
مجلس قوي، نيازمند رأي سديد
فرايند برگزاري انتخابات مجلس يازدهم به روزهاي تعیین کننده خود 
نزديك شده و رقابت لیست های انتخاباتي براي کسب اقبال عمومي 
بیش از همه چیز رخ مي نمايد. آنچه شرايط انتخابات در دوره اخیر را به 
کلي با ادوار گذشته متفاوت نموده، وجود لیست های متعددي است که 
از سوي طیف هاي جريانات سیاسي و حتي اشخاص و چهره هاي ذي 
نفوذ اجتماعي ارائه شده است. به نظر مي رسد عدم تفاهم طیف هاي 
گوناگون جبهه انقالب در مسیر رسیدن به لیست واحد، ناپختگي الزم 
در برخي طیف هاي جوان تر اين جريان و در عین حال تخت ش��دن 
جامعه )عبور از سلسله مراتب نخبگانی( به وسیله رسانه هاي نوين و 
شبكه هاي اجتماعي در شكل گیري اين وضعیت مؤثر است. اين  آش 
تا حدي شور شده که برخي صفحات نامعروف در شبكه هاي اجتماعي 
نیز به »لیست  سازي« روي آورده و به تصور خود »قربه الي اهلل« خواه 

ناخواه به تشتت موجود دامن مي زنند. 
اما به نظر مي رس��د با توجه به داليل زير اين تشتت در مجموع به نفع 
کالن انقالب اسالمي نبوده و در شرايط کنوني آثار زيانبار خاص خود 
را به همراه دارد. چراکه تكثر لیست های انتخاباتي موجب سردرگمي 
مردم در هنگام رأي دادن شده و عماًل به دلیل اشتراك کم لیست های 
اصلي، پراکندگي آرا رقم مي خ��ورد و در نتیجه احتمال دو مرحله اي 
شدن انتخابات افزايش مي يابد. ش��ايان ذکر است که نامزدها تنها در 
صورتي در مرحله اول موفق به راهیابي به مجلس مي شوند که حداقل 
20 درصد آرا را کس��ب کنند که در صورت تكثر لیست ها تعداد بسیار 
کمي از چنین ويژگي اي برخوردار مي ش��وند. در چنین شرايطي اوالً 
هزينه قابل توجهي براي برگزاري مجدد انتخابات در شهرهاي بزرگي 
چون تهران به بیت المال تحمیل مي گ��ردد و ثانیاً نامزدهاي راه يافته 
نیز از »رأي س��ديد« ي براي تأثیرگذاري و نقش آفرينی در ادامه کار 

برخوردار نیستند. 
رهبر معظم انقالب اسالمي در سال 1392 در آستانه انتخابات رياست 
جمهوري فرمودند: »هر کسي که انتخاب خواهد شد - که تقدير الهي 
را ما نمی دانیم - اگر چنانچه آراي بیشتري از مردم را داشته باشد، در 
صورتي که داراي رأي سديد و خوبي باش��د، بهتر می تواند از آن رأي 
دفاع کند؛ می تواند در مقابل معارضین کشور بايستد. کشور ما دشمن 
دارد، معارض دارد. ... در مقابل دش��من بین المللي، با اراده ي قوي، با 

احساس عّزت، با اعتماد به اين ملت - به اين ملت بايد اعتماد کرد. «
معظم له در ديدار مردم آذربايجان يكي از بايس��ته هاي ايران قوي را، 
شكل گیري »مجلس قوي« بر ش��مرده و فرمودند: »يكي از مصاديق 
قوي شدن همین است که يك مجلس قوي داشته باشیم؛ مجلسي که 
در مقابل توطئه هاي دشمن، با وضع قوانین الزم، با هدايت دولت ها به 
سمت مطلوب، بتواند کشور را مصونیت ببخشد؛ يك مجلس قوي اين 

جوري است. «
از برآيند بیانات رهبر معظم انقالب که در باال مورد اش��اره قرار گرفت، 
به نظر مي رس��د تحقق »مجلس قوي« نیازمند راهیابي نمايندگاني 
مؤمن، انقالبي و شجاع با »رأي سديد« مردم است. رأي سديد در اينجا 
به مفهوم میزان آراي قابل توجهي است که پشتوانه نماينده انقالبي در 
تصمیمات مهم در مسائل داخلي و بین المللي است. با تشتت آرايی که 
اکنون مشاهده مي شود، تحقق »رأي سديد« و »مجلس قوي« با اما و 

اگرهاي بسیاري مواجه است. 
اکنون پرسش اين است که در شرايط کنوني چه بايد کرد؟ تا دقايقي 
که نگارنده اين سطور را به رشته تحرير در می آورد، هنوز امكان وحدتي 
که به لیست فراگیري در جبهه انقالبي بینجامد تحقق عیني نیافته و 
به اخبار و گمانه ها محدود شده است. اگر وحدت تحقق يافت، تكلیف 

