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رهبر انقالب با بیان این که سرنوشت کشور وابسته به کار مردم در روز جمعه است،تاکید کردند:

راهحلمشکالت؛حضورپایصندوقرای
انتخابات مانند تشییع شهیدسلیمانی فراتر از سلیقه های سیاسی است ،همه باید شرکت کنند

گروه سیاسی -رهبر معظم انقالب اسالمی عصر
دیــروز در سخنرانی تلویزیونی بــرای ملت ایــران،
انتخابات روز جمعه را رویــدادی سرنوشت ساز و
تأثیرگذار در همه مسائل عمده اقتصادی و غیر
اقتصادی خواندند و با اشــاره به تــاش بیوقفه
دشمنان بــرای کاهش مشارکت مــردم ،تضعیف
ایرانوسپسافزایشفشارهاودخالتهایسیاسی
و اقتصادی و تروریستی در ایران گفتند :گلههای
مــردم به ویــژه قشرهای محروم دربــاره رسیدگی
نکردن به مشکالت معیشتی آن ها به جاست اما
این مشکالت را باید با انتخاب فردی قوی ،پرکار،
ی ناپذیر حل کرد و به فضل الهی
قدرتمند و خستگ 
روزجمعهمردمبرخالفخواستدشمنان،دوبارهبه
ایرانوجمهوریاسالمیآبرومیدهندوهمهقشرها
با سلیقههای متفاوت سیاسی به میدان میآیند و
همچون تشییع حاج قاسم سلیمانی به انتخابات
نگاهیفراترازسلیقههایسیاسیخواهندداشت.
▪تحقق جمهوری اســامــی  ،در گــرو تحقق
جمهوریتواسالمیت

حضرت آیتا ...خامنهای با تبریک دهه ایام والدت
حضرتعلیبنموسیالرضا(ع)،نحوهعململتدر
انتخاباتروزجمعهرادرسالهایپیشروودرهمه
مسائلوعرصههاکام ً
التاثیرگذارخواندندوگفتند:
در انتخابات جمعه ،اصل ،مشارکت و بعد از آن نوع
انتخاب است و امیدواریم با عنایت خداوند مردم به
بهترینوجهدراینعرصهظاهرشوند.ایشانحضور
مردمدرنظامجمهوریاسالمیرامتکیبریکاصل
وسندمتقنفکریبرشمردندوافزودند:البتهفواید
سیاسیحضورمردمفراوانوپربرکتاستامااصل
فلسفه حضور ملت در صحنه ،مهم تر است.رهبر
انقالب تحقق جمهوری اسالمی را در گرو تحقق
هر دو ُبعد 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
میکنند.

▪ 2هدفمهمفضاسازیهایدشمنان

حضرت آیت ا ...خامنه ای ،تخریب ذهنیت مردم به
انتخابات و در صورت امکان دخالت در انتخابات را
ی های دشمنان برشمردند و
دو هدف مهم فضاساز 
گفتند :آن ها میخواهند شکوه و شوکت انتخابات
ایــران نمایان نشود اما به کــوری چشم دشمنان،
انتخاباتهمیشهدرزمانمقرروباحضورملتبرگزار
شده است.ایشان با اشاره به این که شاید انتخابات
هیچ کشوری مانند انتخابات ایــران مــورد هجوم
مستکبران قرار نداشته باشد افزودند :درانتخابات
امــســال هــم رســانــه هــای آمریکایی ،انگلیسی و
مــزدوران آن ها از چند ماه قبل به دنبال زیر سوال
بردنانتخاباتوکمرنگکردنحضورمردمهستند.
رهبرانقالب،کاهشحضورمردموفاصلهگیریآنان
از نظام را هدف اصلی رسانههای بیگانه برشمردند
و افزودند :البته به جز برخی گروهها ،متن مردم
همیشه برعکس خواست دشمن عمل کرده اند و
انشاءا ...این دفعه هم ملت با حضور خود به نظام و
کشورآبروخواهدداد.
▪شرکتدرانتخاباتعملصالحاست

