
روحانی: 
 انتخاب بر عهده مردم است،
ما باید مسیر را روشن کنیم

رئیس جمهور گفت: انتخاب بر عهده مردم اس��ت، 
اینکه بپذیرند یا نپذیرند در اختیار مردم اس��ت اما 
ما باید مس��یر را روش��ن کنیم و نگذاریم تاریکی ها 

بماند.
حجت االسالم حسن روحانی در آیین پایانی سی و 
هفتمین جایزه کتاب سال و بیست و هفتمین دوره 
جایزه جهانی کتاب س��ال جمهوری اسالمی ایران 
در ت��االر وحدت گفت: تردیدی نداریم که رش��د و 
افتخ��ار ام��روز و آینده و دیروز ما در س��ایه علم و 
دانش و اندیشه و ماندگاری آن هم در سایه کتابت 

و کتاب است.
روحانی با تأکید بر اینکه رسالت و وظیفه ما تا کجا 
اس��ت، اظهار داش��ت: مردم ما تا چه حد اختیار و 
حقوق آن را دارند که مس��یر را برگزینند و انتخاب 

کنند.
وی با اش��اره به آیات قرآن کریم گفت: والیت خدا 
بر این اس��ت که م��ردم را از تاریک��ی برهاند. من 
می خواهم مسیر را روشن کنم و شما باید برگزینید 
و انتخ��اب کنی��د، انتخاب گر بودن و اینکه انس��ان 
بتواند مسیری را خود برگزیند بسیار اهمیت دارد. 
رئیس جمهور بیان داش��ت: انتخاب بر عهده مردم 
اس��ت، اینکه بپذیرند یا نپذیرن��د در اختیار مردم 
اس��ت اما ما باید مسیر را روش��ن کنیم و نگذاریم 
تاریکی ها بمان��د. باالترین کتاب ما که قرآن مجید 
اس��ت خداوند راجع به همین کت��اب می گوید که 
چرا این کتاب را نازل کردیم، همه کتاب و هدایت 
پیامبران و هدایت  الهی برای این بوده که مس��یر 
روشن شود تا مردم بتوانند راحت تر انتخاب کنند. 
روحانی اظهار داشت: انقالب بزرگ ما که این روزها 
ب��رای چه��ل و یکمین بار به اس��تقبال آن روز و و 
برگزاری جشن می رویم بر مبنای آگاهی مردم و در 

اثر کتاب و کتابت و روشنگری بوده است.
رئیس قوه مجریه تأکید کرد: ما در روزهای سخت 
راه را گم نکردیم این خیلی مهم اس��ت، ما در این 
دو سالی که تحت ش��دیدترین فشارهای اقتصادی 
از طرف دش��منان مان و به وی��ژه آمریکا بودیم که 
ی��ک کار غیرقانونی و خالف مق��ررات بین المللی و 
قطعنامه سازمان ملل متحد بود این اولین بار است 
که ما در برابر آمریکا رو در روی هم قرار می گیریم، 

قطعنامه سازمان ملل حامی ما است. 
وی تصریح کرد: آمریکا امروز به عنوان دش��من یک 
حکومت مطرح نیست، به عنوان تقابل با یک قدرت 
مطرح نیس��ت، آمریکا امروز تروریست است و اقدام 
تروریستی انجام می دهد و این اقدام علیه ملتی است 
که در طول قرن ها بر گردن جهانیان حق دارند، این 

ملت را تحت فشار و تحریم قرار می دهند. 
رئی��س جمهور اضاف��ه کرد: برخی از دوس��تان به 
من می گفتند ک��ه وقتی کاندیدا ش��دی این همه 
فش��ار سیاسی و اقتصادی را فکر نمی کردی؟ و نقد 
می کنن��د که اگر آدم این همه فش��ار را پیش بینی 
می کن��د نباید کاندیدا بش��ود، اتفاق��اً به عکس اگر 
ما روزی می بینیم دوران س��خت است آن وقت به 
صحنه آمدن هنر اس��ت و بار مس��ؤولیت به دوش 

گرفتن هنر است.
وی ادامه داد: امروز تمام مردم ما این بار را بر دوش 
گرفته اند، اینکه می بینید علی رغم همه این فشارها 
در طول این 10 ماه 72 میلیارد تجارت ما است که 
شامل صادرات و واردات می شود ما عقب نمانده ایم، 
نه از پارس��ال و نه از سال های گذش��ته. اینکه آمار 
نشر بیان ش��د خیلی مهم است. ما در همه امور در 
علم مان، در تحصیالتمان، در مقاله نویس��ی مان، در 
نوشتن کتابمان )نشان می دهد( که امسال از پارسال 
بهتر است، نشان می دهد که ما مسیر را گم نکرده ایم. 

