
رهبر معظم انقالب اسالمی عصر دیروز در س��خنرانی تلویزیونی برای ملت ایران، انتخابات روز 
جمعه را رویدادی سرنوشت س��از و تأثیرگذار در همه مس��ائل عمده اقتصادی و غیر اقتصادی 
خواندند و با تأکید بر اینکه سرنوشت کشور در یک برهه زمانی در همه زمینه ها وابسته به عملی 
اس��ت که مردم ایران روز جمعه انجام خواهند داد و با اش��اره به تالش بی وقفه دش��منان برای 
کاهش مشارکت مردم، تضعیف ایران و سپس افزایش فشار   ها و دخالت های سیاسی و اقتصادی 
و تروریس��تی در ایران گفتند: گله های مردم به ویژه قش��رهای محروم درباره رسیدگی نکردن 
به مشکالت معیشتی آنها بجاست اما این مش��کالت را باید با انتخاب فردی قوی، پرکار، قدرتمند و 
خستگی ناپذیر حل کرد و به فضل الهی روز جمعه مردم برخالف خواست دشمنان، دوباره به ایران 
و جمهوری اسالمی آبرو می دهند و همه قشر   ها با س��لیقه های متفاوت سیاسی به میدان می آیند و 

 همچون تشییع حاج قاسم سلیمانی به انتخابات نگاهی فراتر از سلیقه های سیاسی خواهند داشت. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، حضرت آیت اهلل خامنه ای با تبریک دهه ایام 
والدت حضرت علی بن موسی الرضا)ع(، نحوه عمل ملت در انتخابات روز جمعه را در سال های پیش رو، 
و در همه مسائل و عرصه    ها کامالً تأثیرگذار خواندند و گفتند: در انتخابات جمعه، اصل، مشارکت و بعد از 
آن نوع انتخاب است و امیدواریم با عنایت خداوند مردم به بهترین وجه در این عرصه ظاهر شوند. ایشان 
حضور مردم در نظام جمهوری اسالمی را متکی بر یک اصل و سند متقن فکری برشمردند و افزودند: البته 

فواید سیاسی حضور مردم فراوان و پر برکت است اما اصل فلسفه حضور ملت در صحنه، مهم تر است. 
   انتخابات فراتر از سالیق سیاسی است

رهبر انقالب تحقق جمهوری اسالمی را در گرو تحقق هر دو بُعد آن یعنی جمهوریت و اسالمیت 

خواندند و گفتند: به همین دلیل است که همه مراکز قدرت های شیطانی در جهان به شکل ویژه با 
انتخابات در ایران به عنوان نماد جمهوریت مخالفت و معارضه می کنند. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای، تخریب ذهنیت مردم به انتخابات و در صورت امکان دخالت در انتخابات 
را دو هدف مهم فضاسازی های دش��منان برش��مردند و گفتند: آنها می خواهند شکوه و شوکت 
انتخابات ایران نمایان نشود اما به کوری چشم دشمنان، انتخابات همیشه در زمان مقرر و با حضور 
ملت برگزار شده است. ایشان با اشاره به اینکه شاید انتخابات هیچ کشوری مانند انتخابات ایران 
مورد هجوم مستکبران قرار نداشته باش��د افزودند: درانتخابات امسال هم رسانه های امریکایی، 
انگلیسی و مزدوران آنها از چند ماه قبل به دنبال زیر سؤال بردن انتخابات و کمرنگ کردن حضور 