ایشان با تأکید بر لــزوم نگاه فراتر از سلیقههای
سیاسی به حقایق عرصه سیاست کشور گفتند:
تشییعپیکرشهیدحاجقاسمسلیمانیازجملهاین
حقایقبودوهمه،فراترازسلیقههایسیاسیدرآن
شرکتکردند.ایشانافزودند:بهانتخاباتنیزبایدبا
نگاهی برتر از مذاق های مختلف سیاسی نگریست
و در آن شرکت کرد زیرا نظام اجتماعی کشور به این
موضوعنیازمنداست.رهبرانقالببااستنادبهقرآن
مجید ،شرکت در انتخابات را عمل صالح دانستند
چرا که دشمنان دین و اسالم را به شدت ناراحت
می کند.حضرت آیت ا ...خامنه ای در بیان چند
نکتهمهمانتخاباتیگفتند:مهمتریننکتهایناست
که حضور مردم در انتخابات پشتوانه مردمی نظام
را نشان میدهد و این پشتوانه مردمی ،در اقتدار
واقعی نظام و ایران ،تأثیری بینظیر دارد.حضرت
آیتا...خامنهایباانتقادازبرخیسفسطهگوییها

دربارهانتخاباتدرفضایمجازیومطبوعاتگفتند:
این افــراد در واقــع همچون دشمنان ملت دنبال
کاهشمشارکتمردم،تضعیفنظاموطبع ًاتضعیف
ایــران هستند که در این صــورت ایــران با دخالت
های بیگانگان دچار ناامنی میشود و به جوالنگاه
تروریستهاتبدیلخواهدشد.نکتهدیگریکهرهبر
انقالببهتبیینآنپرداختندرابطهمعکوسکاهش
حضورمردموافزایشفشارهایدشمنبود.
▪حضوربیشترملتدرافزایشکارایی
رئیسجمهورآیندهموثراست

ایشان گفتند :بر اساس این واقعیت اگر بخواهیم
فشارهای اقتصادی دشمنان یعنی تحریم و دیگر
فشارها کاهش یابد و رفــع شــود ،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
سجمهورآیندهگفتند:درکشورامکانات
کاراییرئی 
وفرصتهایزیادیوجودداردکهاستفادهازآنهابه
آد مهایپرکار،خستگیناپذیروقدرتمندنیازداردکه
اینقدرتمندیازحضورورأیباالیمردمنشئتمی
گیردوبهرئیسجمهورآیندهبرایکاهشمشکالت

توانبیشتریمیدهد.
▪رقابتیبودن،ازحقایقمسلمانتخاباتدرایران

حضرت آیتا ...خامنهای در ادامه با اشاره به تأکید
همیشگی بر مسئله «سالمت انتخابات» گفتند:
در جمهوری اســامــی انتخابات همیشه سالم
بــوده و ایــن که رؤســای جمهوری بعض ًا با سالیق
سیاسی کام ً
ال متفاوت از یکدیگر بر سر کار آمدهاند
ِ
انتخاباتسالمدرهمهاینسالهاست.
نشاندهنده
رهبر انقالب« ،رقابتی بــودن» را از دیگر حقایق
مسلم انتخابات در ایران خواندند و افزودند :در این
انتخابات و در مناظرهها نیز نامزدها با معارضات
فکری و زبانی خود رقابتی بودن انتخابات را کام ً
ال
نشاندادندکههرکدامهمطرفدارانخودرادارند.
البتهدربارهمحتوایمناظرههابعدازانتخاباتنکاتی
بیانخواهمکرد.
▪توقعاتوگالیههایقشرهایمحرومبهجاست

ایشانبااشارهبهسیاستثابتدشمنازاولانقالب
تا به امروز در زیر سوال بردن آرای مردم خاطرنشان
کردند :جالب این جاست بعضی از کشورها که در
میانهقرن ۲۱هنوزبهشکلقبیلهایادارهمیشوند