تقريباً مشخص است، اما اگر -به هر دلیل- چنین نشد، چه؟
در شرايطي که نقدهايي به لیست های ارائه ش��ده، وارد است، آيا ارائه 
لیست های »تلفیقي« و به اصطالح »مِن  عندي« راهگشا است؟ عقل 
و تجربه سیاسي مي گويد تولید و تكثر لیس��ت نه تنها کمكي به حل 
مسئله نمي کند، بلكه به سود افرادي خارج از جريان انقالبي خواهد بود. 
پراکندگي و تقسیم آراي حامیان انقالب، عماًل به سود ديگران خواهد 
بود و نتیجه آن چرخیدن در روي پاش��نه هاي کنوني و تداوم رنج ها و 
مصائب ناشي از تصدي غرب گرايان دور از مردم در کنار بي تفاوتي خانه 

ملت خواهد بود. 
معموالً يكي از نقاط مورد نقد در مورد لیست های اصلي انتخاباتي، وجود 
افراد پا به سن گذارده اي است که رأي دادن به آنها براي برخي جوانان 
انقالبي قدري دشوار اس��ت. اين در حالي است که رهبر معظم انقالب 
اسالمي پیش تر فرموده اند که »جوان گرايي به معناي پیرزدايي نیست« 
و طبیعت نهاد قانونگذار و سیاس��تگذاري مثل مجلس است که طیف 
وسیعي از کارگزاران نظام از پیران با تجربه گرفته تا جوانان بانشاط در 
آن حضور يابند. نمي توان توقع داشت که »جوان گرايی« در مجلس به 

معناي حذف ناگهاني تجربه هاي ذی قیمت باشد.
حتي اگر بر ف��رض محال جوان گرايی افراطي )ب��ه معناي حذف همه 
باتجربه ها( را هدف گذاري کنیم، »تشتت آرا«ي کنوني اين هدف را دور 
از دسترس خواهد کرد. تجربه نشان مي دهد تكثر لیست ها، به پیروزي 
مشاهیر و معاريف مي انجامد و معموالً بخت جوانان در اين شرايط )به 
دلیل کمتر شناخته شدن( به مراتب کمتر است. واقعیت آن است که 
تولید لیست های انقالبي بیشتر خصوصا با نام جوانان انقالبي، به پیروزي 

پابه سن گذارده های غیرانقالبي کمك خواهد کرد!
با اين تفاصی��ل، همچنان بايد ب��ه وحدت و يا حداقل نزديك ش��دن 
لیست های اصلي انقالبي امیدوار بود. بايد عقالي جريان انقالبي را به 
عبور از سیم خاردار نفس و پرهیز از پنهان شدن پشت توجیهات ديني 
و انقالبي براي تكروي دعوت کرد، ش��ايد مفید واقع شود. در کنار آن 
دعوت به خودانصرافي نامزدها به نفع پیروزي جبهه انقالبي نیز مؤثر 
اس��ت. حتي آنان که تصور مي کنند که در حق شان ظلم شده، بدين 
گونه مناعت طبع و رجحان منافع انقالب و مردم بر تمايالت شخصي 

را اثبات مي کنند. 
اگر فرآيندهاي فوق به نتیجه نرسید، آخرين راه مبنا قرار دادن لیستي 
که احتمال پیروزي بیشتري دارد، است. اينجا ممكن است اين پرسش 
مطرح ش��ود که آيا براي رأی دادن به افرادي که نمي شناسیم حجتي 
داريم؟ بهترين پاس��خ در بیانات رهبر معظم انقالب يافت مي ش��ود. 
معظم له در سال 1392 درانتخابات ش��وراها راه استفاده از تمام حق 
رأي را، »اعتماد به فهرس��ت« اعالم کرده و فرمودند: »من به 31 نفر 
براي ش��وراي ش��هررأي دادم. البّته بعضي ازاين حضرات رااز نزديك 
مي شناختم، بعضي راهم نمي ش��ناختم، لكن اعتماد کردم به همین 
فهرس��ت هايي که پیش��نهاد مي کنند و مي دهند. « و دو سال بعد در 
انتخابات مجلس دهم نی��ز فرمودند: » به نظر بنده اين جور مي رس��د 
که چون يكايك افراد را ممكن است نشناس��یم -خود بنده هم وقتي 
اين فهرس��ت ها را مي آورند که بیايم رأي بدهم، بعضي از آدم های اين 
فهرست ها را نمي شناسم اّما اعتماد می کنم به آن کساني که ]اينها را[ 
معّرفي کرده اند، و نگاه می کنم ببینم آن کس��اني که اين فهرس��ت را 
معّرفي کرده اند چه کساني هس��تند؛ اگر ديدم اينها آدم های متدين و 
مؤمن و انقالبي اي هستند، به حرف شان اعتماد می کنم و به ]فهرست [ 
آنها رأي می دهم؛ اگر ديدم نه، کساني که اين فهرست را داده اند کساني 
هستند که به مسائل انقالب، به مسائل دين، به مسائل استقالل کشور 
خیلي اهّمیتي نمی دهند، دل ش��ان دنبال حرف امري��كا و غیرامريكا 
اس��ت، به حرف ش��ان اعتماد نمی کنم؛ به نظر من اين راه خوبي است 
... اگرچنانچه کس��اني اين جور عمل بكنند و اين تحقیق را بكنند، کار 
خودشان را انجام داده اند؛ خداي متعال ثواب خواهد داد، ولو اينكه در 
يك مورد، اشتباه هم اتّفاق بیفتد. مثاًل آن کسي که من خیال کردم آدم 
خوبي اس��ت و به او رأي دادم، اتّفاقاً آدم مطلوبي نباشد ولي من تالش 