مردم هستند. | بقیه در صفحه 2

با نزدیک ش��دن زمان برگزاری 
انتخاب��ات س��یزدهمین دوره 
ریاس��ت جمهوری و شش��مین 
دوره انتخابات شوراهای اسالمی 
شهر و روستا، ملت ایران خود را 
برای یکی از سرنوشت ساز  ترین 
انتخابات دوران تاریخ خود آماده 
می کن��د، انتخاباتی ک��ه پس از 
صدور بیانی��ه گام دوم انقالب در 
بهمن ۹۷ اولین انتخابات ریاست 
جمهوری است و این فرصت ایجادشده تا مردم ایران با تشکیل 
دولت تراز انقالب اسالمی محکم   ترین گام را برای تحقق آن بیانیه 
بردارند گام بلندی که در ذی��ل هدایت های رهبر معظم انقالب 
اسالمی به دلیل همراهی دیگر ارکان دولت اسالمی یعنی مجلس 
شورای اسالمی ،قوه قضائیه ،نیروهای مسلح، و دیگر ارکان نظام 

،مقدمات آن در این مقطع مهم تاریخی فراهم  شده است.
رهبر معظم انقالب اس��المی در ابالغ بیانیه گام دوم انقالب در 
چهلمین س��الگرد پیروزی انقالب در بهمن 13۹۷، آنگاه که به 
ارزیابی دستاورد های گذش��ته انقالب می پردازند، این نکته را 
یادآور می شوند: »بدانید که اگر بی توجهی به شعار های انقالب و 
غفلت از جریان انقالبی در برهه ای از تاریخ ۴۰ ساله نمی بود -که 
متأسفانه بود و خسارت بار هم بود -بی شک دستاورد های انقالب 
از این بسی بیشتر بود و کشور در مس��یر رسیدن به آرمان های 
بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکالت کنونی وجود نداشت. 
« معظم له طی سال های اخیر در ترسیم پنج گام پیشرفت و تحقق 
کامل ارکان انقالب اسالمی )انقالب اسالمی، نظام اسالمی، دولت 
اسالمی، جامعه اس��المی و تمدن نوین اسالمی(، توقف کشور 
در مرحله دولت س��ازی را مهم  ترین عامل عدم تحقق گام های 
بعدی دانسته و با مرور تجربه ۴۰ س��اله انقالب اسالمی یادآور 
شدند: انقالب »وارد دومین مرحله خودسازی و جامعه پردازی و 
تمدن سازی شده است«. گام دومی که باید در چارچوب »نظریه 
نظام انقالبی« و با تالش و مجاهدت جوانان ایران اسالمی به سوی 
تحقق آرمان »ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع 

خورشید والیت عظمی )ارواحنا فداه(« برداشته شود. 
رهبر معظم انقالب اس��المی در یکی از بیان��ات خود دریکی از 
سال های اخیر با اشاره به تحقق دو گام اول یعنی پیروزی انقالب 
اسالمی ، و تشکیل نظام اسالمی، یادآور می شوند : بعد از آن که 
نظام اسالمی پیش آمد، نوبت به تشکیل دولت اسالمی به معنای 
حقیقی می رسد، دولت اسالمی  که بتواند مقاصدی را که ملت 
ایران و انقالب عظیم آنها داشت، تأمین کند، دولتی است که در 
آن رشوه نباشد، فساد اداری نباشد، ویژه  خواری نباشد، کم کاری 
نباشد، بی اعتنایی به مردم نباشد، میل به اشرافی  گری نباشد، 
حیف ومیل بیت المال نباشد، و دیگر چیزهایی که در یک دولت 

اسالمی  الزم است. 
رهبر انقالب با تأکید بر اینکه دولت اسالمی شامل همه  کارگزاران 
نظام اسالمی اس��ت؛ نه فقط قوه  مجریه؛ یعنی حکومت گران و 
خدمتگزاران عمومی،یادآور می ش��وند: اگر دولت ما اس��المی 
شد، آن وقت کش��ورمان به معنای واقعی کلمه اسالمی خواهد 
شد؛ عدالت مستقر خواهد شد؛ تبعیض از بین خواهد رفت؛ فقر 
به تدریج ریشه کن می ش��ود؛ عزت حقیقی برای مردم به وجود 
می آید؛ جایگاهش در روابط بین المل��ل ارتقا پیدا می کند؛ این 
می شود کشور)جامعه( اسالمی و وقتی کشور اسالمی پدید آمد، 
تمدن اس��المی به وجود خواهد آمد؛ آن وقت فرهنگ اسالمی 

