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سياست 2

عضوخبرگان:

 انتخابات، یعنی 
فرمانبری مردم از نظام

قیمت  2000  تومان  /   شماره 807 شنبه 8  خرداد   1400  /   17  شوال 1442  / 29  می   2021

رهبر انقاب اســامی صبح روز پنجشنبه در دیدار 
تصویری با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسامی 
در سخنان مهمی درباره مســائل اخیر انتخابات، بیان 
راه حل های عینی و واقعی درباره مشــکات اقتصادی و 
معیشتی مردم در برنامه های انتخاباتی نامزدها را عامل 

اصلی در افزایش انگیزه مشارکت در انتخابات خواندند.
ایشــان با تبیین بایدهــا و نبایدهــای رقابت های 
انتخاباتی تأکید کردند: اثر نتیجه انتخابات ســال ها بر 
زندگی مردم و کشور سایه افکن خواهد بود و امیدواریم 
انتخابات ۲۸ خرداد بر خاف خواسته دشمنان مایه آبرو، 

عزت و سربلندی ایران بشود.
ایشــان در این دیدار که در آغاز دومین سال فعالیت 
مجلــس یازدهم صــورت گرفــت، همچنین بــا بیان 
توصیه هایی به نماینــدگان ملت در مجلس شــورای 
اسامی برای استمرار ویژگی هایی نظیر »حرکت انقابی 
و خردمندانه«، »تاش بی وقفه« و »کارآمدی و مردمی 
بودن« افزودند: همه مجالس همان گونه که امام بزرگوار 
فرمودند باید خود را عصاره فضائل درخشــان و متعدد 

ملت قرار دهند.
رهبر انقــاب عملکرد مجلس در یک ســال اخیر را 
نشــان دهنده تاش، همت بلند و کارآمدی خواندند و 
حضور نیروهای جوان و پُرتوان در کنار نیروهای دارای 
ســوابق تقنینی و اجرایی را، موجب توفیق مجلس در 
تصویب لوایح و طرح های مهم و متعدد دانستند و با تشکر 
از حضور رئیس و نمایندگان مجلــس در میان مردم و 
سفرهای استانی گفتند: این حرکت بسیار خوب را ادامه 

دهید و همیشه در کنار مردم بمانید.
توصیــه دوم رهبر انقــاب، »افزایــش کارآمدی و 

وجودعقانیت و طمأنینه« در مجلس بود.
ایشــان در بخش دیگری از سخنانشــان به موضوع 
انتخابات ریاست جمهوری پرداختند و افزودند: دشمنان 
از همه امکانات خود استفاده می کنند تا انتخابات مایه 
سرشکستگی ملت شود و برخی هم در داخل دانسته یا 
ندانسته حرف بدخواهان را ادامه می دهند اما من بسیار 
امیدوارم که به لطف خداوند و با همت ملت، این انتخابات 

مایه آبرو و عزت کشور شود.
رهبر انقاب اســامی با اشــاره به احراز صاحیت 
کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از جانب شورای 
نگهبان، گفتند: مــن الزم می دانم از همه کســانی که 

براساس احساس مسئولیت وارد عرصه انتخابات شدند، 
تشکر کنم و همچنین از کسانی که صاحیت آنها احراز 
نشــد و نجیبانه برخورد و مردم را دعوت به شــرکت در 

انتخابات کردند، بطور مضاعف تشکر می کنم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشــان کردند: عدم 
احراز صاحیت برخی افراد به معنی بی صاحیتی آنان 
نیست بلکه به این معنا است که شورای نگهبان با توجه به 
گزارشها، امکانات و آشنایی های خود نتوانسته صاحیت 
آن فرد را تشــخیص دهد، اگر چه ممکن است آن فرد 

صاحیت باالیی هم داشته باشد.
ایشان با اشاره به برخی اعتراض ها به شورای نگهبان 
افزودند: البته انگیزه این اعتراض ها متفاوت است. برخی 
اعتراض ها از سر دلسوزی و به دلیل نگرانی از مشارکت 
پایین مطرح می شــوند، و برخی هم بدلیل آنکه نامزد 
مورد نظرشان احراز صاحیت نشده، گله مند و ناراحت 
هستند اما برخی با اصل شــورای نگهبان مخالفند و با 
مطالب خود در فضای مجازی و مطبوعات، می خواهند 
از این فرصت برای انتقام از شورای نگهبان استفاده کنند 