خودم را کرده ام و خداي متعال اجر خواهد داد. «

محمدجواد اخوان

رهبر معظم انقالب در ديدار هزاران نفر از مردم آذربايجان شرقي:

 مجلس ضعيف  خود با خته  
تأثير منفی  بلند  مد ت  د ارد

حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب 
اسلالمي صبح ديروز در ديدار هزاران نفر از 
مردم آذربايجان شلرقي، حضور در انتخابات 
مجلس را وظيفه شلرعي، ملي، انقالبي و حق 
مدني آحاد مردم برشلمردند و با اشاره به دو 
ركن مهم »حضور پر شور« و »انتخاب خوب« 
گفتند: انتخابات يك جهاد عمومي و نعمت و 
امتحان الهي است كه اگر با حضور حداكثري 
مردم همراه شلود، مايه آبروي نظام اسالمي 
و تقويلت كشلور و مصونيت بخلش در برابر 
توطئه ها و زمينه سلاز ايران قوي خواهد بود. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبري، رهبر انقالب اسالمي همچنین با اشاره به 
مشكالت عمیق و گسترده اجتماعي و اقتصادي 
جامع��ه امريكا برخ��الف ظاهر بزك ک��رده آن، 
افزودند: امريكا در حال حرکت به سمت فروپاشي 
از درون است و شكوه و جالل ظاهري آن مانع از 

غرق شدنش نخواهد شد. 
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي در اي��ن ديدار که به 
مناس��بت چهل و دومین س��الروز قیام تاريخي 
مردم تبري��ز در 29 بهمن س��ال 13۵۶ برگزار 
ش��د، مهم ترين ويژگي مردم آذربايجان را تبلور 
عزت ملي، ديني و انقالبي و حضور در صحنه به 
وقت نیاز و دفاع از کشور و انقالب و هويت ديني 
برشمردند و گفتند: حضور بهنگام مردم تبريز در 
چهلم قیام 19 دي مردم قم مايه برکت خداوند 
متعال ش��د و اين حرکت به صورت سلسله وار تا 
آغاز حرکت عمومي ملت و سقوط رژيم طاغوت و 

استقرار حكومت اسالمي ادامه يافت. 
     انتخابات جهاد عموملي و مايه تقويت 

كشور است
ايشان انتخابات بسیار مهم روز جمعه دوم اسفند 
را از مصاديق میدان هاي نی��از به حضور بهنگام 
دانستند و افزودند: انتخابات جهاد عمومي، مايه 
تقويت کشور و آبروي نظام اسالمي است و حضور 
گسترده و پر شور مردم در پاي صندوق هاي رأي، 
به توفیق الهي مايه برکت و تأثیرات تحول آفرين 

در کشور خواهد شد. 
رهبر انقالب اس��المي با اش��اره ب��ه تبلیغات و 
تالش های گسترده امريكايي ها براي تأثیرگذاري 
بر افكار عمومي ايران و جدا کردن مردم و جوانان 
از نظام اسالمي خاطرنشان کردند: با وجود همه 
اين تالش ها، آنها به نتیجه نرسیده اند که نمونه 
بارز آن، تشییع شهید سلیماني و راهپیمايي 22 
بهمن بود و انتخابات مجلس شوراي اسالمي نیز 
بار ديگر نش��ان خواهد داد م��ردم در کنار نظام 

اسالمي و پشتیبان آن هستند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأکید بر اينكه چشم 
دوستان و دشمنان به انتخابات روز جمعه است، 
افزودند: دشمنان مي خواهند ببینند نتیجه فشار 
حداکث��ري امريكا و بدعهدي ه��اي اروپايي ها و 
مشكالت اقتصادي که در کشور وجود دارد، چه 
بوده است و دوس��تان هم با نگراني منتظر نحوه 
حضور مردم در انتخابات هستند. ايشان گفتند: 
البته من همواره به دوستان نظام اسالمي گفته ام، 
از ملت ايران نگران نباشید زيرا اين ملت کاربلد 

است و مي داند که چه بكند. 
   مجلس قوي، دشمن را مأيوس مي كند

رهبر انقالب اس��المي، انتخابات را خنثی کننده 
بس��یاري از نیت ه��اي ش��وم امريكايي ه��ا و 
صهیونیست ها و بدِل فِن مكر و کید آنها دانستند 
و خاطرنش��ان کردن��د: تنها راه مأيوس ش��دن 
دشمنان، قوي شدن ايران است و يكي از مصاديق 
ايراِن قوي، مجلِس قوي است، مجلسي که بتواند 
با تصويب قوانی��ن الزم و با هداي��ت دولت ها به 