فضای عمومی بشریت را فرا خواهد گرفت. 
البته بدیهی اس��ت که گام اصلی مردم در تش��کیل دولت تراز، 
عالوه بر تالش برای برگزاری یک انتخابات پرشور ،انتخاب فردی 
اصلح برای اداره قوه مجریه است. تحقق مشارکت پرشور اگرچه 
به دلیل جنگ روانی گسترده دش��منان برای عدم حضور مردم 
در پای صندوق های رأی از یک س��و و ضعف های دولت کنونی 
در حل مشکالت مردم تا حدودی دش��وار شده است،اما بدیهی 
است در صورت روش��نگری و تبیین دستاوردهای شکل گیری 
یک دولت کارآمد برای حل مشکالت مردم و اینکه عدم حضور 
آنها در پای صندوق های رأی مش��کلی را حل نمی کند ،حضور 
 مردم تحقق خواهد یافت، همان گونه که نظرس��نجی های اخیر 

نویدبخش آن است. 
رهبر معظم انقالب در روز 1۴ خرداد در س��الگرد ارتحال امام 
با اشاره به گرم تر شدن محیط انتخابات در این زمینه گفتند: 
دعوت مردم به حضور نیافتن در انتخابات با بهانه های واهی، 
عمل به خواس��ت دش��منان اس��ت و اگر هر ی��ک از دو رکن 
مردم س��االری و دین تضعیف ش��ود، اس��الم و ایران ضربه و 
سیلی خواهند خورد.  س��پس افزودند: گفته می شود برخی 
به  علت فشارهای معیش��تی که همه ما آن را لمس می کنیم، 
برای شرکت در انتخابات مردد هستند یا برخی می گویند در 
دوره های قبل با ش��وق به فردی رأی دادیم اما در آخر دوره، 
منجر به دلخوری شد، بنابراین در انتخابات شرکت نمی کنیم. 
این موارد استدالل های درستی نیستند و نباید ما را از مشارکت 

در انتخابات دلسرد کنند. | بقیه در صفحه 2

سر مقاله

 انتخابات سیزدهم 
و فرصت تشکیل دولت تراز انقالب

عباس حاجی نجاری

کارشناس سیاسی

   سیاسی

 رهبر انقالب:  سرنوشت کشور 
وابسته به عمل مردم در روز انتخابات است

  تنها 2۴ ساعت دیگر به زمان آغاز سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوري،  شوراهاي شهر و 
روستا و میان دوره مجلس و خبرگان باقي مانده و همه چیز براي برگزاري یک انتخابات پر شور و 
از آن مهم تر با سالمت و به دور از کرونا آماده است. بر این اساس تمامي تدابیر الزم براي سالمتي 
رأي دهندگان اندیشیده شده است و با اولویت برگزاري انتخابات در فضاي باز،  رعایت فاصله گذاري 
فیزیکي دو متري بین رأي دهندگان و ممنوعیت اثر انگشت براي به حداقل رساندن احتمال انتقال 
ویروس، افزایش تعداد شعب اخذ رأي و افزایش ساعات رأي گیري براي پرهیز از هر گونه تجمع، 

 انتخاباتي پر شور و به دور از بیماري هدف گذاري شده است | صفحه 3

  مدیرکل دیده بان هسته ای سازمان ملل، چهره ای غیر سیاسی محسوب می شود، ولی به خصوص 
طی ماه های اخیر، موضع گیری های سیاسی کمی نداشته است. گروسی در گفت وگو با روزنامه 
ایتالیایی»ریپوبلیکا«، هرچند تأیید کرده که مذاکرات »با مسائل فنی بسیار پیچیده و ظریفی مواجه 
شده « ولی روشن کرده که آن چیزی که برای توافق مورد نیاز است »اراده سیاسی طرف    ها است. « 
 احتماالً این بخش از حرف های رافائل گروسی را بایستی ترجمه سیاسی »لبخند بایدن«  به اصرار 
جوزف بورل برای توافق سریع تر با ایران قلمداد کرد. گروسی در ادامه گفته است: »همه می دانند که 