که خداوند از این افراد نخواهد گذشت.
رهبر انقاب اســامی دربــاره برخــی نگرانی ها از 
احتمال مشــارکت پایین مردم در انتخابات ۲۸ خرداد، 
گفتند: من معتقدم میزان مشارکت مردم ارتباطی با این 
اسم یا آن اســم ندارد بلکه مردم به دنبال فردی هستند 
که دارای مدیریت و اراده قوی و کارآمدی باال برای حل 
مشکات کشور باشد و برای مردم هم مهم نیست که این 
فرد چه عنوانی دارد و یا از چه جناحی است، البته شاید 
این موضوع برای گروههای سیاسی مهم باشد ولی برای 

عامه اینگونه نیست.
آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: مهم این است 
که نامزدها مردم را اقناع کنند که مشــکات جامعه را 
می شناسند، مدیر و مدبر و با صداقت هستند و توانایی 
اداره کشــور را دارند. در این صورت به لطف خدا مردم با 
مشــارکت باال در پای صندوق های رأی حاضر خواهند 

شد.
ایشان با اشــاره به برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه 
نامزدها بایــد در مناظرات دیدگاههای خــود را درباره 
فضای مجازی و سیاســت خارجی اعــام کنند، تأکید 
کردند: اینها جزء مســائل مردم نیســت. مسئله مردم 
»بیکاری جوانان، معیشــت طبقات ضعیــف و مافیای 

واردات« است که کمر تولید را می شکند و جوانان مبتکر 
و با انگیزه را مأیوس و کشــاورزان زحمتکش را بیچاره 

می کند.
رهبر انقــاب در همین خصوص افزودنــد: اخیراً به 
مسئوالن درباره وضعیت کشــاورزان تذکر داده ایم زیرا 
کشاورز با زحمت و رنج فراوان محصولی را تولید می کند 
اما سیاست های نادرست و واردات، او را به خاک سیاه می 

نشاند و سود اصلی را به جیب دالل ها می برد.
آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه باید کسی مسئول 
قوه مجریه شود که این مسائل و مشکات اصلی مردم را 
بداند و بتواند آنها را حل کند، گفتند: در چنین صورتی، 

کشور به معنی واقعی کلمه سعادتمند خواهد شد.
آیت اهلل خامنه ای در ادامه به بیان چند توصیه خطاب 
به کاندایداهای انتخابات ریاست جمهوری و طرفداران 

آنها و عموم مردم اختصاص دادند.
رهبر انقاب نامزدهــا را از تبدیل کردن انتخابات به 
»صحنه جنگ قدرت و برخوردهای اهانت آمیز« مشابه 
آنچه در آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی معمول و مایه 
آبروریزی آنها است، بر حذر داشتند و گفتند: در گذشته 
نیز هرگاه در مناظره ها و برنامه های انتخاباتی از اینگونه 
روشهای تخریبی، تهمت زنی و ترساندن مردم از رقیب 

استفاده شد، کشور ضرر کرد.
ایشان تأکید کردند: میدان انتخابات میدان مسابقه 
خدمت و ســبقت گرفتن در خیــرات اســت و باید از 

نفرت پراکنی و اتهام زنی پرهیز شود.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای بــا تأکید بــر پرهیز از 
شعارهای غیر واقع بینانه و فریبنده، افزودند: نامزدها با 

توجه به امکانات و واقعیات کشور، شعار و وعده بدهند.
و   » قــی خا ا ت  حظــا ما ی  یت جــد عآ ر «

شکســتن  و  شــکنی  ر هنجا ز  ا ی  ر ا د د خــو «
 خطــوط اصلی نظــام« توصیــه بعدی رهبــر انقاب 

به کاندیداها بود.
ایشــان خاطرنشــان کردند: رعآیت اخاق اسامی 
در مناظره ها و مصاحبه ها، موجب ســرریز شدن آن در 

جامعه و الگوگیری مردم خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: راهکار بعضی افراد 
برای بیشتر دیده و شنیده شدن، شکستن خطوط اصلی 
نظام اســت در حالی که نظام جمهوری اسامی نظامی 
مســتقر، پا برجا و جا افتاده اســت که با همین خطوط 
خدایی و مردمی در مقابل دشــمنی ها ایســتاده است، 
ضمن اینکه هنجارشکنی موجب ایجاد موقعیت بهتر در 

بین مردم نخواهد شد.
رهبر انقاب ســپس خطاب به طرفداران نامزدها، 
»نیت خدایی« را موجب برکت و رضآیت الهی در صورت 
رقم خوردن هر گونه نتیجه ای دانستند و گفتند: گاهی 
داغ تر بودن طرفداران از خود کاندیداها موجب تعارض 
و بدگویی می شود که در این زمینه باید مراقبت کرد چرا 
که از برنامه های مخالفان به جان هم انداختن طرفداران 
نامزدها و استفاده از فضای مجازی برای بدگویی و انتشار 