مسیر مطلوب، کشور را مصونیت ببخشد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي ي��ك رکن قوي بودن 
مجلس را حضور هرچه بیش��تر م��ردم در پاي 

صندوق هاي رأي برشمردند و افزودند: تأثیرات 
مجلس فقط محدود به چهار س��ال نیست بلكه 
مجلس قوي و يا مجل��س ضعیف و خود باخته با 
تصمیمات خود مي توانند تأثیرات بلند مدتي بر 
کشور بگذارند. ايش��ان افزودند: انتخابات و رأي 
دادن، وظیفه شرعي، ملي و انقالبي، جشن ملي و 
احقاق حق آحاد مردم براي دخالت در سرنوشت 
کشورشان است. رهبر انقالب اسالمي، رکِن دوم 
يك مجلس قوي را کیفیت انتخاب دانس��تند و 
در تبیین ويژگي هاي نمايندگان شايس��ته ملت 
ب��زرگ ايران تأکی��د کردند: بايد ب��راي مجلس 
ش��وراي اس��المي، افراد »با ايمان«، »شجاع«، 
»کارآمد«، »وظیفه شناس«، »پرانگیزه«، »وفادار 
به اسالم، مردم، انقالب و کش��ور«، »سرسخت 
در مقابل دش��منان« و »دل نبس��ته ب��ه دنیا و 
مطامع مالي« برگزيده ش��وند. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي خاطرنشان کردند: مردم بايد در انتخاب 
نمايندگان بسیار مراقبت کنند زيرا ما در همین 
دوره انق��الب، نمايندگاني در مجلس داش��تیم 
که اکنون نوکر و کلَفت امريكا و دش��منان ايران 

هستند. 
     مجلس بايد تركيبلي از جوانان و افراد 

مجرب باشد
ايش��ان همچنین درباره حضور جوانان و افراد با 
تجربه در مجلس گفتند: مجلس بايد يك ترکیب 
متناس��بي از جوانان و افراد مجرب، دانا و راه بلد 
باش��د. جوان گرايي يك ض��رورت قطعي براي 
کشور اس��ت و کنش��گر اصلي و پیشران حرکت 
رو به جلو جوانان هس��تند اما تكیه بر جوانان به 
معناي چشم پوشي از افراد با تجربه نیست. رهبر 
انقالب اسالمي، س��ابقه دلبستگي به دشمنان و 
انفعال در برابر آنها را يك نكته منفي برشمردند 
و تأکید کردند: ملت ايران داراي روحیه اعتماد 
به نفس ملي است و بس��یاري از انديشمندان و 
سیاسیون جهان نیز ملت ايران را رشید و بزرگ 
و نیرومند و نترس توصیف مي کنن��د، بنابراين 
کسي که قدرت ايستادگي و اعتماد به نفس، در 
برابر دشمنان را ندارد، براي نمايندگي ملت ايران 

مناسب نیست. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنین اهمیت باالي 
انتخابات میان دوره اي مجلس خبرگان را يادآور 
ش��دند و افزودند: وظیفه مجلس خبرگان بسیار 
مهم است و نبايد انتخابات میان دوره اي مجلس 
خبرگان در برخي شهرها به حاشیه برود. ايشان 
تأکید کردند: همه کس��اني که دوستدار اسالم، 
انقالب، نظام اس��المي و ايران هس��تند بايد در 
انتخابات شرکت کنند و انتخاب خوب و درست 
انجام دهند. رهبر انقالب اس��المي با اش��اره به 
گزارشي مبني بر پرداخت مبالغ زيادي دالر نفتي 
از جانب يكي از کشورهاي َعنود منطقه به يكي 
از رسانه هاي انگلیسي فارسي زبان براي منصرف 
کردن مردم ايران از گراي��ش به افراد انقالبي در 
انتخابات، افزودند: اين گزارش نش��ان مي دهد 
کیفیت و چگونگي انتخاب تا چه حد مهم است. 
ايشان انتخابات را میدان امتحان الهي دانستند و 
ابراز امیدواري کردند ملت ايران در اين امتحان، 

سربلند بیرون بیايد. 
   ياوه گويي امريكايي ها ناشلي از انفعال 

آنهاست
حضرت آيت اهلل خامنه اي در بخ��ش ديگري از 
سخنان شان درباره ياوه گويي هاي اخیر مقام هاي 
امريكايي درباره ايران و انتخابات، گفتند: بخشي 
از اظه��ارات اي��ن احمق هاي درجه ي��ك براي 
تأثیرگذاري در انتخابات و با هدف مأيوس کردن 
مردم از صندوق رأي است اما بخش ديگري از آن، 

ناشي از انفعال است. 
رهبر انقالب اسالمي انفعال امريكايي ها را نتیجه 
اثرات معكوس ترور س��ردار سلیماني دانستند و 