در این برهه، ضروری است که منتظر دولت جدید ایران بمانیم«  | صفحه 15

  اصالح طلبان از مجلس چهارم تاکنون همیشه طلبکار انتخابات بوده اند. هیچ گاه حاضر به 
پذیرش شکست از مردم نشده اند.  سال 88 اوج مقابله آنان با رأی مردم بود و آن را کودتا نامیدند. 
اکنون نیز که مطمئن هستند رأی نمی آورند ، گره خوردن زلفشان به دولت روحانی آنان را متقاعد 
کرده که این دوره خبری نیست. جهانگیری به عنوان گزینه اول ۴۰ درصد رأی منفی داشت و بقیه 
نامزدهایشان هیچ گاه باالی 1۰ درصد نرفتند ) جز ظریف که خود نیامد( . اکنون برای مواجهه با 
همتی طوری حرکت می کنند که هم فردای پیروزی احتمالی سر سفره باشند و هم اگر همتی 

شکست خورد بگویند ما از کسی حمایت نکردیم   | صفحه 2

 همه چیز آماده  
برگزاري يك انتخابات با » سالمت«

گروسی: برجام تا استقرار دولت جديد 
ايران احیا نمی شود

 حمايت تجزيه ای  و فرار ترکیبی
اصالح طلبان در انتخابات

گله های مردم درباره مشکالت معیشتی 
بجاست اما این مشکالت را باید با انتخاب 
فردی قوی، پرکار و خستگی ناپذیر حل کرد

 دولت آینده 
 رسیدگی به اقشار محروم را 

در صدر برنامه های خود قرار دهد

 در انتخابات جمعه، اصل، مشارکت 
و بعد از آن نوع انتخاب است

یادداشت  سیاسی

 چرا انتخابات فردا 
مهم است؟

حسن رشوند

انتخاب��ات 28 خرداد ، هم ب��رای ملت ایران و هم برای دش��من 
بسیار مهم اس��ت، چراکه دش��من به این تحلیل رسیده که در 
این انتخابات، اگر جری��ان انقالبی پیروز انتخابات ش��ود، پازل 
اقتدار نظام جمهوری اسالمی ایران تکمیل خواهد شد. در نگاه 
تحلیلگران، ایران اسالمی اهرم های اقتدار فوق العاده مهمی دارد 
که عمده  ترین آنها عبارت اس��ت از سه مؤلفه فناوری هسته ای، 
قدرت موش��کی، ُعمق استراتژیک که هر س��ه این مؤلفه ها ، در 
تعیین سیاست های منطقه ای و بین المللی تعیین کننده است. 
اما آنچه این پازل اقتدار را در شرایط حاضر تکمیل خواهد کرد، 
»اقتصاد قوی « است که در بستر انتخابات فردا رقم خواهد خورد.  
تنها چالشی که ایران با آن مواجه است، موضوع تحریم ها است 
که متمرکز بر وضعیت اقتصادی و معیش��تی مردم است. بنا به 
گفته ریچارد نِفیو، مس��ئول تیم طراحی تحریم ه��ا علیه ایران 
هدف از تحریم، مختل کردن زندگی مردم ایران و خسته کردن 