دروغ علیه یکدیگر است.
ایشــان افزودند: انگیزه های دشــمنان برای ایجاد 

اخال بســیار عمیق اســت البته در فضای مجازی نیز 
گاهی مسائلی برجسته می شود که لزوماً بازتاب خواست 

مردم نیست.
آیت اهلل خامنه ای از کاندیداها خواســتند بین خود و 
خدا ملتزم شوند که نتیجه انتخابات هر چه شد، همه آن 

را بپذیرند و نجیبانه تسلیم شوند.
رهبر انقاب در پایان سخنانشــان خطاب به عموم 
مردم گفتند: انتخابات در یک روز انجام می شود اما اثر آن 
تا چند سال باقی می ماند بنابراین با شرکت در انتخابات 
که متعلق به خود شما است، از خداوند برای رأی دادن به 

کسی که شایسته این مسئولیت است کمک بخواهید.
ایشــان تأکید کردند: کســانی که مردم را از رفتن 
پای صندوق رأی منع و القــای بی فایده بودن انتخابات 
را می کنند، دروغ می گویند که دلســوز مردم هستند، 

بنابراین به حرف آنها اعتنا نکنید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین اهمیت انتخابات 
شوراهای شهر و روســتا را یادآور شــدند و گفتند: این 
انتخابات تأثیر زیادی در مدیریت شهرها و روستاها دارد

پیش از سخنان رهبر انقاب اسامی، رئیس مجلس 
شورای اسامی در گزارشی، مهمترین اقدامات تقنینی 
و نظارتی انجام شــده در ســال اول مجلس یازدهم را 

برشمرد.

خبر

رهبرانقالب:

اگر نامزدها مردم را به حل مشکالت اقتصادی قانع کنند، مشارکت باال می رود

ویژه نامه گروه فوالد مبارکه ضمیمه روزنامه توسعه ایرانی 
بوده و هر ماه عملکرد شــرکت فوالد مبارکه را اطاع رسانی 

می کند.
 الزم به ذکر اســت این ویــژه نامه در مجلس شــورای 
اســامی پخش و در اختیــار نماینــدگان محتــرم قرار 
می گیرد.عاقمنــدان می تواننــد بــرای دریافت نســخه 
 الکترونیــک این ویــژه نامه بــه صفحه خبرگــزاری ایلنا 

مراجعه فرمایید.

گزارش عملکرد فوالد مبارکه در 
فروردین و اردیبهشت ماه۱۴۰۰ ویژه 

مجلس شورای اسالمی منتشر شد

سنایآمریکاالیحهرفعمحرمانگیگزارشمربوطبهمنشأکروناراتصویبکرد؛

 تدارک آفندِ سیاسی 
علیه پکن

سياست 2

جهان 5

به بهانه حرف و حدیث ها درباره زاکانی، دختر  و مدرکش؛

ومه  کاندیدایی با رز
کم وزن، اما پرحاشیه

خندوانه، سوئیس، علیرضا زاکانی، رامبد 
جوان، انتخابات، کانــادا و بچه هایی که آن 
ور آب بــه دنیا می آیند؛ چــه ارتباطی میان 
همه اینهــا با هــم می تواند وجود داشــته 
باشــد؟ خب در نگاه اول رامبد جوان مجری 
- بازیگر ایرانی اســت که برنامــه خندوانه 
را می ســازد و جمله هــای اگزجــره مثا 
انگیزشــی مانند »ملت عزیز ایران ما خیلی 
خوشــحالیم، مــا خیلی دوســتتون داریم 
و...« را در برنامه اش مکــرر تکرار می کند و 
البته علی رغم این همه ارادتــش به ایران و 
ملت عزیز ایران! به این پهنــه خاکی از دنیا 

افتخار نداد که بچه اش در آن متولد شــود و 
 این افتخار را به پهنه خاکــی دیگری از دنیا 

به نام »کانادا« داد. 
اما همه اینها چه ارتباطی می تواند داشته 
باشد با سوئیس و زاکانی، نماینده اصولگرای 
مجلس؟ این ارتباط را تابســتان پارســال 
غامرضا تاجگردون مطرح کرد. یک ســال 
پیش وقتی مجلس یازدهــم روی کار آمد، 
اعتبارنامه غامرضا تاجگــردون که یکی از 
معــدود اصاح طلبان راه یافتــه به مجلس 
یازدهم بود، رد شد و بدین ترتیب او از ادامه 

کار در بهارستان باز ماند...

درهمایش»ایران۱۴:رفاهوتامیناجتماعی«مطرحشد:

مردم فقیر، محصول فقر سیاست گذاری رفاهی نظام
دسترنج 4