در تمام اضالع هنر و فرهنگ این چنین هستیم.
وی اضافه کرد: در مس��أله تحریم و زیر پا گذاش��تن 
تعهد هسته ای آمریکا و 6 کشور دیگر کسی در دنیا 
جز 2 تا س��ه کشور نیس��ت که آمریکا را در مجمع 
عمومی سازمان ملل و شورای امنیت محکوم نکند. 
این به معنای پیروزی ملت ما در سیاس��ت است، ما 
سه بار در طول یک سال گذشته در دادگاه بین المللی 
الهه آمریکا را محکوم کردیم. رئیس جمهور با اشاره 
به اظه��ارات ترامپ در مورد نام ب��ردن از 52 نقطه 
فرهنگی کشور گفت: دشمنان وقتی می خواهند ما را 
تهدید کنند می گویند 52 نقطه تاریخی و فرهنگی 
شما را بمباران می کنیم. می دانند برای مردم فرهنگ 
چقدر عزیز اس��ت، تهدید آنها علی��ه فرهنگ ملت 
بزرگ و ملتی که در طول س��الیان دراز ابن سیناها، 
خوارزمی ها، رازی ها، سعدی ها، حافظ ها و موالناها و 
آن همه اندیش��مندان، صاحبنظران و شعرا داشته و 
به گردن فرهنگ جهانی حق داش��ته و امروز مردم 
 م��ا همان مس��یر  و همان راه را ادام��ه خواهند داد.

 فارس

اخبار

انتقام خون »حاج قاسم« را خواهیم گرفت
فرزند ش��هید قاسم سلیمانی گفت: به امید این نوجوانان و جوانان و به امید 

خداوند، انتقام خون »حاج قاسم« را خواهیم گرفت.
زینب س��لیمانی دختر ش��هید سپهبد حاج قاسم س��لیمانی در گردهمایی 
۳0 هزار نفری دانش آموزان بس��یجی »نس��ل سلیمانی« که در مصلی امام 
خمینی )ره( برگزار شد گفت: از جمعیت حاضر در اینجا حیرت زده هستم و 
سالم مخصوص به پسران و دختران حسینی دارم و خدا را شکر می کنم که در ایران 

چنین نوجوانانی داریم که پشت سر رهبر معظم انقالب ایستاده اند.
همچنین پسر حاج قاسم سلیمانی در این گردهمایی، گفت: تشکر می کنم از تمامی 
کس��انی که ما را در این جمع بزرگ میزبانی کردند. وی با بیان اینکه من در اینجا 
۴0 هزار حاج قاس��م میبینم، تاکید کرد: خداوند ما را عاقبت به خیر کند. امیدوارم 

توفیق باشد تا همه راه حاج قاسم را دنبال کنیم.  مهر

نگاه مان به بیانیه گام دوم باید مثل نگاه به عهدنامه مالک اشتر باشد
معاون بین الملل قوه قضائیه با طرح این س��وال که آیا مدیران صداوس��یما 
گزاره ه��ای بیانیه را در تولی��دات خود لحاظ می کنند؟ گف��ت: نگاه مان به 
بیانیه گام دوم باید مثل نگاه به عهدنامه مالک اش��تر باش��د علی باقری، در 
نشس��ت "تامالتی در بیانیه گام دوم؛ از زمینه صدور تا راهکار تحقق" که از 
سوی مرکز رشد دانشگاه امام صادق)ع( در موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت 
آیت اهلل خامنه ای برگزار شد، بیان اینکه بیانیه گام دوم با تحکم صادر نشده، گفت:از 
آن جایی که نگاه پدرانه در این بیانیه حاکم است فرزندان باید بفهمند که این بیانیه 

چیست و آن را فهم کنند.
باقری، بیانیه گام دوم را مش��تمل بر ترس��یم س��ه س��طح مبارزه دانست و با بیان 
اینکه سطح نخست مبارزه، عرصه واقعیت هاست، گفت: نزدیک به صد گزاره درباره 

