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

   خبر یک 

 چرا انتخابات فردا مهم است؟
انتخابات 28 خرداد ، هم برای ملت ایران و هم برای دشمن بسیار مهم است، 
چراکه دشمن به این تحلیل رسیده که در این انتخابات، اگر جریان انقالبی 
پیروز انتخابات شود، 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 است از سه مؤلفه فناوری هسته ای، قدرت موشکی، 
عمق استراتژیک که هر سه 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 « اس��ت که در بس��تر انتخابات فردا رقم 

خواهد خورد. 
تنها چالشی که ایران با آن مواجه است، موضوع تحریم ها است که متمرکز بر 
وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم است. بنا به گفته ریچارد نِفیو، مسئول تیم 
طراحی تحریم ها علیه ایران هدف از تحریم، مختل کردن زندگی مردم ایران 
و خسته کردن آنها است و چون اصلی  ترین و محوری  ترین عامل قدرت ایران، 
سرمایه اجتماعی نظام است، غربی  ها بر موضوع تحریم و شکستن سّد حمایت 

و پشتیبانی مردم از نظام با کمک تحریم ها امید واهی بسته اند. 
فن بدل تحریم ها، نه »رفع«، بلکه »خنثی سازی« تحریم هاست و راهکار آن، 
بی اثر نمودن تحریم ها از رهگذر »اقتصاد قوی « است، که شگرد دستیابی به 
آن نیز، اجرای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی است. غربی  ها نیک می دانند 
آنچه می تواند این قطعه و پازل اقتدار را برای ایران ب��ه ارمغان آورد، دولتی 
انقالبی و به تعبیر رهبر معظم انقالب، »دولت جوان حزب اللهی« است. این 
دولت انقالبی، برای غربی  ها فوق العاده خطرناک و هراس انگیز است، زیرا عالوه 
بر تقویت و استحکام سه مؤلفه  اول اقتدار، مؤلفه چهارم را هم تأمین خواهد 
کرد، و در این صورت هیچ بازدارنده ای برای مهار قدرت و اقتدار ایران وجود 

نخواهند داشت. 
از همین رو است که دش��من تمام عده و عده خود را در ماه های اخیر بسیج 
کرد تا اوالً ایران اسالمی یک انتخابات کم رونقی را تجربه کند و در ثانی  کسی 
انتخاب شود که نماینده دولت انقالبی و تغییر شرایط موجود در کشور نباشد. 
بنابراین در این راستا ، دش��من دو راهبرد کالن 1- مشارکت حداقلی مردم 
و 2- شکس��ت جریان انقالب و عدم تحقق یک دولت جوان انقالبی را برای 
اثرگذاری بر انتخابات روز جمعه طراحی کرده و به دنبال تحقق آن است ولی 
ملت ایران فردا این دو راهبرد دشمن را با حضور پرشور و مثال زدنی خود خنثی 
خواهند کرد.  ناامیدسازی توده مستضعف جامعه برای حضور در انتخابات با 
سوءاستفاده از اوضاع آشفته معیشتی و اقتصادی کشور، ضعف سواد رسانه ای 
و بعضاً ضعف حافظه تاریخی مردم، نقشه اصلی دشمن در این راهبرد است. 

این نقشه، سه فایده برای دشمن دارد:
  اوالً پایگاه اصلی رأی جریان انقالب، همین توده و قش��ر متوسط به پایین 
اس��ت و نیامدن این طبقه از جامعه، ضریب احتمال رأی آوری انقالبی  ها را 

کاهش می دهد.  
ثانیاً با کم شدن درصد مشارکت در انتخابات، خوراک رسانه ای و مانور تبلیغاتی 
دشمن علیه انقالب و نظام اسالمی فراهم می شود و دهان یاوه گوی دشمن 

علیه مردمی   ترین نظام سیاسی باز می شود.  
ثالثاً با نیامدن مردم پای صندوق های رأی، زمینه برای عرض اندام مخالفان 

داخلی نظام و مرفهین بی درد و غربزده  ها فراهم می گردد. 
یکی از اسرار اصرار رهبر حکیم انقالب بر حضور حداکثری و همگانی مردم در 
انتخابات در همین نکته نهفته است. لذا باید مردم عزیزمان بدانند رأی ندادن 
آنها، نه تنها اوضاع را درست نخواهد کرد ، بلکه مشکالت بیشتری را متوجه 
زندگی و معیشت آنها می کند. انتخابات فردا )28 خرداد (یکی از مهم  ترین 
انتخابات در تاریخ 42 ساله انقالب اسالمی به شمار می آید که اگر چنین نبود 
رهبر حکیم انقالب درباره حضور در پای صندوق رأی این دوره از انتخابات 

