی ادامه داد :در این انتخابات همانطور که مقام معظم
رهبری فرمودند ممکن است در بررسی احراز صالحیت ها
ظلمی صورت گرفته باشد و در جریان تبلیغات انتخاباتی حتما
ظلم های فراوانی رخ داده است و همه ما باید خودمان را
موظف به رفع و جبران این ظلم ها بدانیم و این کار شدنی
است.
روحانی با اشاره به اینکه مردم ایران در طول این هشت سال
بار مسئولیت سنگینی بر دوش داشتند ،یادآور شد :مردم در
مراحل مختلف کار خود را به خوبی انجام دادند و بر ما الزم

امکان تخلف در انتخابات وجود
ندارد

است که کار و موفقیت مردم را به خوبی تشریح کنیم .ابتدا
باید تبیین کنیم که در آغاز این هشت سال اگر با رهبری مقام
معظم رهبری و ارشادات ایشان و حضور و حمایت مردم و
تدبیر دولت نبود برجام تحقق پیدا نمی کرد و همان وضع
گذشته با همان سیر ادامه پیدا می کرد .فکر کنید در سال
 ۹۳و  ۹۴ما چه وضعی می داشتیم ،صادرات نفت ما به کلی
قطع می شد و روابط بانکی ما هم با دنیا قطع بود و مردم با
شرایط بسیار سختی مواجه می شدند .مسئوالن امر حتما باید
اینها را در سندی ترسیم کنند که اگر برجام نبود در سال های
بعد چه می شد.
وی در ادامه بیان کرد :سند دوم این است که اگر برجام
در سال  ۹۷توسط یک فردی که دارای بیماری روانی بود و
متاسفانه مسئولیت کاخ سفید را به دست گرفته بود کنار
گذاشته نمی شد و اگر آن شخص روانی نمی آمد و آدم سالمی
رئیس جمهور آمریکا می شد و اگر روند سال های  ۹۴و ۹۵
ادامه پیدا میکرد چه اتفاقاتی از نظر اقتصادی می افتاد که
انجام این کار هم با مدل های علمی کار سختی نیست .اینکه
بررسی شود نقدینگی به کجا می رفت؟ و اشتغال چه می شد؟
این هم ساده است و سند دومی است که باید در اختیار مردم
قرار گیرد.

رئیس جمهور در ادامه خطاب به مردم ایران ،گفت :شما
مردم یک کار بزرگ در روز جمعه دارید .حاال اینکه گله دارید و
مشکالتی وجود دارد به جای خودش اما همه ما باید جمهوریت
را پاس بداریم .چرا که جمهوریت یکی از دستاوردهای انقالب،
یادگارهای امام و تاکیدات مقام معظم رهبری است .نگذاریم
جمهوریت صدمه ببیند .اینکه از یک فرد ،نهاد و حتی دولت
گله داریم راهش این نیست که با صندوق قهر کنیم .قهر با
صندوق هیچ مشکلی را برای ما حل نمی کند .ممکن است
بعضی ها بگویند ما خیلی مشکل داریم .بله مشکالت هست
ولی باید برای حل آن پای صندوق بروید .صندوق استحکام
نظام ما و قدرت مردم ما را بیشتر می کند.
وی با طرح این پرسش که خاصیت پای صندوق نرفتن
چیست؟ یادآور شد :به هر حال در این انتخابات فردی
انتخاب می شود و به ریاست جمهوری می رسد .باید ببینیم
آثار اینکه پای صندوق نرویم چیست و این موضوع را با عقل
و منطق خود بررسی کنیم .عرض این خادم کوچک خودتان را
گوش کنید و اگر مشکلی هم دارید باز هم راه حل آن مشکل
صندوق رای است و ما باز هم باید به اصل  ۵۹قانون اساسی
متوسل شویم و پای صندوق رای برویم و با آن مشکالت را
حل کنیم.

مردمی و نخبگانی کشور است و نباید حتی یک روز را در مسیر این
جهاد فراگیر و همگانی برای جهش ایران از دست داد
از همه عزیزانی که تا کنون از سر صدق و نیت خالص به من لطف
داشته اند می خواهم مبتنی بر باور ،اراده انقالبی و برنامه هایی که
در این هشت سال برای جهش کشور تهیه نموده اند تالش خود را
مصروف تایید ،تصحیح و تکمیل مسیر دولت آینده نمایند.
به همه این عزیزان به ویژه جوانان و نوجوانانی که در این ایام
با شور انقالبی ،شبانه روز تالش نمودند؛ تاکید میکنم مسئولیت
جهاد بزرگ برای جهش ایران را همچنان بر دوش خود ببینند و
بدون خستگی و با امید و شوق الزم ،این جهاد کبیر را با تکیه به
هدایت و نصرت الهی وبا معارف عمیق دینی که در رهنمودهای
حضرت امام و مقام معظم رهبری جلوه گر است در خود زنده
نگاه دارند و همچنان پرشور و پر انگیزه ،الگویی برای عمل انقالبی
خالص و هدفمند در میدانها و چالش های پیش رو باشند .امروز
روز جهاد بزرگ برای جهش ایران است :بسم الله الرحمن الرحیم