رحمانی فضلی :مشارکت طبق پیش بینی ها ۴۷درصد است
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست خبری که
با حضور نمایندگان رسانه های خارجی برگزار شد ،اظهار
کــرد :ما تبلیغات را تا صبح پنج شنبه ساعت  ۷خواهیم
داشــت و از ساعت  ۷صبح پنج شنبه تبلیغات ممنوع
است ،از ساعت  ۷صبح جمعه رایگیری در سراسر کشور
آغــاز میشود و اگر الزم باشد رای گیری تا  2نیمه شب
( شــنــبــه)  ادامــه خــواهــد داشــت .مــشــارکــت طبق
پیش بینی ها نیز  ۴۷درصــد اســـت.وی تعداد
واجدان شرایط انتخابات را  ۲۹میلیون و ۹۸۰
هــزار و  ۳۸نفر مــرد و  ۲۹میلیون و  ۳۳۰هزار
و  ۲۶۹نفر زن اعــام کرد و گفت :در این دوره
یک میلیون و  ۳۹۲هــزار و  ۱۴۸نفر رأی اولی
هستند که از این تعداد حدود  ۷۰۶هزار و ۹۸۸
نفر آقــایــان و  ۶۸۵هــزار و  ۱۶۰نفر
هم خانمها هستند.وزیر کشور
افزود :یکی از ویژگیهای این

دوره انتخابات با ادوار قبل ،بحث کرونا و نحوه مواجهه با
این موضوع است .ما از قبل مهیا بودیم و برنامهریزی کردیم.
کمیتههای تخصصی هم در کمیته امنیتی ،انتظامی،
اجتماعیوهمدرکمیتهمسئولین باحضوررئیسجمهوری
در قرارگاه مقابله با کرونا و در ستاد ملی مقابله با کرونا
مجموعهای از دستورالعملها و قواعد و قوانین را تصویب
کردیم و امسال با آن مقررات انتخابات را برگزار
میکنیم.رحمانی فضلی با اشاره به مقررات
مربوط به روزهای ثبتنام ،روزهای تبلیغات
و روز رایگیری گفت :اطمینان میدهیم که
حتم ًا در روز رایگیری مانند سایر روزهــا که
واقعا اکثریت قریب به اتفاق در همه جا تالش
کردند که رعایت شــود ،در روز جمعه با
همکاری همه نیروها به ویژه
وزارتبهداشتوهمکاران ما
در کـــــادر درمــــانــــی که

تالشهای بسیار زیادی ظرف این  15-14ماه داشتند،
شرایط را مهیا کردیم و آمــاده هستیم تا انتخابات از نظر
رعایتپروتکلهایبهداشتیدرسالمتکامل برگزارشود.
وی ادامه داد :عالوه بر این ،در این ایام تالش مان بر این بوده
که با همکاری دیگر نهادهای موثر و همکار ،برای انتخابات
در امور اجتماعی ،امنیتی و مباحث تبلیغی اطالعرسانی
و همکاری خوبی داشته باشیم.وزیر کشور افــزود :در
این انتخابات همه  ۲۴مرحله یا گام انتخابات به صورت
الکترونیکی انجام و در حدود  ۳۳شهر و  ۲۴مرکز استان
و  ۹شهر دیگر را شامل میشود ،هر  ۲۵گام انتخابات را به
صورت الکترونیکی  -گام  ۲۵اخذ و شمارش آرا  -برگزار
میکنیم.رحمانیفضلی تصریح کــرد :تالش کردیم با
توجه به تجربیات و بررسیهای انجام شده در حوزههای
الکترونیکی و تکنولوژیکی انتخابات را طوری طراحی
کنیم که در هیچ مرحل ه و موقعی با کاستی ،سستی یا خدای
نکرده با کندی مواجه نشود .وی یادآور شد :وزارت نیرو