ریاست جمهوری چنین نمی فرمودند:
»برادران عزیز! انتخابات برای کش��ور ما و ملّت ما یک فرصت اس��ت، برای 
دشمنان ما یک تهدید است؛ انتخابات را دست کم نباید گرفت. اینکه بعضی   ها 
راجع به انتخابات حرف می زنند، هر چه دلشان می خواهد می گویند، مردم را 
دلسرد می کنند، نباید انسان به  آسانی از این عبور بکند؛ انتخابات برای کشور 
ما یک فرصت بسیار بزرگی است: اّوالً انتخابات اگر پُرشور انجام بگیرد و مردم 
به صورت کامل پای صندوق های رأی حضور پیدا کنند، این تضمین کننده   
امنّیت کشور است، امنّیت کشور را تضمین می کند؛ چرا؟ برای خاطر اینکه 
دشمنانی که کشور را، ملّت را تهدید می کنند، از پشتوانه  مردمی بیشتر هراس 
دارند تا امکانات تسلیحاتی ما؛ بله، از موشک ما هم می ترسند اّما از پشتوانه  
مردمی نظام بیشتر می ترسند. حضور در انتخابات نشان دهنده  پشتوانه  مردمی 

از نظام است، به همین دلیل موجب امنّیت است. 
 ثانیاً نش��ان دهنده  عزم و اقتدار ملّت ایران است. خب، گرفتاری   هایی وجود 
دارد در کش��ور؛ خود آنها هم می دانند. این تحریم های آنها، به اضافه  بعضی 
از کم کاری   هایی که خود ما داریم، مشکالتی برای مردم درست کرده، مردم 
گالیه   هایی دارند، با وجود این، چون پای انتخابات در میان است، چون پای 
آبروی نظام در میان است، چون پای امنّیت کشور در میان است، مردم می آیند 
وسط میدان؛ این نشان دهنده  عزم ملّی، اقتدار ملّی و بصیرت ملّی است. بعد 
خود انتخابات حل کننده  بسیاری از مشکالت بین المللی ما است. کسانی که 
ناظران بین المللی هستند، قضاوتشان نسبت به کشور  ها و برخوردی که باید با 

این کشور  ها داشته باشند به این چیز  ها خیلی وابسته است. «
فردا با این نگاه باید پای صندوق رأی رفت و سرنوشت چهار سال کشور را تعیین 
کرد که اگر چنین کردیم یقیناً می توانیم در پیشگاه ملت و شهدایی همچون 
سید الشهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی که تأکید می کردند جمهوری 
اسالمی حرم اس��ت و حفاظت و صیانت از این حرم برای تک تک ما واجب 
است ، شرمنده نخواهیم شد . ضمن آنکه این حضور و انتخاب هوشمندانه ، 

تضمین کننده آینده کشور خواهد بود. 

 انتخابات سیزدهم 
و فرصت تشکیل دولت تراز انقالب

ادامه از صفحه یک
ایشان تأکید کردند: اگر نابسامانی، ناکارآمدی و ضعف در مدیریت   ها وجود 
دارد، باید آن را با انتخاب درست و خوب و روی کار آوردن مدیریت مردمی 

و اسالمی جبران کرد نه با شرکت نکردن در انتخابات. 
مقام معظم رهبری بخش عمده این مسئولیت را بر عهده نامزد  ها گذاشته 
و در دیدار تصویری با نمایندگان در روز شش��م خردادماه ،خاطرنش��ان 
کردند: مهم این است که نامزد  ها مردم را اقناع کنند که مشکالت جامعه را 
می شناسند، مدیر و مدبر و باصداقت هستند و توانایی اداره کشور رادارند. 
در این صورت به لطف خدا مردم با مشارکت باال در پای صندوق های رأی 