خاطرنش��ان کردند: در اين قضیه رئیس جمهور 
امري��كا و اطرافی��ان او منفعل و متوجه ش��دند 
کارشان حساب نش��ده بود چرا که هم در داخل 
امريكا و هم در دنیا به ش��دت به آنها حمله شد. 
ايشان افزودند: امريكا مي خواست با ترور سردار 
عزيز ما که تأثیرات عمیقي در منطقه داش��ت، 
بر منطقه مسلط ش��ود اما ماجرا بر عكس شد و 
راهپیمايي بزرگ ضدامريكايي در بغداد، مسائل 
س��وريه و حلب و قضاياي ديگر منطقه، درست 
نقطه مقابل خواس��ت آنها را رق��م زد، بنابراين 
يك هدف از ياوه گويي ها اخی��ر آنها، جبران اين 

انفعال است. 
حض��رت آي��ت اهلل خامنه اي ش��هادت س��ردار 
س��لیماني را يك فقدان تلخ خواندن��د و گفتند: 
شهید س��لیماني حقیقتاً بس��یار خوب، مفید و 
تحس��ین برانگیز بود ام��ا در اين حادث��ه غلبه با 
لطف الهي بود زيرا آن بزرگوار به هر دو ُحس��ن 
»پیروزي« و »شهادت« دست يافت، چرا که در 
اين سال ها در منطقه، پیروِز میدان سلیماني بود 
و مغلوب میدان، امريكا و عوامل آن، و در نهايت 

به فوز شهادت هم رسید. 
    باطن شهادت سردار سليماني برخالف 

ظاهر تلخش، پيروزي است
رهبر انق��الب اس��المي، اجتماع��ات بي نظیر و 
دهها میلیوني مردم در تش��ییع شهید سلیماني 
را از برکات الهي و نش��ان دهنده عظمت، اتحاد، 
حضور، قدرشناسي و بصیرت ملت ايران دانستند 
و با اشاره به همدردي بسیاري از ملت ها با مردم 
ايران در اين قضیه افزودند: در يكي از کش��ورها 
هزار مجلس به ياد شهید سلیماني برگزار شد که 
اين واقعیت هاي شوق انگیز نشانه عمق راهبردي 
نظام اس��المي اس��ت، بنابراين باطن اين قضیه 
برخالف ظاهر بس��یار تلخ آن، ب��راي جبهه حق 
سراسر پیروزي است. ايش��ان با يادآوري تعبیر 
امام بزرگوار از درگذشت فرزند فاضل و برجسته 
خود مرحوم حاج آقا مصطف��ي به »الطاف خفیه 
الهي« خاطرنشان کردند: آن زمان کسي متوجه 
مفهوم تعبیر امام نش��د اما پس از حرکت مردم 
ايران و عكس العمل دربار و حوادث قم و تبريز و 
آغاز حرکت عمومي ملت که به سقوط حكومت 
طاغوت منجر ش��د، مفهوم آن مش��خص ش��د، 
همچنانكه در حادثه تلخ شهادت سردار سلیماني 

نیز دشمن تصور کرد ضربه اي زده است اما باطن 
قضیه، پیروزي و شكست دشمن خبیث است. 

    دشمن در نبرد 40 ساله
 دائمًا از ملت ايران ضربه خورده است

حضرت آي��ت اهلل خامنه اي ب��ا تأکید ب��ر اينكه 
دشمن نه فقط در اين ماجرا بلكه در يك نبرد ۴0 
ساله دائماً از ملت ايران ضربه و شكست خورده 
است، افزودند: امريكايي ها در اين ۴0 سال همه 
سالح های سیاس��ي، نظامي، امنیتي، اقتصادي، 
فرهنگي، رس��انه اي و هر اقدام ممك��ن را براي 
ساقط کردن نظام اسالمي به کار گرفتند اما نظام 
اسالمي نه تنها ساقط نشد بلكه هزار برابر قوي تر 

و در مقابل، امريكا ضعیف تر از قبل شده است. 
رهبر انقالب اسالمي در تبیین ضعف روزافزون 
امريكا، ظاهر فعلي آن را ب��زك کرده خواندند و 
افزودند: ام��روز امريكا با 22 ه��زار میلیارد دالر 
بده��ي، مقروض تري��ن دولت های دنیا اس��ت و 
اختالف طبقاتي در اين کش��ور، وحش��تناك و 
از همیش��ه بیشتر اس��ت. ايش��ان با اش��اره به 
نمونه هايي از مشكالت عمیق امريكا از زبان يكي 
از سناتورهاي برجسته اين کش��ور گفتند: اين 
سیاستمدار امريكايي مي گويد در دولت ترامپ به 
ثروت پنج تن از ثروتمندترين هاي امريكا بیش از 
صد میلیارد دالر اضافه شده و ثروت سه نفر از آنها 
به اندازه نیمي از جمعیت امريكا است. ۸0درصد 
کارگران فقیرند و حقوق شان کفاف زندگي آنها 
را نمي دهد. از هر پنج امريكايي تنها يك نفر توان 
خريد دارو هاي تجويز ش��ده اش را دارد و فاصله 
ثروت سفیدپوستان و سیاه پوستان امريكايي در 
۵0 سال گذشته سه برابر شده است. رهبر انقالب 
اسالمي در ادامه نقل قول از اين مقام امريكايي 
افزودند: رئیس جمهور امريكا مي گويد اوضاع در 
دوران وي بهتر شده، بله، اما نه براي مردم بلكه 
براي میلیاردرها و به قول يكي از رؤساي جمهور 
سابق امريكا، »امريكا حكومت يك طبقه خاص 
بدون دخالت مردم و با رش��وه خواري سیاس��ي 