و بوی انتخابات هم به آن ها نرسیده بهطوری که
مردمشان فــرق صندوق رأی و صندوق میوه را
نمیدانند ،تلویزیون  ۲۴ساعته راه میاندازند و
مدعی هستند انتخابات ایران دموکراتیک نیست.
رهبر انقالب در ادامــه به اظهار تردید برخی از
قشرهای ضعیف و محروم جامعه برای شرکت در
انتخابات اشاره کردند و گفتند :این قشرها توقعات
و گالیههای به جایی دارند که عمده آن ها در مورد
معیشت ،مسکن و اشتغال است و مسئوالن کشور
بایدواقع ًابهاینمسائلرسیدگیمیکردندوانتظار
این است که دولت آینده در رأس برنامههای خود به
اینمسائلرسیدگیکند.حضرتآیتا...خامنهای
افزودند :این افراد به علت گالیههای به جا ،دست و
دلشانبهانتخاباتنمیرودامابحثاصلیایناست
کهنرفتنپایصندوقرأیوقهرکردنباآن،مشکلرا
حلنمیکند.مشکلهنگامیحلخواهدشدکهاو ًال
همهپایصندوقهایرأیبروندوثانی ًابهفردیرأی
بدهند که توانایی حل این مشکالت را داشته باشد.
ایشان تأکید کردند :بنابراین گالیهها و توقعات این
قشر از مردم به جا و صحیح است اما نتیجهگیری آن
هاصحیحنیستوهمهبایددرانتخاباتحضوریابند.
▪جشنتکلیفسیاسیرأیاولیها

رهبر انــقــاب در ادام ــه بــا اش ــاره بــه نقش پیشرو
جوانان در مسائل اصلی کشور ،افزودند :من به
جوانان اعتقاد زیادی دارم و انتظار دارم که آن ها در
انتخابات نیز با ایفای نقش پیشران ،ضمن حضور
در پای صندوقهای رأی ،مــردم را به شرکت در
انتخاباتترغیبکنند.همچنینحضوررأیاولیها
جایگاه ویژهای دارد و مانند جشن تکلیف سیاسی
است.حضرت آیـتا ...خامنهای با انتقاد از برخی
تحلیلهای غلط و ضعیف در داخــل که نتیجه آن
دمیدن روح ناامیدی در مردم است ،گفتند :ایجاد
یأس و ناامیدی در کشور مطلق ًا جایگاهی ندارد
زیرا کشور و ملت ما قدرتمند و دارای بنیهای قوی
است.ایشان تواناییها و امکانات کشور را فراوان
دانستند و افزودند :هر گاه از این تواناییها استفاده

موظف شده در همان روز با دستور رئیس جمهوری محترم،
برق سراسر کشور به ویژه شعبهها را تامین کند .همچنین
مقرر شده وزارت مخابرات تمام امکانات ارتباطی را برقرار
کند ،صدا و سیما در همه نقاط کشور باید فعال باشد و
اطالعرسانی دقیق انجام دهد.وزیر کشور افزود :در حوزه
شناسنامهای هم اعم از افرادی که زیر  ۱۸سال هستند یا
با شناسنامه تقلبی ،شناسنامه مردگان یا کسانی که با یک
شناسنامه چند بار رای بدهند ،کامال منتفی است .ما به
این روش در انتخابات ریاست جمهوری هم عمل کردیم و
موفق بوده است.وی خاطرنشان کرد :با استعالمی که از
تک تک افراد به صورت آفالین در این دستگاه هویتیاب
گرفته میشود هیچ نــوع امکان تخلف وجــود نخواهد
داشت .همچنین در فرایند و مراحل اعم از توزیع و نظارت
بر تعرفهها و همچنین نوشتن و خواندن آرا ،عالمت زدن و
جمعبندی آرا و تجمیع آرا در مراحل مختلف ،دقتهای
الزم را انجام دادهایم.رحمانیفضلی اظهار کرد :در کل
کشور حدود  ۷۰هزار بازرس فقط از طریق وزارت کشور
بازرسی را انجام میدهند ،شــورای نگهبان هم با تعداد
زیادی از نیروها کار نظارت را انجام میدهد .نامزدها و