حاضر خواهند شد. 
در سالگرد ارتحال امام نیز مردم را به هوشیاری در انتخاب نامزد موردنظر 
خود فراخوانده و یادآور می ش��وند: اگر نابسامانی، ناکارآمدی و ضعف در 
مدیریت   ها وجود دارد، باید آن را با انتخاب درست و خوب و روی کار آوردن 
مدیریت مردمی و اسالمی جبران کرد نه با شرکت نکردن در انتخابات. 
معظم له با تأکید بر دقت در انتخاب و توجه به عملکرد کاندیدا  ها افزودند: 
صرفاً به وعده   ها و حرف   ه��ا نمی توان اکتفا کرد همچن��ان که در قضیه 
مذاکرات هسته ای هم که در جریان است، همواره به مسئوالن گفته ایم به 
عمل کار برآید و به حرف   ها و وعده   ها نمی توان اعتماد کرد. رهبر انقالب 
خاطرنشان کردند: کارآمدی را با حرف نمی شود تشخیص داد، بنابراین 
باید نگاه کرد که آیا گذشته و عملکرد کاندیداها، وعده های آنها را تأیید و 

تصدیق می کند یا نه؟
با نزدیک شدن به مراحل پایانی برگزاری انتخابات عالوه بر حضور افراد در 
پای صندوق   ها و انتخاب یک مدیر کارآمد،یک وظیفه تاریخی دیگر نیز بر 
عهده مردم گذاشته شده است و آن همانا دعوت از همه دوستان و آشنایان 

برای حضور در پای صندوق های رأی است. 

حسن رشوند

ادامه از  صفحه یک 
 رهبر انقالب، کاهش حضور مردم و فاصله گیری آنان 
از نظام را هدف اصلی رسانه های بیگانه برشمردند و 
افزودند: البته به جز برخی گروه ها، متن مردم همیشه 
برعکس خواست دش��من عمل کرده اند و ان شاءاهلل 
این دفعه هم مل��ت با حضور خود به نظام و کش��ور 
آبرو خواهد داد. ایش��ان با تأکید بر لزوم نگاه فراتر از 
سلیقه های سیاسی به حقایق عرصه سیاست کشور 
گفتند: تشییع پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی از جمله 
این حقایق بود و همه، فراتر از سلیقه های سیاسی در 
آن شرکت کردند. ایشان افزودند: به انتخابات نیز باید 
با نگاهی برتر از مذاق های مختلف سیاسی نگریست 
و در آن شرکت کرد زیرا نظام اجتماعی کشور به این 

موضوع نیازمند است. 
    شرکت در انتخابات

 مصداق عمل صالح است
رهبر انقالب با اس��تناد به قرآن مجید، ش��رکت در 
انتخابات را عمل صالح دانس��تند چرا که دشمنان 
دین و اس��الم را به ش��دت ناراحت می کند. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در بیان چند نکته مهم انتخاباتی 
گفتند: مهم  ترین نکته این است که حضور مردم در 
انتخابات پشتوانه مردمی نظام را نشان می دهد و این 
پشتوانه مردمی، در اقتدار واقعی نظام و ایران، تأثیری 

بی نظیر دارد. 
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای ب��ا انتق��اد از برخی 
سفسطه گویی    ها درباره انتخابات در فضای مجازی و 
مطبوعات گفتند: این افراد در واقع همچون دشمنان 
ملت دنبال کاهش مشارکت مردم، تضعیف نظام و 
طبعاً تضعیف ایران هستند که در این صورت ایران 

با دخالت های بیگانگان دچار ناامنی می ش��ود و به 
جوالنگاه تروریست    ها تبدیل خواهد شد. 

    رابطه معکوس کاهش حضور مردم و افزایش 
فشارهای دشمن

نکته دیگری که رهبر انقالب به تبیین آن پرداختند 
رابطه معکوس کاهش حضور مردم و افزایش فشارهای 
دشمن بود. ایشان گفتند: بر اساس این واقعیت اگر 
بخواهیم فشارهای اقتصادی دشمنان یعنی تحریم 
و دیگر فشار   ها کاهش یابد و رفع شود، باید حضور در 
انتخابات افزایش یابد و پشتوانه مردمی نظام به رخ 

دشمنان کشیده شود. 
رهبر انقالب همچنین با اشاره به تأثیر حضور بیشتر 
ملت در افزایش قدرت و کارایی رئیس جمهور آینده 
گفتند: در کشور امکانات و فرصت های زیادی وجود 
دارد که استفاده از آنها به آدم های پرکار، خستگی ناپذیر 
و قدرتمند نیاز دارد که این قدرتمندی از حضور و رأی 
باالی مردم نشئت می گیرد و به رئیس جمهور آینده 