واقعیت های انقالب در بیانیه گام دوم مطرح شده است.  فارس 

تایید صالحیت بیش از ۷ هزار داوطلب انتخابات را رقابتی کرده است
دبیر ش��ورای نگهبان با بیان اینکه در چهل س��ال گذشته مردم با اعتماد به 
نهاد های برگزار کننده انتخابات و شورای نگهبان پای صندوق های رأی آمده اند 
و به سالمت انتخابات ایمان داشته اند، گفت: نباید با اظهارات ناصحیح، اعتماد 
مردم به انتخابات را خدش��ه دار کرد. آیت اهلل احمد جنتی در جلس��ه شورای 
نگهبان با اشاره به پایان مرحله بررسی شکایات داوطلبان گفت: تمام دقت مان 
را کردیم تا داوطلبان با شرایط قانون انتخابات مطابقت دهیم و آن ها را احراز و تائید 
صالحیت کنیم چراکه اگر بی دقتی در این زمینه صورت بگیرد و انسانی فاقد شرایط 
وارد مجلس شود، دیگر نمی شود کاری کرد. متاسفانه سازوکار "خودنظارتی" مجلس 

با نام هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هم کارآمدی الزم را ندارد.
 وی خاطرنش��ان کرد: ش��ورای نگهبان همواره از رأی مردم پاسداری کرده و اجازه 

نداده جمهوریت نظام و حق الناس پایمال شود.  روابط عمومی شورای نگهبان

حض��رت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی در 
دیدار هزاران نفر از قش��رهای مختلف مردم، راهپیمایی 22 
بهمن و انتخابات مجلس شورای اسالمی را دو آزمون بزرگ 
ملت ایران خواندند و با تبیین خصوصیات نامزدهای شایسته 
مجل��س، حضور پرش��ور و آگاهانه همه م��ردم در انتخابات 
2 اس��فند را در حل مش��کالت داخلی و بی��ن المللی مؤثر 
برش��مردند و تأکید کردند: هرکس ایران عزیز، امنیت میهن 
و آبروی وطن را دوس��ت دارد و در پی حل مشکالت است، 
بای��د در پای صندوق رأی حضور یابد ت��ا عزم و اقتدار ملی 

ایرانیان بار دیگر به منصه ظهور برسد.
ایشان همچنین طرح امریکا موسوم به معامله قرن را طرحی 
احمقان��ه، خبیثانه و شکس��ت خورده خواندند و افزودند: راه 
مقابل��ه با ای��ن طرح، ایس��تادگی و جهاد ش��جاعانه ملت و 
گروه های فلس��طینی و حمایت جهان اس��الم است و عالج 
اساسی مس��ئله فلسطین نیز روی کار آمدن نظام مورد نظر 
و منتخ��ب همه مردم فلس��طینی االصل در یک نظرخواهی 

عمومی است.
رهبر انقالب اس��المی ای��ام دهه فجر را برای کش��ور ایامی 
بی بدی��ل و مظهر اقتدار و عزم ملی دانس��تند و گفتند: ملت 
ایران در دهه فجر توانس��ت با عزم راس��خ خود و با رهبری 
امام بزرگوار که رهبری بی نظیر در دنیا بود، بنای پوس��یده 
و فاسد چندهزار ساله استبداد، ظلم، فساد، سلطه بیگانگان 
و لگدمال ش��دن مردم را واژگون و بنای مردم ساالری را به 

جای آن پایه ریزی کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای برگزاری انتخابات مختلف از ابتدای 
پیروزی انقالب اس��المی تاکنون را نشان دهنده استواری نظام 
اس��المی بر رأی مردم دانس��تند و افزودند: البته نظام اسالمی 
عالوه بر مردمی بودن، دینی نیز هست و بر همین اساس مردم 

ساالری در ایران »مردم ساالری اسالمی« است.
ایش��ان پرورش افرادی همچون شهید سلیمانی، رزمندگان 
دف��اع مق��دس، مدافعان ح��رم و روحیه قوی و ایس��تادگی 
خان��واده ه��ای ش��هدا را از آثار نظ��ام دینی برش��مردند و 
خاطرنشان کردند: از جمله ویژگی های بارز شهید سلیمانی، 
تعه��د و ایمان بود و اص��والً هنگامی که ایمان با عمل صالح 
و روحیه جهادی همراه می ش��ود، شخصیتی همچون سردار 
سلیمانی شکل می گیرد که حتی دشمنان مجبور به تحسین 