آنها است| صفحه 5

یادداشت  اقتصادی

 ابرچالشي 
به نام هزينه ها ي جاري

ملیحه مرادی

بررسي بودجه جاري کشور نشان مي دهد که هزینه دیوان اداري 
کشور بهترین اولویت دولت هاست، تأمین این هزینه به قدري دولت 
را به خود مشغول مي کند که دیگر نمي تواند به سایر امور بپردازد، 
حال تصور کنید در جریان تحریم، حق برخورداري از درآمدهاي 
حاصل از صادرات نفت از ایران س��لب شده و سال هاست که دولت 
به شیوه هاي مبتني بر فروش س��رمایه استقراض یا کاهش ارزش 
پول ملي و اعتب��ارات دولت در حال تأمی��ن هزینه هاي جاري اش 
است.  مدت هاست سیاستمداران در آس��تانه انتخابات وعده هاي 
اقتصادي ش��ان را میهمان رس��انه ها مي کنند، اما وقتي س��کان 
قوه مجریه را برعهده مي گیرند با سد آهنین هزینه هاي جاري کشور 
جهت عملیاتي کردن وعده هاي اقتصادي خود روبه رو مي شوند، از 
این رو معاون اول رئیس جمهور بودجه را »چوب ادب سیاستمداران« 
مي داند.  محدودیت بودجه اي که هزینه هاي جاري دولت س��هم 
سنگیني در آن دارد دست و پاي سیاستمداران را مي بندد تا نتوانند 

به سادگي وعده هاي اقتصادي خود را عملیاتي کنند| صفحه 4

یادداشت  ورزشی یادداشت  اجتماعی

 جشن 
پسرفت فوتبال!

بصیرت زنان مانع استفاده ابزاري
 از آراي آنان در انتخابات

دنیا حیدري مینا بیاباني

کار س��اده اي نبود. برترین تیم ه��اي دنیا هم تحت فش��ار قرار 
مي گیرند، وقتي صعودشان در گرو پیروزي در هر چهار بازي باقي 
مانده باشد، شکي در این نیس��ت، همانطور که شکي در غیرت 
مثال زدني تک تک ملي پوشان فوتبال ایران براي دستیابي به هر 
12 امتیاز دور برگشت نیست؛ چهار بردي که با دو طلسم شکني 
همراه بود، با وجود این ام��ا این همه ذوق زدگي ب��راي عبور از 
مرحله اول آن هم در شرایطي که در دو جام جهاني قبل، فوتبال 
ایران نه براي کسب جواز حضور در جام که به صعودش از مرحله 
نخست این رقابت ها مي اندیشید تأسفبار نیست؟ مرحله گروهي 
را به دو بخش باید تقس��یم ک��رد؛ بخش اول هم��ان دور رفت 
بود که به لطف مدیریتي ناالیق و بي کفای��ت با نتایجي ضعیف 
همراه بود و بخش دوم دور برگش��تي بود که غیرت مثال زدني 
تک تک بازیکنان تیم ملي و عزم و اراده آنها توانس��ت نتیجه اي 
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زنان ما در طول دوران انقالب اس��المي ثابت کردن��د که مي توانند 
پیشران حرکت هاي انقالب اسالمي در عرصه هاي اجتماعي،  سیاسي 
و  فرهنگي باشند. بانوان ما با نقش مؤثري که در هدایت فکري خانواده 
دارند مي توانند مشوق حضور خانواده باشند. هر جا زنان اراده کرده اند، 
توانسته اند حرکت هاي عظیمي را رقم بزنند. امروز هم که دشمنان 
در پي پیاده س��ازي خدعه ها و اهداف ش��وم خ��ود از طریق پایین 
آوردن مشارکت سیاسي مردم براي تضعیف نظام اسالمي هستند، 
نقش آفریني زنان و همراهي آنان ب��راي حضور حداکثري مي تواند 
حماس��ه اي دیگر را در روز 28 خرداد ماه رقم بزند. این مش��ارکت و 
همراهي زماني اهمیت مضاعف مي یابد که با انتخاب اصلح همراه باشد. 
متأسفانه در دوره هاي اخیر برخي کاندیداها براي کسب آراي بیشتر 
مترصد طرح مطالبات کاذب از سوي زنان شدند و با طرح مسائل کم 
اهمیت به دنبال کسب آراي بیشتر هستند. طبیعي است که زنان بصیر 
کشورمان باید نسبت به طرح این مسائل حاشیه اي دقت بیشتري 
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روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
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