م آفالین از تک تک
وزیر کشور گفت :با استعال 
افراد رای دهنده از طریق دستگاه هویتیاب،هیچ
نوع امکان تخلف در انتخابات وجود نخواهد
داشت.
به گزارش ایرنا عبدالرضا رحمانی فضلی امروز
چهارشنبه در نشست خبری که با حضور
نمایندگان رسانه های خارجی برگزار شد ،اظهار
داشت :ما تبلیغات را تا صبح پنجشنبه ساعت
 ۷خواهیم داشت و از ساعت  ۷صبح پنجشنبه
تبلیغات ممنوع است ،از صبح ساعت  ۷جمعه
رایگیری در سراسر کشور آغاز میشود و اگر
الزم باشد رای گیری تا دو نیمه شب (شنبه)
ادامه خواهد داشت.
وی تعداد واجدین شرایط انتخابات را ۲۹
میلیون و  ۹۸۰هزار و  ۳۸نفر مرد و  ۲۹میلیون
و  ۳۳۰هزار و  ۲۶۹نفر زن عنوان کرد و گفت:
در این دوره یک میلیون و  ۳۹۲هزار و  ۱۴۸نفر
رأی اولی هستند که از این تعداد حدود ۷۰۶
هزار و  ۹۸۸نفر آقایان و  ۶۸۵هزار و  ۱۶۰نفر هم
خانمهاهستند.
وزیر کشور افزود :یکی از ویژگیهای این دوره
انتخابات با ادوار قبل ،بحث کرونا و نحوه مواجهه
با این موضوع است .ما از قبل مهیا بودیم،
تدارک و برنامهریزی کردیم .کمیتههای تخصصی
هم در کمیته امنیتی ،انتظامی ،اجتماعی و هم
در کمیته مسئولین با حضور رییس جمهوری
در قرارگاه مقابله با کرونا و در ستاد ملی مقابله
با کرونا مجموعهای از دستورالعملها و قواعد و
قوانین را تصویب کردیم و امسال با آن مقررات
انتخابات را برگزار میکنیم.
رحمانیفضلی با اشاره به مقررات مربوط
به روزهای ثبتنام ،روزهای تبلیغات و روز
رایگیری گفت :اطمینان میدهیم که حتما ً
در روز رایگیری مانند سایر روزها که واقعا به
اکثریت قریب به اتفاق در همه جا تالش کردند
که رعایت شود ،در روز جمعه با همکاری همه
نیروها بهویژه وزارت بهداشت و همکاران ما در
کادر درمانی که تالشهای بسیار زیادی ظرف
این  ۱۵-۱۴ماه داشتند ،شرایط را مهیا کردیم
و آماده هستیم تا انتخابات از نظر رعایت
پروتکلهای بهداشتی در سالمت کامل برگزار
شود.

سیدحسن خمینی در بیانیهای تأکید کرد

«رأی صحیح» راه حفظ جمهوریت
است

در آستانه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر
و روستا در  ۲۸خرداد  ،۱۴۰۰حجت االسالم و
المسلمین سیدحسن خمینی با صدور بیانیه ای
ضمن انتقاد از «بی توجهی عمیق به جمهوریت»
به عنوان علّت اصلی نابسامانی های اقتصادی
و اجتماعی ،تأکید کرد :یکی از راه های حفظ
جمهوریت نظام ،دادن «رأی صحیح» است.
به گزارش ایسنا به نقل از جماران ،متن بیانیه
حجت االسالم و المسلمین سیدحسن خمینی
بدین شرح است:
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میراث بزرگ انقالب اسالمی و امام عظیمالشأن
ما و شهدای این سرزمین« ،جمهوری اسالمی»
است و حفاظت از تلفیق مبارک «جمهوریت»
با «دینداری» وظیفه همیشگی ماست و امروز
اگرچه تنگ نظری ها و رفتارهای ناصحیح،
همگان را به حق نگران میراث تاریخی مان
کرده است و اگر چه همین بی توجهی عمیق به
جمهوریت علت اصلی نابسامانیهای اقتصادی و
اجتماعی است ولی باز هم می توان نه با رفتاری
سلبی ،بلکه با تصمیمی ایجابی به حفاظت از
آینده و ساختن امروز و رفع مشکالت معیشتی
روزمره همت گمارد.
اینجانب ضمن احترام به نظر همه ایرانیان بر
این باورم که یکی از راه های حفظ جمهوریت
نظام ،دادن «رأی صحیح» است .امید است
همه در حفظ ثمره خون های پاک شهیدان
موفق باشیم.