ویژگی های شخصیتی او می شوند.
رهبر انقالب اس��المی در ادامه با اش��اره ب��ه در پیش بودن 
راهپیمایی سراس��ری 22 بهمن، گفتند: ملت ایران در چهل 
س��ال گذشته و با وجود سرما و یخبندان با حضور پر شکوه 
در راهپیمای��ی 22 بهم��ن، اجتم��اع عظیم خ��ود را به رخ 
جهانیان کش��یده اس��ت که من با همه وج��ود از ملت ایران 

تشکر می کنم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همزمانی 22 بهمن امسال با ایام 
چهلم ش��هید سردار سلیمانی را زمینه س��از انگیزه مضاعف 
مردم دانستند و تأکید کردند: ان شاءاهلل ملت ایران با حضور 
عظی��م خ��ود در راهپیمایی 22 بهمن، ضرب��ه کوبنده ای بر 

سیاست های دشمن وارد خواهد کرد.
ایش��ان در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به انتخابات 
مجلس ش��ورای اس��المی در دوم اس��فند، انتخابات را برای 
کشور و ملت، فرصتی بس��یار بزرگ و برای دشمنان تهدید 
خواندن��د و افزودن��د: برگزاری پرش��ور انتخاب��ات و حضور 
همگان��ی مردم در پ��ای صندوق ه��ای رأی، تضمین کننده 

امنیت کش��ور خواهد بود زیرا دش��منان از پشتوانه مردمی 
نظام بیش از امکانات تسلیحاتی آن هراس دارند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای انتخابات را نشان دهنده »عظمت، 
اقتدار و بصیرت ملی« دانستند و افزودند: در کشور مشکالت 
و گرفتاری های��ی وجود دارد که برخی ناش��ی از تحریم ها، و 
علت برخی هم کم کاری ها اس��ت اما با وجود این مشکالت، 
مردم به دلیل آنکه در انتخابات موضوع آبروی نظام و امنیت 

کشور در میان است، به میدان خواهند آمد.
ایش��ان انتخابات را در حل مش��کالت بی��ن المللی نیز مهم 
خواندند و خاطرنشان کردند: در قضاوت ناظران بین المللی 
نس��بت به هر کشور، مس��ائلی نظیر میزان حضور مردم در 
انتخاب��ات و چگونگی روی کار آمدن مس��ئوالن و نهادهایی 
نظیر مجلس، تأثیرگذار است، بنابراین شرکت انبوه مردم در 

انتخابات مجلس از این زاویه نیز کاماًل ضروری است.
رهبر انقالب اس��المی همچنین انتخابات ریاست جمهوری 
و مجل��س را فرصتی ب��رای ورود افکار جدی��د و راه های نو 
در چرخه تصمیم س��ازی و تصمیم گیری کش��ور برشمردند 
و افزودن��د: بخص��وص هنگام��ی که مردم افراد شایس��ته را 
برگزینن��د، راه های تازه و چاره اندیش��ی های جدید در روند 

حل مشکالت کشور و مردم پدیدار می شود.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای انتخاب��ات را از بُع��د کل��ی، 
اساس��ی ترین مس��ئله کش��ور دانس��تند و افزودند: اقتصاد، 
فرهنگ، پیش��رفت علمی و مسائلی از این قبیل بسیار مهم 
است اما اس��اس همه این مسائل انتخابات است چرا که اگر 
انتخابی عمومی، قوی و درس��ت انجام شود، همه مشکالت 

به تدریج حل خواهد شد.
ایش��ان با ابراز تأسف و انتقاد از برخی حرف های حاشیه ساز 
در زمین��ه انتخاب��ات تأکید کردند: وقت��ی انتخابات از ابعاد 
مختل��ف دارای این همه اهمیت و تأثیرگذاری اس��ت، نباید 
با حاشیه سازی، س��خنان گوناگون و حرفهای دلسرد کننده 

آن را از رونق انداخت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تالش همیشگی دشمنان ایران برای 
خدش��ه دار جلوه دادن انتخابات را مسئله ای طبیعی خواندند و 
افزودند: وقتی برخی رسانه های خائن خارجی، جمعیت عظیم 
میلیونی ملت را چند هزار نفره می خوانند اما تحرک چند صد 
نفر در خیابان ها را به اسم ملت ایران جا می زنند، طبعاً مردم به 
این رسانه ها اعتماد نمی کنند البته به شرطی که از داخل به این 