نامحدود« است. 
   آرايش ظاهري امريكا

 مانع از غرق شدنش نيست
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي با اش��اره ب��ه آمارها 
و واقعیت ه��اي تكان دهن��ده از تبعیض، فاصله 
طبقاتي فقر و جناي��ت در امريكا که مانند خوره 
به جان اين کش��ور افتاده اس��ت، تأکید کردند: 
همچنان ک��ه ش��كوه و ج��الل کش��تي معروف 
تايتانیك مانع از غرق شدن آن نشد، تالش براي 
آرايش ظاهر امريكا و شكوه و جالل آن نیز مانع از 

غرق شدنش نیست و امريكا غرق خواهد شد. 
رهبر انقالب اسالمي با تأکید بر اينكه جمهوري 
اس��المي با هیچ مل��ت و نژادي مخالف نیس��ت 
بلكه با اس��تكبار، ظلم و طغیان علیه ارزش های 
انساني مخالف است، گفتند: امروز قله طغیان و 
استكبار، امريكايي است که در دست ثروتمندان 
و کمپاني دارهاي صهیونیس��ت مي چرخد و در 
دنیا نیز منفور است. ايش��ان افزودند: امريكا در 
کشورهاي اطراف ما دهها پايگاه نظامي دارد اما 
اگر روزي مسئله اي پیش بیايد، اين پايگاه ها نه 
به درد امريكا خواهد خورد و ن��ه به درد آنها که 
پول ش��ان را به امريكا مي دهند و چشم امید به 
آن دارند، چرا که استكبار امريكايي در حال فرو 
ريختن است. حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأکید 
بر لزوم حفظ حرکت پر ش��تاب نظام اسالمي به 
س��مت اهداف واال، وجود جوان��ان را براي ادامه 
اين حرک��ت امیدبخ��ش خواندن��د و خطاب به 
آنان گفتند: جوانان عزيز خود را از لحاظ علمي، 
عملي، تجربي و ايماني آماده کنید چراکه فرداي 
اين کشور در دستان شماست و بايد بتوانید اين 
مملكت را به اوج برس��انید که ان شاءاهلل اين کار 

را خواهید کرد. 
   آذربايجان هملواره در حوادث تاريخي 

جلودار بوده است
رهب��ر انق��الب اس��المي در بخش ديگ��ري از 
سخنان ش��ان با اش��اره به نقش تأثیرگذار مردم 
آذربايجان و تبريز در ح��وادث تاريخي و بعد از 
پیروزي انقالب اسالمي، گفتند: مردم آذربايجان 
هم��واره در مقاط��ع و حوادث مختل��ف جلودار 
بوده اند که نمونه هاي آن را مي توان حرکت 29 
بهمن س��ال ۵۶، دوران دفاع مقدس، فتنه سال 
۸۸، اجتماع عظیم در تجلیل از سردار سلیماني 
و در راهپیماي��ي امس��ال 22 بهمن دي��د که با 
وجود بارش ش��ديد برف، مردم حضور پرشوري 

داشتند. 
پی��ش از س��خنان رهب��ر انق��الب اس��المي، 
حجت االسالم آل هاش��م، نماينده ولي فقیه در 
اس��تان آذربايجان ش��رقي و امام جمعه تبريز، 
لحظه شناسي و اقدام به هنگام در میادين دفاع 
از انقالب را از خصوصیات برجس��ته مردم تبريز 
خواند و با بیان گزارش��ي از اقدامات انجام شده 
در زمینه اس��تفاده از ظرفیت ه��اي جوانان در 
گام دوم انقالب گفت: در مقابل جنگ شناختي 
دشمن که امید و باورهاي جوانان را هدف گرفته 
است، معتقديم مساجد به عنوان خاستگاه اصلي 
نیروهاي انقالب بايد مرکز طراحي، انديشه ورزي 

و فعالیت باشند. 