شده ،کارهای بزرگی انجام گرفته است همچون
اصل پیروزی انقالب یا ایستادگی ملت ایــران در
دفاعمقدسونمونهآخرآنهمتولیدواکسنایرانی
کروناست.ایشان خاطرنشان کردند :جوانان ما
منتظر واکسن برخی کشورهای بخیل خارجی
نماندند و امروز به همت جوانان جزو شش کشور
تولیدکنندهواکسنکرونادردنیاقرارگرفتهایم.
▪تمهیداتبرایحفظسالمتمردمپایصندوق
درنظرگرفتهشود

رهبر انقالب به مــوارد دیگری در گذشته از جمله
تولیدرادیوداروباوجودکارشکنیغربیهانیزاشاره
کردندوافزودند:درچندسالقبلکهباوجودوعدهو
وعیدها ،رادیو دارو به ما داده نشد ،جوانان ما همت
کردند و ظرف چند ماه به غنیسازی ۲۰درصــد
اورانیوم دست یافتند و اکنون نیز اورانیوم غنیشده
۶۰درصـــد تولید میشود که همه بــرای مقاصد
صلحآمیز است.حضرت آیتا ...خامنهای همچنین
بااشارهبهتواناییهاوتجهیزاتدفاعیکشور،تأکید
کردند :بنابراین مأیوس کردن ملت ایران با چنین
تواناییهاوبنیهقویکاریغلطونشدنیاست.ایشان
در ادامه ضمن خداقوت گفتن به دستاندرکاران
انتخابات ،چند توصیه به آن ها کردند.رهبر انقالب
تأکیدکردند:تمهیداتالزمبرایحفظسالمتمردم
بههنگامحضوردرپایصندوقهایرأیبایددرنظر
گرفته شود .همچنین موضوع کمبود تعرفه یا تأخیر
در رسیدن آن که یکی از مشکالت دورههای قبل در
انتخابات است باید برطرف شود.ایشان همچنین
با اشــاره به برخی گــزارش ها مبنی بر مهیا نشدن
آمادگیهایالزمبرایبرگزاریانتخاباتدرخارجاز
کشورافزودند:وزارتهایامورخارجهوکشورباتوجه
به کمبود وقت آمادگیهای الزم را هر چه سریعتر
فراهم کنند.حضرت آیتا ...خامنهای 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 آن چه صالح کشور و
ملتاست،هدایتفرماید.

طرفداران آن ها در هر مرحلهای نظارت را انجام و گزارش
میدهند.وی با بیان این که در همه شعبهها این امکان را
ایجاد کرد هایم که نمایندگان نامزدهای مختلف حضور
داشته باشند ،خاطرنشان کرد :در این دوره هم اعالم کرده
ایم که در تمام مراحل شمارش ،جمعبندی و تنظیم صورت
جلسهنمایندگاننامزدهابایدحضورداشتهباشند.بنابراین
همه تالش ها انجام شده و امیدواریم مردم عزیز به ما کمک
کنند.وزیر کشور با تاکید بر لــزوم مشارکت حداکثری
شهروندان گفت :باید از همه تالشها ،اطالع رسانیها و
آگاهیبخشی هایی که رسانههای ما در این ایام داشتند
قدردانی کنم .رقابت هایی در شرایط کرونایی رخ داده
که ما را با محدودیتها و معذوریتها مواجه کرده است.
رحمانیفضلی اضافه کرد :مدارس به عنوان کانونهای
مشارکتزا و فعال سیاسی در انتخابات بیش از یک سال
است که تعطیل هستند ،دانشگاهها ،کانونهای سیاسی و
مشارکتزا تعطیل هستند ،امکان سخنرانی در مساجد نیز
نیست .عالوه بر این محدودیتهایی که ما برای تجمعات و
میتینگها به دلیل کرونا ایجاد کردهایم همه اینها موجب
شده که با شرایط ویژه مواجه باشیم.