رسانه ها مایه تبلیغات سوء داده نشود.
رهب��ر انقالب تأکید کردن��د: گویندگانی که تریبون دارند یا 
به واسطه جایگاه خود می توانند در رسانه ها و فضای مجازی 
ح��رف بزنند، نباید ج��وری اظهار نظر کنند که دش��من با 
بزرگنمایی حرف آنها، برای دلس��رد ک��ردن مردم، خوراک 

گیرش بیاید.
ایشان انتخابات در ایران را جزو سالم ترین انتخابات در جهان 
خواندند و خطاب به افراد حاشیه س��از افزودند: وقتی ش��ما 
به دروغ می گویید این انتخابات مهندس��ی ش��ده و یا اینکه 

انتخابات نیست انتصابات است، مردم دلسرد می شوند.
رهب��ر انقالب با ابراز تعجب از س��خنان برخی که به وس��یله 
انتخاب��ات به جایی رس��یده اند ام��ا انتخابات را زیر س��ؤال 
می برند، گفتند: چگونه است که انتخابات وقتی به نفع شما 
اس��ت صحیح و متقن اس��ت اما وقتی به نفع ش��ما نیست 

انتخابات خراب است.
ایش��ان افزودند: در انتخابات مجل��س بارها بعضی افراد نامه 

دادند که تقلب ش��ده یا اش��کال دارد، بن��ده نیز هیأت هایی 
تعیین کردم که با دقت رس��یدگی کردند و بعد معلوم ش��د 

این گزارش ها و نامه ها درست نبوده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: از دش��من نمی شود گالیه 
کرد اما فالن نویس��نده، مرتبطین با فضای مجازی، نماینده 
مجلس و فالن مس��ئول مه��م دولتی باید مراقب باش��ند و 
اینجور نش��ود که بگوییم مردم ش��رکت کنی��د اما در عین 
ح��ال، به غلط، ج��وری حرف بزنیم که م��ردم از حضور در 

انتخابات دلسرد شوند.
رهبر انقالب حمله به ش��ورای نگهبان را از غلط ترین کارها 
دانستند و افزودند: شورای نگهبان مرکب از شش فقیه عادل 
و شش حقوق دان برجسته منتخب مجلس، در قانون اساسی 
ش��أنی دارد و مجموعه ای قابل اعتماد اس��ت چگونه انسان 
می توان��د به راحت��ی این مجموعه را به غ��رض ورزی درباره 

برخی افراد متهم کند.
رهبر انقالب با اش��اره به سخنانش��ان در نم��از جمعه اخیر 
درباره لزوم قوی ش��دن ایران در مقابل دش��منان قوی پنجه 
و بی رحم بین الملل��ی افزودند: »مجلس قوی« از مؤلفه های 
قوی ش��دن ایران است و تش��کیل مجلس قوی نیز به رأی 

باالی ملت وابسته است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گله ه��ای غالباً بحق مردم درباره 
مسائل معیشتی را مربوط به برخی قوانین و عملکرد بعضی 
مس��ئوالن اجرایی دانس��تند و افزودن��د: گالیه های مردم به 
اصل انتخابات مربوط نمی ش��ود، این گالیه از کسان دیگری 
اس��ت و ملت قدر مجلس قوی را که متعلق به همه کشور و 

عموم مردم است، می داند.
رهب��ر انقالب با دع��وت همگانی از مردم برای ش��رکت در 
انتخابات افزودند: ممکن اس��ت کسی از بنده خوشش نیاید 
اما اگر ایران را دوست دارد، باید به پای صندوق رأی بیاید، 
بنابراین هرکس به ایران عالقه مند است و امنیت کشور، حل 
شدن مشکالت و گردش صحیح نخبگانی را دوست دارد، در 

انتخابات شرکت کند.
ایش��ان در همین زمین��ه افزودند: افراد مؤم��ن و انقالبی با 
انگیزه قوی در انتخابات ش��رکت خواهند کرد اما اگر کسی 
انگی��زه دینی و انقالبی ندارد اما میهن عزیز را دوس��ت دارد 

