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رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت: 

هیچ کس باالتر از 
قانون و مردم نیست

سياست 2

رئیس جمهوری گفت: هیچ کس باالتر از قانون و مرد م نیست. فکر 
نکنیم یک جمع کوچکی هســتیم و ما افکار مرد م را هد ایت می کنیم 
اگر ما نباشیم مرد م گمراه می شــوند ، نه مرد م خوب می فهمند ، خوب 
انتخاب می کنند . اساس اسالم هم بر اساس انتخاب مرد م است مرد م 

باید  برگزینند  و انتخاب کنند .
به گزارش ایرنا، حسن روحانی د یروز د ر جلسه هیأت د ولت افزود : 
خد اوند  هم د ر قرآن مــرد م را د عوت می کند  برای یــاری حق و د ین 
ِ«، و این تعبیر بسیار عجیب  َُّها الَّذیَن آَمُنوا ُکونُوا أَنْصاَر اللَّ خود ش؛ »یا أَی
است. خد اوند  به مرد م می گوید  بیایید  من را نصرت و یاری کنید  و این 
د ال بر عظمت انسان است و شــأنی است که خد اوند  به انسان د اد ه واال 
َ لََغِنیٌّ َعِن الْعالَمیَن«، خد ا که به کسی  خد ا نیاز به کسی ند ارد ؛ »إِنَّ اللَّ
و چیزی نیاز ند ارد  اما خد ا خواســته د ین او به د ست مرد م پیروز شود ، 
خد ا خواسته عد ل به د ست مرد م برقرار شود  و خد ا خواسته پیشرفت و 

کمال انسان به د ست خود ِ انسان برقرار شود .
اگر رئیس جمهوری نقد  می کند  د لسوزی برای اجرای قانون است 

رئیس جمهوری د ر بخش د یگری از ســخنانش گفــت: اگر تد بیر، 
اعتد ال و جاذبه امام)ره( نبود  گروهک هــا و تند روها همان اوایل کار، 

کشور و مرد م را قطعه قطعه کرد ه و انقالب را به هم می زد ند .
وی افزود : امام)ره( نگذاشت بین مرد م و نیروهای مسلح زمان رژیم، 
تقابل و د رگیری ایجاد  شود  بلکه امام)ره( با جاذبه ای که به وجود  آورد ، 
نیروهای طرف مقابل را جلب و جذب کرد  و لذا همه آنهایی را که قبل از 
پیروزی انقالب د ر اد ارات و جاهای مختلف سوابقی د اشتند ، جز افراد  

خاص و معد ود ، مورد  عفو و گذشت قرار د اد ...

واکنش سازمان هواپیمایی به انتشار یک فایل صوتی: 

هیچ مرجع ذی ربطی عملیات موشکی را به ما اعالم نکرده بود
سياست 2

آدرنالين 7

 شهرآورِد شیک بدون شیخ و شجاع

هیجان�تامغزاستخوان!

حضرت آیــت الل خامنــه ای فرمودند: وقتی 
انتخابات از ابعاد مختلف دارای این همه اهمیت و 
تأثیرگذاری است، نباید با حاشیه سازی، سخنان 
گوناگون و حرف های دلسرد کننده آن را از رونق 

انداخت.
به گزارش ایلنا، آیت الل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی صبح دیروز در دیدار هزاران نفر 
از قشرهای مختلف مردم، راهپیمایی ۲۲ بهمن 
و انتخابات مجلس شورای اســالمی را دو آزمون 
بزرگ ملت ایران خواندند و با تبیین خصوصیات 
نامزدهای شایسته مجلس، حضور پرشور و آگاهانه 
همه مردم در انتخابات ۲ اسفند را در حل مشکالت 
داخلی و بین المللی مؤثر برشمردند و تأکید کردند: 
هرکس ایران عزیز، امنیت میهن و آبروی وطن را 
دوست دارد و در پی حل مشکالت است، باید در پای 
صندوق رأی حضور یابد تا عزم و اقتدار ملی ایرانیان 

بار دیگر به منصه ظهور برسد.
رهبر انقالب اســالمی در ادامه با اشاره به در 
پیش بودن راهپیمایی سراسری ۲۲ بهمن، گفتند: 
ملت ایران در چهل سال گذشته و با وجود سرما و 
یخبندان با حضور پر شکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن، 
اجتماع عظیم خود را به رخ جهانیان کشیده است 

که من با همه وجود از ملت ایران تشکر می کنم.
ایشان در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره 
به انتخابات مجلس شورای اسالمی در دوم اسفند، 
انتخابات را برای کشور و ملت، فرصتی بسیار بزرگ 
و برای دشمنان تهدید خواندند و افزودند: برگزاری 
پرشــور انتخابات و حضور همگانی مردم در پای 
صندوق های رأی، تضمین کننده امنیت کشــور 
خواهد بود زیرا دشمنان از پشتوانه مردمی نظام 