   خبر یک 

پيام آيت اهلل جنتي به ناظران شوراي نگهبان  
يكايك آرا محترم  و حق الناس است

دبيلر شلوراي نگهبلان در پياملي به 
ناظلران شلوراي نگهبلان در سراسلر 
كشلور تأكيد كرد: اعضاي عزيز شبكه  
بزرگ و سراسلري نظارت بلر انتخابات 
الزم اسلت در گام دوم انقلالب، نظارت 
بلر انتخابلات، دقيق تلر، كارآمدتلر 
و مؤثرتلر باشلد و تكاليلف قانونلي 

شوراي نگهبان در انتخابات با حساسليت بيشتري انجام پذيرد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني شوراي نگهبان، آيت اهلل احمد جنتي روز 
سه شنبه در آستانه برگزاري انتخابات يازدهمین دوره مجلس شوراي 
اسالمي و اولین میان دوره اي پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبري در 
پیامي خطاب به ناظران شوراي نگهبان اظهار داشت: موضوع انتخابات 
در طول ۴1 سال پس از پیروزي انقالب اسالمي مسئله اي تعیین کننده 
و تجديد حیات دهنده براي مجموعه  حرکت کشورمان بوده است. دبیر 
شوراي نگهبان افزود: در اين چهار دهه با هر بار حضور پرشور و وفادارانه  
مردم در پاي صندوق هاي رأي، يك قوت و روح جديدي در کالبد کشور، 
ملت و انقالب دمیده شده و مجموعه اي از مشكالت و در بعضي مواقع 

بحران هايي را از کشور دفع کرده است. 
آيت اهلل جنتي در بخش ديگري از اي��ن پیام تصريح کرد: اعضاي عزيز 
شبكه  بزرگ و سراس��ري نظارت بر انتخابات الزم اس��ت در گام دوم 
انقالب، نظارت بر انتخابات، دقیق تر، کارآمدتر و مؤثرتر باشد و تكالیف 
قانوني شوراي نگهبان در انتخابات با حساسیت بیشتري انجام پذيرد 

که اهم محورهاي آن را متذکر مي شوم. 
جنتي اف��زود: انتخاب��ات در نظام جمهوري اس��المي اي��ران يك امر 
تشريفاتي و نمايشي نیس��ت و اراده اين نظام بر حاکمیت مردم شكل 
گرفته اس��ت. اين مردمند که سرنوش��ت خود را تعیی��ن مي کنند و 
جريان امور را ب��ه مقصود خويش رهنمون مي س��ازند. نقش مردم در 
اداره کشور امري مقدس و دستوري الهي و قانوني است و همه ناظران 
بايد با اخالص عمل و نیت الهي از جمهوريت نظام و سالمت انتخابات 
پاس��داري و مراقبت نمايند و امانت دار آراي مردم باشند. دبیر شوراي 
نگهبان خاطرنشان کرد: شوراي نگهبان به عنوان داور ملي و بي طرف در 
انتخابات، از پیروزي و شكست هیچ جناحي منتفع يا متضرر نمي شود 
و به تعبیر امام راحل »میزان رأي ملت اس��ت«. يكاي��ك آرايي که در 
صندوق ريخته مي شود محترم و حق الناس است و تضییع آنها از سوي 
هرکس، مستوجب عقوبت اخروي و الهي خواهد بود. کلیه  ناظران به دور 
از نگاه هاي سیاسي و جناحي، بايد ُمرِّ قانون را اعمال و از برداشت هاي 

سلیقه اي اجتناب کنند. 
جنتي اضافه کرد: همانطور که در سیاست هاي کلي انتخابات ابالغ شده 
است، بر عدم ورود نیروهاي مسلح، قواي سه گانه اعم از وزارتخانه ها و 
دستگاه هاي تابعه آنها، دس��تگاه هاي اطالعاتي و امنیتي، سازمان ها، 
نهادها و ش��رکت هاي دولتي و نهادهاي عمومي در دس��ته بندي هاي 
سیاس��ي و جناحي انتخاباتي و جانبداري از داوطلبان، نظارت و دقتي 
ويژه صورت گی��رد و تمامي موارد خالف، به صورت فوري به ش��وراي 
نگهبان گزارش و منعكس شود. هرگونه سوء استفاده از منابع عمومي 
و امكانات دولتي به نفع يك جريان يا داوطلب، خالف عدالت انتخاباتي 
و نتیجه  آن محدود کردن حق رأي مردم اس��ت. وي افزود: در بررسي 
گزارش ها و نظارت بر فرايندهاي انتخابات به هیچ وجه به گزارش هاي 
غیرمستند و منابع غیرمعتبر توجهي نشود و در تنظیم گزارش ها، ادله و 
مستندات کافي لحاظ گردد. در برابر کوچك ترين تخلف نیز چشم پوشي 
نشود تا راه براي تخلفات بزرگ تر باز نگردد. دبیر شوراي نگهبان يادآور 
شد: در برابر حقوق مردم و حقوق داوطلبان هیچ گونه مسامحه و کوتاهي 
نشود. کلیه  شكايات و اعتراضات داوطلبان با دقت شنیده و رسیدگي 
و کلیه مدارك و مس��تندات آنها ديده و بررسي ش��ود. قضاوت در اين 
خصوص صرفاً بر مبناي قانون و عدالت صورت گیرد و پاسخگويي الزم 

در برابر اعتراضات و سؤاالت آنان وجود داشته باشد. 