برای کاهش مشکالت توان بیشتری می دهد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه با اشاره به تأکید 
همیشگی بر مسئله »س��المت انتخابات « گفتند: 
در جمهوری اسالمی انتخابات همیشه سالم بوده و 
اینکه رؤسای جمهوری بعضاً با سالیق سیاسی کاماًل 
متفاوت از یکدیگر بر س��ر کار آمده اند نشان دهنده 

انتخاباِت سالم در همه این سال   ها است. 
      زیر سؤال بردن آرای مردم، سیاست ثابت 

دشمن
رهبر انقالب، »رقابتی بودن« را از دیگر حقایق مسلّم 
انتخابات در ایران خواندند و افزودند: در این انتخابات 
و در مناظره    ها نیز نامزد   ها با معارضات فکری و زبانی 

خود رقابتی بودن انتخابات را کامالً نشان دادند که هر 
کدام هم طرفداران خود را دارند. البته درباره محتوای 
مناظره    ها بعد از انتخابات نکات��ی بیان خواهم کرد. 
ایشان با اشاره به سیاست ثابت دشمن از اول انقالب 
تا به امروز در زیر سؤال بردن آرای مردم خاطرنشان 
کردند: جالب اینجاست بعضی از کشور   ها که در میانه 
قرن 21 هنوز به شکل قبیله ای اداره می شوند و بوی 
انتخابات هم به آنها نرسیده به طوری که مردمشان 
فرق صن��دوق رأی و صن��دوق می��وه را نمی دانند، 
تلویزیون 24 ساعته راه می اندازند و مدعی هستند 

انتخابات ایران دموکراتیک نیست. 
    گالیه   ها بجا

 اما راه حل آن قهر با صندوق نیست
رهبر انقالب در ادامه به اظهار تردید برخی از قشرهای 
ضعیف و محروم جامعه برای ش��رکت در انتخابات 
اشاره کردند و گفتند: این قشر   ها توقعات و گالیه های 
بجایی دارند که عمده آنها در مورد معیشت، مسکن 
و اشتغال است و مسئوالن کش��ور باید واقعاً به این 
مسائل رس��یدگی می کردند و انتظار این است که 
دولت آینده در رأس برنامه های خود به این مسائل 

رسیدگی کند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: این افراد به علت 
گالیه های بجا، دست و دلشان به انتخابات نمی رود اما 
بحث اصلی این است که نرفتن پای صندوق رأی و قهر 
کردن با آن، مشکل را حل نمی کند. مشکل هنگامی 
حل خواهد شد که اوالً همه پای صندوق های رأی 
بروند و ثانیاً به فردی رأی بدهند که توانایی حل این 
مشکالت را داشته باشد. ایشان تأکید کردند: بنابراین 
گالیه    ها و توقعات این قشر از مردم بجا و صحیح است 

اما نتیجه گیری آنها صحیح نیس��ت و همه باید در 
انتخابات حضور یابند. 

رهبر انقالب در ادامه با اشاره به نقش پیشرو جوانان 
در مسائل اصلی کشور، افزودند: من به جوانان اعتقاد 
زیادی دارم و انتظار دارم ک��ه آنها در انتخابات نیز با 
ایفای نقش پیشران، ضمن حضور در پای صندوق های 
رأی، مردم را به ش��رکت در انتخابات ترغیب کنند. 
همچنین حضور رأی اولی    ها جایگاه ویژه ای دارد و 

مانند جشن تکلیف سیاسی است. 
    ایجاد یأس و ناامیدی

 مطلقاً جایگاهی ندارد
حضرت آیت اهلل خامنه ای با انتقاد از برخی تحلیل های 
غلط و ضعیف در داخل که نتیج��ه آن دمیدن روح 
ناامیدی در مردم است، گفتند: ایجاد یأس و ناامیدی 
در کشور مطلقاَ جایگاهی ندارد زیرا کشور و ملت ما 
قدرتمند و دارای بنیه ای قوی است. ایشان توانایی    ها 
و امکانات کش��ور را فراوان دانس��تند و افزودند: هر 
گاه از این توانایی    ها اس��تفاده شده، کارهای بزرگی 
انجام گرفته است همچون اصل پیروزی انقالب و یا 
ایستادگی ملت ایران در دفاع مقدس و نمونه آخر آن 