الزم است به پای صندوق های رأی بیاید.
رهب��ر انق��الب اس��المی در ادامه سخنانش��ان ب��ه موضوع 
»ش��اخص های انتخاب درس��ت و خصوصیات فرد منتخب« 
اشاره کردند و گفتند: باید فردی را برای مجلس انتخاب کرد 
که مؤمن، انقالبی، شجاع، دارای روحیه جهادی، کارآمد و به 

معنی واقعی کلمه طرفدار عدالت باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: فردی که از سخن گفتن 
ب��ر ضد فالن ق��درت خارجی ه��راس دارد، الیق نمایندگی 

مردم با عزت، مقتدر و شجاع ایران نیست.
ایش��ان با تقدیر از مصوبه خوب و ش��جاعانه مجلس شورای 
اس��المی علی��ه امریکا بعد از ش��هادت س��ردار س��لیمانی، 
خاطرنش��ان کردند: باید افرادی را انتخ��اب کرد که بتوانند 
پرچم عدالت اعم از عدالت اقتصادی، حقوقی و سیاس��ی را 

در کشور برافراشته نگه دارند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: مردم باید افرادی با چنین 
ویژگی هایی را بشناس��ند و به آنها رأی دهند اما اگر خودشان 
نمی توانند به ش��ناخت برس��ند، از راهنمایی و مشورت افراد 
بصیر و مورد اعتماد اس��تفاده کنند بنابراین هیچ کسی نباید 

بگوی��د چون افراد را نمی شناس��م رأی نمی دهم. همه باید با 
اتکاء به خداوند وارد میدان شوند و رأی دهند.

رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به 
رونمایی زورگویان و سرگردنه بگیران آمریکایی از طرح موسوم 
به معامله قرن گفتند: آمریکایی ها دلشان را خوش کرده اند که 
با گذاشتن اس��م بزرگ، طرحشان علیه ملت فلسطین موفق 
ش��ود در حالی که این کار آنها احمقانه و خبیثانه اس��ت و از 

همین شروع قضیه به ضررشان تمام شده است.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای ب��ا تأکید بر اینکه این طرح قبل 
از ُم��ردن ترامپ می میرد، افزودند: ای��ن کار قطعاً به نتیجه 
نخواهد رس��ید، بنابراین رفت وآمد و هزینه کردن برای آن و 
جنجال به راه انداختن و رونمایی از آن کاری احمقانه است.

ایش��ان طرح موس��وم به معامله قرن را نش��انه آش��کاری از 
دغل��کاری آمریکایی ه��ا خواندن��د و گفتن��د: آمریکایی ها با 
صهیونیس��ت ها درباره چیزی معامل��ه کرده اند که متعلق به 
آنها نیس��ت. فلس��طین از آِن فلس��طینی ها و تصمیم گیری 
درباره آن مختص آنهاس��ت. شما چه کاره هستید که درباره 
زمین و خانه دیگران تصمیم گیری کنید؟ این نشانه خباثت، 

دغلکاری و بدنهادی شماست.
رهبر انقالب اس��المی توطئ��ه اخیر را به ض��رر آمریکایی ها 
و موجب زنده ش��دن مس��ئله فلسطین دانس��تند و افزودند: 
استقبال و کف زدن چند تن از سران خائن عرب که در میان 
ملت های خود نیز بی ارزش و بی آبرو هس��تند اهمیتی ندارد 
و بر خالف سیاس��ت ثابت دستگاه استکبار یعنی به فراموشی 
س��پردن مس��ئله فلس��طین، این کار آنها موجب زنده شدن 
مسئله فلسطین شد و در همه دنیا نام و مظلومیت فلسطین 

و مجموعه های فلسطینی بر سر زبان ها افتاد.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به تالش مس��تکبران 
ب��رای پیش بُرد این طرح با تکیه بر س��الح و پول، راه عالج 
را »ایس��تادگی و مقاوم��ت ش��جاعانه« خواندن��د و تأکی��د 
کردند: ملت، عناصر و س��ازمانهای فلسطینی باید با »جهاد 
فداکارانه« عرصه را بر آمریکا و دش��من صهیونیستی تنگ، 
و همه دنیای اس��الم نیز از این مقاومت شجاعانه حمایت و 

پشتیبانی کنند.
ایش��ان با اش��اره به گس��ترش روزافزون مح��دوده مقاومت 
علیه اس��تکبار در منطقه غرب آسیا، تأکید کردند: معتقدیم 
س��ازمان های مسلح فلس��طینی خواهند ایس��تاد و مقاومت 
را ادام��ه خواهند داد و نظام جمهوری اس��المی نیز وظیفه 
خود را پش��تیبانی از گروه های فلس��طینی می داند، بنابراین 
ه��ر گونه و هر قدر که بتواند از آنه��ا حمایت می کند و این 