فرمانده نيروي زميني سپاه: 
يكي از كشورهاي مرتجع منطقه 3 هواپيما 

سالح به تروريست هاي جيش الظلم داده است
فرمانلده نيروي زميني سلپاه بلا بيان 
ابعاد حمايت هاي عربسلتان سلعودي 
از تروريسلت هاي جيش الظللم تأكيد 
كرد: يكي از كشلورهاي مرتجع منطقه 
تاكنون دسلت كم سله هواپيما سالح 
و تجهيزات در اختيار تروريسلت هاي 
جنوب شلرق كشلور قرار داده اسلت. 

به گزارش فارس، سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور، فرمانده نیروي 
زمیني سپاه در هشتمین همايش مديران و مسئوالن ارتباطات مردمي 
نیروهاي مسلح، با اش��اره به اقدامات نیروي زمیني سپاه براي مقابله 
با تروريس��ت ها و تأمین امنیت مرزهاي ش��مال غرب، غرب و جنوب 
شرق  اظهار داشت: نیروي زمیني سپاه در درگیري با تروريست هاي 
پژاك، کومله و دموکرات ضربات سنگیني به آنها وارد کرده است. وي 
افزود: نیروي زمیني سپاه براي ايجاد امنیت در مرزهاي شرق، شمال 
غرب و غرب يكس��ري اقدامات گسترده، از جمله اس��تحكام مرزها، 
محرومیت زدايي و استفاده از نیروهاي بومي براي تأمین امنیت منطقه 
انجام داده است. فرمانده نیروي زمیني سپاه با تأکید بر حمايت هاي 
همه جانبه اس��تكبار جهاني و حمايت از تروريست ها براي ضربه زدن 
به نظام اسالمي اظهار داشت: امريكايي ها حمايت های گسترده و همه 
جانبه اي از تروريس��ت هاي پژاك، کومله و دموکرات انجام مي دهند. 
سردار پاکپور يادآور شد: با وجود حمايت هاي همه جانبه امريكايي ها 
از تروريست ها، نیروي زمیني سپاه با همه توان در مقابل تروريست ها 
ايستاده و يك امنیت قابل قبول در مرزهاي شمال غرب، غرب و جنوب 

شرق ايجاد کرده است. 
فرمانده نیروي زمیني سپاه با بیان ابعاد حمايت هاي عربستان سعودي 
از تروريس��ت هاي جیش الظلم، تأکید کرد: يكي از کشورهاي مرتجع 
منطقه تاکنون دست کم س��ه هواپیما س��الح و تجهیزات در اختیار 
تروريس��ت هاي جنوب شرق کش��ور قرار داده اس��ت. وي ادامه داد: 
تروريس��ت هاي جیش الظلم، پژاك، کومل��ه و دموکرات از تجهیزات 
مدرن��ي برخوردارند و اين نش��ان مي ده��د که آنه��ا از حمايت هاي 
همه جانبه اياالت متحده، عربس��تان س��عودي و هم پیمانان آنها در 

منطقه بهره مي برند.
 سردار پاکپور با اش��اره به لزوم توجه به بیانات مقام معظم رهبري در 
خصوص ايجاد امنیت پايدار در منطقه، ادامه داد: نیروي زمیني سپاه 
با اطاعت از منويات مقام معظم رهبري تالش کرده اقداماتي همچون 
ايجاد زيرساخت هاي امنیتي و معیشتي در جنوب شرق، غرب و شمال 
غرب کش��ور، يك امنیت قابل قبول ايجاد کند که ب��ه لطف خداوند 

تاکنون توانسته اين کار را به خوبي انجام دهد. 
فرمانده نیروي زمیني سپاه با اشاره به ابعاد خدمات پزشكي و معیشتي 
نیروي زمیني سپاه در مناطق کمتر برخوردار که تدبیر اولیه آن را شهید 
شوشتري کلید زده است، خاطرنشان کرد: بیمارستان هاي صحرايي 
نیروي زمیني سپاه در مناطق عملیاتي داراي تجهیزات بسیار خوبي 
هستند و توانس��ته اند انواع خدمات را به مردم و پرسنل در اين منطقه 
ارائه دهند. در حقیقت درآمد نیروي زمیني سپاه در بیمارستان ها صرف 
کمك به معسرين و نیازمندان در مناطق عملیاتي مي شود و اين خود 

يك زيرساخت بسیار خوب امنیتي است. 
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همچنان كه شلكوه و جالل كشلتي 
معلروف تايتانيلك مانلع از غلرق 
شلدن آن نشلد، تلالش بلراي 
آرايلش ظاهلر امريلكا و شلكوه و 
جالل آن نيلز مانع از غرق شلدنش 
نيسلت و امريكا غرق خواهد شلد. 
  امروز قله طغيان و استكبار، امريكايي 
اسلت كله در دسلت ثروتمنلدان 
و كمپاني دارهلاي صهيونيسلت 
مي چرخد و در دنيا نيز منفور اسلت

تنها راه مأيوس شدن دشمنان، قوي 
شدن ايران است و يكي از مصاديق 
ايلراِن قلوي، مجلِس قوي اسلت، 
مجلسي كه بتواند با تصويب قوانين 
الزم و با هدايت دولت ها به مسلير 
مطلوب، كشور را مصونيت ببخشد.