هم تولید واکسن ایرانی کرونا است. 
ایشان خاطرنشان کردند: جوانان ما منتظر واکسن 
برخی کشورهای بخیل خارجی نماندند و امروز به 
همت جوانان جزو شش کشور تولیدکننده واکسن 

کرونا در دنیا قرار گرفته ایم. 
رهبر انقالب به موارد دیگری در گذشته از جمله تولید 
رادیو دارو با وجود کارشکنی غربی    ها نیز اشاره کردند و 
افزودند: در چند سال قبل که با وجود وعده و وعیدها، 
رادیو دارو به ما داده نش��د، جوانان ما همت کردند و 
ظرف چند ماه به غنی سازی 2۰درصد اورانیوم دست 
یافتند و اکنون نیز اورانیوم غنی شده ۶۰درصد تولید 
می شود که همه برای مقاصد صلح آمیز است. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای همچنین با اش��اره به توانایی    ها و 
تجهیزات دفاعی کشور، تأکید کردند: بنابراین مأیوس 
کردن ملت ایران با چنین توانایی    ها و بنیه قوی کاری 

غلط و نشدنی است. 
    ضرورت حفظ سالمت مردم هنگام حضور 

در پای صندوق ها
ایش��ان در ادام��ه ضم��ن خداق��وت گفت��ن ب��ه 
دست اندرکاران انتخابات، چند توصیه به آنها کردند. 
رهبر انقالب تأکید کردند: تمهیدات الزم برای حفظ 
سالمت مردم به هنگام حضور در پای صندوق های 
رأی باید در نظر گرفته شود. همچنین موضوع کمبود 
تعرفه یا تأخیر در رس��یدن آن که یکی از مشکالت 
دوره های قبل در انتخابات است باید برطرف شود. 
ایشان همچنین با اشاره به برخی گزارش   ها مبنی بر 
مهیا نشدن آمادگی های الزم برای برگزاری انتخابات 
در خارج از کشور افزودند: وزارت های امور خارجه و 
کشور با توجه به کمبود وقت آمادگی های الزم را هر 
چه سریع تر فراهم کنند. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
همچنین از مسئوالن برگزاری انتخابات خواستند با 
هر تخلفی در انتخابات برخورد کنند. ایشان در پایان 
از خداوند متعال خواستند که دل   ها را به آنچه صالح 

کشور و ملت است، هدایت فرماید.

 زاکانی به نفع رئیسی کنار رفت
علیرض�ا زاکان�ی نام�زد انتخاب�ات 
ریاس�ت جمهوری به نفع سیدابراهیم 
رئیس�ی از ادامه رقابت   ها انص�راف داد. 
به گ��زارش فارس، علیرض��ا زاکانی، نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری پس از حضورش 
در امامزاده علی اکب��ر)ع( چیذر و در جوار 
مرق��د فرمانده ش��هیدش ح��اج محمود 

)عبداهلل( نوریان از حضور در عرصه انتخابات کناره گیری کرد. 
زاکانی گفت: با توجه به اقبال فراوانی که از آقای رئیسی شده است من ایشان 
را اصلح می دانم و خودم هم به ایش��ان رأی می دهم و امیدوارم با انتخاب 
ایشان اصالحات اساسی در کشور انجام شود. وی که با برنامه های تحولی 
چهارگانه و با هدف تشکیل »دولت اقدام و اصالح « در انتخابات این دوره 
حضور یافته و از سوی شورای نگهبان تأیید صالحیت شده بود، با توجه به 
نتایج نظرسنجی های صورت گرفته، به نفع »آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی « 
و با هدف تقویت جبهه انقالب اسالمی، از ادامه نامزدی در انتخابات انصراف 
داد. زاکانی همچنین با انتش��ار متنی در صفحه شخصی خود در توئیتر 
نوش��ت: »مردم ش��ریف ایران! با ایده و برنامه ای متفاوت آمدم تا مدافع 
ارزش های انقالب خمینی )ره( و فریاد غارت زده   ها بر سر غارتگران باشم. 
هدف پیروزی جبهه انقالب بود و اینک با اقبال مردم، مصداق تحقق آن، 
برادر عزیزم آقای رئیسی است. در فرهنگ بسیجی، انصراف از طی مسیر 

معنا ندارد. «
سید ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم به دنبال انصراف 
علیرضا زاکانی در پیامی نوش��ت: از برادر گرانقدرم علیرضا زاکانی که بر 
اساس تکلیف انقالبی اش تصمیم به حضور در انتخابات گرفت و »مؤمنانه« 
به رقابت پرداخت و امروز هم »مس��ئوالنه« تصمیم گرفت، »صمیمانه« 

تشکر و قدردانی می کنم. 