پشتیبانی، خواست نظام اسالمی و ملت ایران است.
رهبر انقالب اس��المی عالج اصلی مسئله فلس��طین را راه حل 
»اصولی، اعالم شده و ثبت شده« جمهوری اسالمی ایران در مراکز 
جهانی یعنی »نظرخواهی از مردم فلسطینی االصل« خواندند و 
گفتند: تنها راه برای صلح و حل مسئله فلسطین، نظرخواهی از 
مردم فلسطینی االصل با هر مذهبی اعم از مسلمان، مسیحی و 
یهودی است تا با رأی عمومی آنها نظام مورد نظرشان بر سراسر 
سرزمین فلسطین حاکم شود و درباره فلسطین و امثال نتانیاهو و 

دیگران نیز خودشان تصمیم گیری کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان تأکید کردند: ان ش��اءاهلل 
این هدف محقق خواهد شد و شما جوانان آن روز را خواهید 
دی��د و به توفیق اله��ی در بیت المقدس نماز خواهید خواند. 

  پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

 ۲۰ نکته انتخاباتی
در سخنان رهبر انقالب

هم زمان با فرارس��یدن ای��ام اهلل دهه ی فجر و چهل و یکمین 
س��الگرد پیروزی انقالب اس��المی، هزاران نفر از قش��رهای 
مختل��ف مردم  با حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر انقالب 
اس��المی دیدار کردند. ایش��ان در این دیدار نکات مهمی را 
درباره ضرورت حضور مردم در انتخابات برشمردند که تحت 

عنوان 20 نکته انتخاباتی تقدیم می شود.
1- برگ��زاری پرش��ور انتخابات و حضور همگان��ی مردم در 
پای صندوق های رأی، تضمین کننده امنیت کش��ور خواهد 
بود زیرا دش��منان از پش��توانه مردمی نظام بیش از امکانات 

تسلیحاتی آن هراس دارند.
2- در کشور مشکالت و گرفتاری هایی وجود دارد که برخی 
ناش��ی از تحریمها، و علت برخی هم کم کاری ها است اما با 
وجود این مشکالت، مردم به دلیل آنکه در انتخابات موضوع 
آبروی نظام و امنیت کشور در میان است، به میدان خواهند 

آمد.
۳-  در قضاوت ناظران بین المللی نسبت به هر کشور، مسائلی 
نظی��ر میزان حضور مردم در انتخاب��ات و چگونگی روی کار 
آمدن مس��ئوالن و نهادهایی نظیر مجلس، تأثیرگذار است، 
بنابراین ش��رکت انبوه مردم در انتخابات مجلس از این زاویه 

نیز کاماًل ضروری است.
۴-  انتخابات ریاس��ت جمهوری و مجلس فرصتی برای ورود 
افکار جدید و راههای نو در چرخه تصمیم س��ازی و تصمیم 
گیری کشوراس��ت بخصوص هنگامی که مردم افراد شایسته 
را برگزینند، راههای تازه و چاره اندیشی های جدید در روند 

حل مشکالت کشور و مردم پدیدار می شود.
5- اقتصاد، فرهنگ، پیش��رفت علمی و مسائلی از این قبیل 
بس��یار مهم است اما اس��اس همه این مسائل انتخابات است 
چرا که اگر انتخابی عمومی، قوی و درس��ت انجام شود، همه 

مشکالت به تدریج حل خواهد شد.
6- نباید با حاشیه سازی، سخنان گوناگون و حرفهای دلسرد 

کننده آن را از رونق انداخت.
7- وقتی برخی رس��انه های خائ��ن خارجی، جمعیت عظیم 
میلیونی ملت را چند هزار نفره می خوانند اما تحرک چند صد 
نفر در خیابانها را به اس��م ملت ایران جا می زنند، طبعاً مردم 
به این رسانه ها اعتماد نمی کنند البته به شرطی که از داخل 

به این رسانه ها مایه تبلیغات سوء داده نشود.
8- گویندگانی که تریبون دارند یا به واسطه جایگاه خود می 
توانند در رسانه ها و فضای مجازی حرف بزنند، نباید جوری 
اظهار نظر کنند که دش��من با بزرگنمای��ی حرف آنها، برای 

دلسرد کردن مردم، خوراک گیرش بیاید.
9- انتخابات در ایران جزو سالم ترین انتخابات در جهان است. 
وقتی ش��ما به دروغ می گویید این انتخابات مهندسی شده 

و یا اینکه انتخابات نیس��ت انتصابات است، مردم دلسرد می 
شوند.