بیش از امکانات تسلیحاتی آن هراس دارند.
آیت الل خامنه ای انتخابات را نشــان دهنده 
»عظمت، اقتدار و بصیرت ملی« دانستند و افزودند: 
در کشور مشکالت و گرفتاری هایی وجود دارد که 
برخی ناشی 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.
ایشان انتخابات را در حل مشکالت بین المللی 

نیز مهم خواندند و خاطرنشان کردند: در قضاوت 
ناظران بین المللی نسبت به هر کشور، مسائلی نظیر 
میزان حضور مردم در انتخابات و چگونگی روی کار 
آمدن مسئوالن و نهادهایی نظیر مجلس، تأثیرگذار 
است، بنابراین شــرکت انبوه مردم در انتخابات 

مجلس از این زاویه نیز کامالً ضروری است.
رهبر انقالب اسالمی همچنین انتخابات ریاست 
جمهوری و مجلس را فرصتی برای ورود افکار جدید 
و راههای نو در چرخه تصمیم سازی و تصمیم گیری 
کشور برشمردند و افزودند: 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.
آیت الل خامنه ای انتخابات را از بُعد کلی، اساسی 
ترین مسئله کشور دانســتند و افزودند: اقتصاد، 
فرهنگ، پیشرفت علمی و مســائلی از این قبیل 
بسیار مهم است اما اساس همه این مسائل انتخابات 
اســت چرا که اگر انتخابی عمومی، قوی و درست 
انجام شود، همه مشکالت به تدریج حل خواهد شد.

ایشان با ابراز تأســف و انتقاد از برخی حرفهای 
حاشیه ساز در زمینه انتخابات تأکید کردند: وقتی 
انتخابات از ابعاد مختلف دارای این همه اهمیت و 
تأثیرگذاری است، نباید با حاشیه سازی، سخنان 
گوناگون و حرف های دلسردکننده آن را از رونق 
انداخت. ایشان انتخابات در ایران را جزو سالم ترین 
انتخابات در جهــان خواندند و خطــاب به افراد 
حاشیه ساز افزودند: وقتی شما به دروغ می گویید 
این انتخابات مهندسی شــده و یا اینکه انتخابات 

نیست انتصابات است، مردم دلسرد می شوند.
رهبر انقالب با ابراز تعجب از سخنان برخی که 
به وسیله انتخابات به جایی رسیده اند اما انتخابات را 

زیر سؤال می برند، گفتند: چگونه است که انتخابات 
وقتی به نفع شما است صحیح و متقن است؛ اما وقتی 

به نفع شما نیست انتخابات خراب است.
ایشان افزودند: در انتخابات مجلس بارها بعضی 
افراد نامه دادند که تقلب شده یا اشکال دارد، بنده نیز 
هیأت هایی تعیین کردم که با دقت رسیدگی کردند 
و بعد معلوم شــد این گزارش ها و نامه ها درست 

نبوده است.
رهبر انقالب حمله به شــورای نگهبــان را از 
غلط ترین کارها دانستند و افزودند: شورای نگهبان 
مرکب از شــش فقیه  عادل و شــش حقوق دان 
برجسته منتخب مجلس، در قانون اساسی شأنی 
دارد و مجموعه ای قابل اعتماد است چگونه انسان 
می تواند به راحتی این مجموعه را به غرض ورزی 

درباره برخی افراد متهم کند.
رهبر انقالب با دعوت همگانــی از مردم برای 
شرکت در انتخابات افزودند: ممکن است کسی 
از بنده خوشش نیاید اما اگر ایران را دوست دارد، 
باید به پای صندوق رأی بیایــد، بنابراین هرکس 
به ایران عالقه مند است و امنیت کشور، حل شدن 
مشکالت و گردش صحیح نخبگانی را دوست دارد، 

در انتخابات شرکت کند.
رهبــر انقالب اســالمی در بخــش دیگری 
از سخنانشــان با اشــاره به رونمایی زورگویان و 
سرگردنه بگیران آمریکایی از طرح موسوم به معامله 
قرن گفتند: آمریکایی ها دلشان را خوش کرده اند 
که با گذاشتن اســم بزرگ، طرحشان علیه ملت 
فلسطین موفق شود در حالی که این کار آنها احمقانه 
و خبیثانه است و از همین شروع قضیه به ضررشان 

تمام شده است.
آیت الل خامنه ای با تأکید بر اینکه این طرح قبل 
از ُمردن ترامپ می میرد، افزودند: این کار قطعاً به 
نتیجه نخواهد رسید، بنابراین رفت وآمد و هزینه 
کردن برای آن و جنجال به راه انداختن و رونمایی 

از آن کاری احمقانه است.
آیت الل خامنــه ای در پایان تأکیــد کردند: 
ان شــاءالل این هدف محقق خواهد شــد و شما 
جوانان آن روز را خواهید دید و به توفیق الهی در 

بیت المقدس نماز خواهید خواند.

خبر

رهبر انقالب در دیدار اقشار مختلف مردم:

نباید انتخابات را با حاشیه سازی از رونق انداخت 