 انصراف جلیلی به نفع رئیسی
دکتر س�عید جلیلی، نام�زد س�یزدهمین دوره انتخابات ریاس�ت 
جمه�وری در بیانی�ه ای ک�ه با بس�م اهلل آغ�از و ب�ا بس�م اهلل پایان 
یافت�ه، ب�ه نف�ع آی�ت اهلل س�ید ابراهی�م رئیس�ی از انتخاب�ات 
ریاس�ت جمه�وری انص�راف داد. در ای�ن بیانی�ه  آم�ده اس�ت: 

بسم اهلل 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 ظرفیت های 
کشور ارمغانی جز تحریم های بیشتر ، تورم و بیکاری کم نظیر و بحران های 

بی سابقه در مسکن و بورس نداشته است. 
از ش��هادت امیرکبیر تاکنون هر بار ملت خواس��ته اس��ت ب��ه اتکای 
ظرفیت های خود و با استفاده از موهبت های بی نظیر الهی به یک جهش 
تاریخی نزدیک ش��ود ، قدرت های اس��تکباری و عوامل منفعل داخلی 
مانع شده اند و به تحقیر داش��ته 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 س��رمایه بزرگ جوانان انقالب اسالمی و 
اتکا به ظرفیت های بی نظیر فرهنگی-اجتماعی-سیاس��ی-اقتصادی 
کش��ور؛برنامه،باور و اراده می خواهد تا با جه��ادی 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 رأی اس��ت و ب��ی گمان آنگاه که 
منتخب شما میزان بیشتری از آرا را داشته باشد با پشتوانه بزرگ تری 

امکان خدمت خواهد داشت. 
اکنون که بخش گسترده ای از آحاد جامعه به برادر گرامی حجت االسالم 
والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی اقبال نشان داده اند شایسته 
اس��ت تا همه باورمندان جبهه انقالب مبتنی بر آنچه ضرورت گام دوم 
انقالب اسالمی است برای آغازی استوار، از هم اکنون ایشان را با رأی خود 
در قبول این مسئولیت بزرگ یاری رسانند. تشکیل دولت انقالبی مقدمه 
به میدان آمدن همه ظرفیت های 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 تاکنون 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 

تأیید، تصحیح و تکمیل مسیر دولت آینده نمایند. 
به همه این عزیزان ب��ه ویژه جوانان و نوجوانانی که در این ایام با ش��ور 
انقالبی ،شبانه روز تالش نمودند؛ تأکید می کنم 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 اس��ت در خود زنده نگاه دارند و همچنان پرش��ور و پر انگیزه 
 الگویی برای عمل انقالبی خالص و هدفمند در میدان  ها و چالش های 
پیش رو باشند. امروز روز جهاد بزرگ برای جهش ایران است : بسم اهلل 

الرحمن الرحیم

    انصراف عارفانه مهرعلیزاده 
محسن مهرعلیزاده نامزد سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری بامداد 
دیروز طی نام�ه ای به وزارت کش�ور از 
ادام�ه رقابت   ه�ا کناره گی�ری ک�رد. 
بر پایه این خبر، محسن مهرعلیزاده پس از 
نتیجه قطعی جبهه اصالحات ایران مبنی 
بر عدم حمایت از ی��ک نامزد متن انصراف 

خود را تهیه و رسانه ای کرد. یک عضو س��تاد مهرعلیزاده درباره چرایی 
اعالم نشدن کناره گیری وی به نفع همتی گفت: ما نمی خواهیم تجربه 
سال 92 مجدداً تکرار شود. آقای عارف را از صحنه رقابت   ها کنار گذاشتند 
بدون اینکه ائتالفی شکل بگیرد و سهم اصالح طلبان در دولت مشخص 
شود. سال 92 نیز محمدرضا عارف دقایق پایانی رقابت   ها از ادامه رقابت   ها 
کناره گیری کرد اما در متن بیانیه خود اعالم نکرد که از حس��ن روحانی 