10- چگونه است که انتخابات وقتی به نفع شما است صحیح و 
متقن است اما وقتی به نفع شما نیست انتخابات خراب است.

11- در انتخاب��ات مجلس بارها بعضی اف��راد نامه دادند که 
تقلب شده یا اشکال دارد، بنده نیز هیأت هایی تعیین کردم 
که با دقت رسیدگی کردند و بعد معلوم شد این گزارش ها و 

نامه ها درست نبوده است.
12- از دش��من نمی ش��ود گالی��ه کرد اما فالن نویس��نده، 
مرتبطین با فضای مجازی، نماینده مجلس و فالن مس��ئول 
مهم دولتی باید مراقب باشند و اینجور نشود که بگوییم مردم 
شرکت کنید اما در عین حال، به غلط، جوری حرف بزنیم که 

مردم از حضور در انتخابات دلسرد شوند.
1۳- حمله به شورای نگهبان از غلط ترین کارها ست. شورای 
نگهبان مرکب از شش فقیه عادل و شش حقوق دان برجسته 
منتخ��ب مجلس، در قانون اساس��ی ش��أنی دارد و مجموعه 
ای قابل اعتماد اس��ت چگونه انسان می تواند به راحتی این 

مجموعه را به غرض ورزی درباره برخی افراد متهم کند.
1۴- »مجلس قوی« از مؤلفه های قوی ش��دن ایران است و 

تشکیل مجلس قوی نیز به رأی باالی ملت وابسته است.
15- گالیه های مردم درباره مسائل معیشتی مربوط به برخی 
قوانین و عملکرد بعضی مس��ئوالن اجرایی اس��ت و به اصل 
انتخابات مربوط نمی شود، این گالیه از کسان دیگری است 

و ملت قدر مجلس قوی را که متعلق به همه کش��ور و عموم 
مردم است، می داند.

16- ممکن اس��ت کسی از بنده خوش��ش نیاید اما اگر ایران را 
دوس��ت دارد، باید به پای صن��دوق رأی بیاید، بنابراین هرکس 
به ایران عالقه مند اس��ت و امنیت کشور، حل شدن مشکالت و 
گردش صحیح نخبگانی را دوست دارد، در انتخابات شرکت کند.

17-  افراد مؤمن و انقالبی با انگیزه قوی در انتخابات ش��رکت 
خواهند کرد اما اگر کسی انگیزه دینی و انقالبی ندارد اما میهن 

عزیز را دوست دارد الزم است به پای صندوقهای رأی بیاید.
18- بای��د فردی را ب��رای مجلس انتخاب ک��رد که مؤمن، 
انقالبی، ش��جاع، دارای روحیه جه��ادی، کارآمد و به معنی 
واقعی کلمه طرفدار عدالت باشد…. فردی که از سخن گفتن 
بر ضد فالن قدرت خارجی هراس دارد، الیق نمایندگی مردم 

با عزت، مقتدر و شجاع ایران نیست.
19-  باید افرادی را انتخاب کرد که بتوانند پرچم عدالت اعم 
از عدالت اقتصادی، حقوقی و سیاس��ی را در کشور برافراشته 

نگه دارند.
20- * مردم باید افرادی با چنین ویژگی هایی را بشناس��ند 
و به آنها رأی دهند اما اگر خودش��ان نمی توانند به شناخت 
برس��ند، از راهنمایی و مش��ورت افراد بصی��ر و مورد اعتماد 
اس��تفاده کنند بنابراین هیچ کسی نباید بگوید چون افراد را 
نمی شناسم رأی نمی دهم. همه باید با اتکاء به خداوند وارد 

میدان شوند و رأی دهند.  الف

رهبر معظم انقالب در دیدار هزاران نفر از اقشار مردم:

هرکس به ایران عالقمند است باید در انتخابات شرکت کند
طرح آمریکایی معامله ی قرن، قبل از مردن ترامپ خواهد مُرد
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