حمایت می کند. 
همتی اما روز گذشته بدون هیچ گونه حمایت رسمی از سوی مهرعلیزاده 
طی نامه ای از او تشکر کرد و گفت که مسئولیتش را سنگین تر کرده است. 
در بخشی از پیام عبدالناصر همتی به محسن مهرعلیزاده آمده است: حال 
که با انصراف خود از ادامه حضور در انتخابات، مس��ئولیت مرا سنگین تر 
کرده اید از حضرتعالی طلب دعای خیر جهت ادامه این راه پرنشیب و نیز 
کمک فکری و عملی برای فردای بهتر ایران عزیزمان را دارم. ستاد انتخابات 
کشور دیروز در اطالعیه شماره 1۷ خود انصراف محسن مهرعلیزاده از ادامه 

نامزدی انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری را تأیید کرد. 
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ژه
اصالح طلبان از مجلس چهارم تاکنون همیشه طلبکار انتخابات وی

بوده اند. هیچ گاه حاضر به پذیرش شکست از مردم نشده اند. 
س��ال 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 4۰ درصد رأی منفی داش��ت 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 باش��ند و همتی اگر شکست خورد 

بگویند ما از کسی حمایت نکردیم. 
اکثریت مطلق شخصیت های ش��ان از همتی حمایت کردند؛ از 
سروش تا نبوی، از هادی خامنه ای تا روشنفکران سکوالر. عده ای 
همچون خاتمی در قالب تشکر از انصراف مهرعلیزاده، غیر مستقیم 
از همتی حمایت کردند. تشکر از مهرعلیزاده اگر منجر به گرایش 
به سمت همتی نشود، چه معنایی دارد؟ 15 حزب اصالح طلب از 
همتی حمایت کردند. رسانه  ها و شخصیت های حزب کارگزاران 
رسماً از همتی حمایت کردند، اما چرا حاضر نیستند به نام کلیت 
جریان حمایت کنند؟ چرا حمایت تجزیه ای می کنند اما حمایت 
ترکیبی نمی کنند؟ چون نمی خواهند شکست از مردم را ثبت کنند 

تا طلبکاری بر جای خود باقی بماند. همتی در صحنه انتخابات از 
معاون سنی تا توئیت برای ظریف و هاش��می، تا زنان و حمله به 
اسالمیت نظام را دنبال کرد، اما هنوز نتوانسته است تکانی ایجاد 
نماید.  بدون تردید اگر همتی رأی باالی 2۰ درصد می داش��ت، 
اصالح طلبان به عن��وان عامالن پیروزی الگ��وی یکپارچه ای را 
به نمایش می گذاش��تند؛ اما حمایت تک تک و تک حزبی و غیر 
مستقیم ، حمایتی اس��ت که راه فرار را باقی می گذارد. پیروزی 
همتی از آنان است اما شکست همتی ربطی به آنان ندارد و به رد 
صالحیت جهانگیری و پزشکیان ارجاع خواهند داد. این سیاست 

نخ نما شده است. 

      بیانیه

سپاه پاسداران انقالب اس�المی در بیانیه ای 
با دعوت از آح�اد ملت ایران برای مش�ارکت 
پرشور و حداکثری در انتخابات ۲۸ خرداد ماه ، 
حضور حماسی در این رویداد و آزمون بزرگ 
تاریخی را عمل صال�ح و ضامن عزت ، امنیت ، 
اقتدار ، سربلندی و آبروی کشور و باطل السحر 
نقشه های شوم دشمنان و موجب گشایش در 
مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم دانست. 
به گزارش روابط عمومی کل س��پاه پاس��داران 
انقالب اس��المی در بخش��ی از ای��ن بیانیه آمده 
اس��ت: تاریخ 42 س��ال گذشته نش��ان می دهد 
مل��ت عظیم الش��أن ای��ران به رغ��م توطئه  ها و 
حیله گری ه��ای زنجیره ای دش��منان ، هیچگاه 
تحت تأثیر جنگ رسانه ای و عملیات روانی آنان 
دچار خطاهای راهبردی و محاسباتی نشده و به 
ویژه در بزنگاه های حساس تاریخی با حضور کم 
نظیر در صحنه و میدان ، اردوگاه دشمن را مقهور 

هوشمندی و هوشیاری خود ساخته است. 
ای��ن بیانیه می افزای��د: انتخابات یک��ی از این 
بزنگاه های خطیر است که ملت ایران همواره با 

حضور پرشور ، متراکم و بانشاط خود بر عزت ، 
اقتدار و آبروی ایران اسالمی افزوده و در مقابل 
جبهه دشمنان خبیث و پلید را مأیوس و منفعل 
ساخته  است. این بیانیه برگزاری انتخابات پیش 
رو با مشارکت حداکثری و حضور حماسی ملت 
ایران را فصل نوینی در رون��د حرکت تکاملی 
و آرمانی انقالب اس��المی و پیش��رفت کشور 
قلمداد و تصریح کرده اس��ت: ب��ه توفیق الهی 
آحاد ملت ش��ریف و فهیم ایران با نصب العین 
قرار دادن وصایای جاودانه ام��ام راحل )ره( و 
تأسی به شهیدان واالمقام و تاریخ ساز به ویژه 
سردار دل  ها ش��هید حاج قاسم س��لیمانی با 
لبیک به مقام عظمای والیت و رهبری حضرت 
امام خامنه ای ) مدظل��ه العالی( و درک عمیق 
شرایط حساس و سرنوشت ساز کنونی ، حماسه 
حضور پرقدرت ، همگانی و حداکثری خود در 
انتخابات 28 خرداد را میدان تولید قدرت برای 
ساختن ایران قوی و پش��توانه ای مقتدر برای 

دولت آینده قرار خواهد داد. 
در ادامه ای��ن بیانیه ب��ا تقبی��ح و محکومیت 

تالش  ها و جریان سازی های رسانه های بیگانه 
و معاند ب��رای تخریب ذهن��ی ،تردیدافکنی و 
دلسردی مردم ، ایجاد شکاف و تفرقه در کشور و 
تضعیف نظام با تأثیرگذاری بر صحنه انتخابات ، 
تصریح شده است: وحدت ، انسجام و همبستگی 
نیرومند ملی ، به عنوان رمز پیروزی و ماندگاری 
انقالب و بقای نظام اسالمی ، که همواره مورد 
حسد و طمع دش��منان قس��م خورده ایران و 
ایرانی بوده اس��ت ، ب��ا نمای��ش خیره کننده و 
ش��گفت انگیز خود در انتخابات جمعه آینده ، 
بار دیگر مصونیت و آسیب ناپذیری جمهوری 
اسالمی را به رخ جهانیان کشیده و هر رأی ملت 
را یک موشک نقطه زن بر پیکر بدخواهان این 

سرزمین قرار خواهد داد. 
 ای��ن بیانیه در پایان ب��ا دعوت از اقش��ار و آحاد 
مختلف ملت مومن ، انقالبی ، رشید و زمان شناس 
ایران به ویژه نسل پیشرو ، پیش��ران و آینده ساز 
جوان برای حضور در انتخابات 28 خرداد ماه به 
مثابه یک عمل صالح ، این مشارکت ورزی تاریخی 
را آزمونی ب��زرگ برای تضمین ع��زت ، امنیت ، 

اقتدار ، س��ربلندی و آبروی کشور و خنثی سازی 
فش��ارهای دش��من توصیف و ضمن اش��اره به 
نقش آفرینی سپاه پاس��داران انقالب اسالمی در 
کمک به تأمی��ن امنیت حداکث��ری انتخابات و 
دست اندرکاران برگزاری آن و تأکید بر همراهی 
پاس��داران انقالب با آحاد ایرانی��ان برای حضور 
با ش��کوه پای صندوق های رأی در انتخابات 28 
خردادماه و خلق حماس��ه مان��دگار دیگری در 
تاریخ انقالب و میهن اس��المی ، آورده اس��ت: به 
فضل الهی » حماسه 14۰۰ « باطل  السحر آمال ، 
آرزو  ها و نقشه های شوم دشمنان ایران و موجب 
گشایش در مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم 
عزیز با تشکیل دولتی مقتدر ، توانمند ، کارآمد، 
چابک ، ش��جاع ، مس��ئولیت پذیر و برخوردار از 
روحیه انقالبی و جهادی بوده و در سایه وحدت ، 
همدلی و هم افزایی مل��ی ، ظرفیت های نوینی 
برای عبور از تحریم  ها و جنگ تحمیلی اقتصادی 
دشمن و ریل گذاری موفق و مطمئن برای تقویت 
قدرت بازدارندگی و پیشرفت همه جانبه کشور 

خلق خواهد شد.

بیانیه سپاه درباره انتخابات

شرکت در انتخابات  ضامن عزت و اقتدار ایران است
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