
معظم  رهبر  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
انقالب اسالمی صبح دیروز در دیدار هزاران نفر 
از قشرهای مختلف مردم، راهپیمایی ۲۲بهمن 
و انتخابات مجلس شورای اسالمی را دو آزمون 
بزرگ ملت ایران خواندند و با تبیین خصوصیات 
پرشور  حضور  مجلس،  شایسته  نامزدهای 
انتخابات دوم اسفند  گاهانه همه مردم در  آ و 
موثر  بین المللی  و  داخلی  مشکالت  حل  در  را 
 ، برشمردند و تأکید کردند:   »هرکس ایران عزیز
و  دارد  دوست  را  وطن  آبروی  و  میهن  امنیت 
درپی حل مشکالت است، باید در پای صندوق 
رأی حضور یابد تا عزم و اقتدار ملی ایرانیان بار 

دیگر به منصه ظهور برسد.«
موسوم  آمریکا  ح  طر همچنین  ایشان 
و  خبیثانه  احمقانه،  طرحی  را  قرن  معامله  به 
شکست خورده خواندند و افزودند: »راه مقابله 
ح، ایستادگی و جهاد شجاعانه ملت  با این طر
اسالم  جهان  حمایت  و  فلسطینی  گروه های  و 
است و عالج اساسی مسأله فلسطین نیز روی 
کار آمدن نظام مورد نظر و منتخب همه مردم 
عمومی  نظرخواهی  یک  در  فلسطینی االصل 

است.«
رهبر معظم انقالب اسالمی ایام دهه فجر را 
برای کشور ایامی بی بدیل و مظهر اقتدار و عزم 
دهه  در  ایران  »ملت  گفتند:  و  دانستند  ملی 
فجر توانست با عزم راسخ خود و با رهبری امام 
بنای  بود،  دنیا  در  بی نظیر  رهبری  که  بزرگوار 
استبداد،  ساله  چندهزار  فاسد  و  پوسیده 
ظلم، فساد، سلطه بیگانگان و لگدمال شدن 
جای  به  را  مردم ساالری  بنای  و  واژگون  را  مردم 
خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  کند.«  پایه ریزی  آن 
پیروزی  ابتدای  از  مختلف  انتخابات  برگزاری 

انقالب اسالمی تاکنون را نشان دهنده استواری 
نظام اسالمی بر رأی مردم دانستند و افزودند: 
»البته نظام اسالمی عالوه بر مردمی بودن، دینی 
نیز هست و بر همین اساس مردم ساالری در 

ایران »مردم ساالری اسالمی« است.«
شهید  همچون  افرادی  پرورش  ایشان 
مدافعان  مقدس،  دفاع  رزمندگان  سلیمانی، 
خانواده های  ایستادگی  و  قوی  روحیه  و  حرم 
شهدا را از آثار نظام دینی برشمردند و خاطرنشان 
کردند: »ازجمله ویژگی های بارز شهید سلیمانی، 
تعهد و ایمان بود و اصوال هنگامی که ایمان با 
می شود،  همراه  جهادی  روحیه  و  صالح  عمل 
شکل  سلیمانی  سردار  همچون  شخصیتی 
تحسین  به  مجبور  دشمنان  حتی  که  می گیرد 

ویژگی های شخصیتی او می شوند.«
با  ادامه  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
سراسری  راهپیمایی  بودن  پیش  در  به  اشاره 
۲۲ بهمن گفتند: »ملت ایران در 40سال گذشته 
با وجود سرما و یخبندان با حضور پرشکوه  و 
خود  عظیم  اجتماع  بهمن،   ۲۲ راهپیمایی  در 
خ جهانیان کشیده است که من با همه   را به ر
حضرت  می کنم.«  تشکر  ایران  ملت  از  وجود 
آیت اهلل خامنه ای هم زمانی ۲۲ بهمن امسال با 
ایام چهلم شهید سردار سلیمانی را زمینه ساز 
انگیزه مضاعف مردم دانستند و تأکید کردند: 
خود  عظیم  حضور  با  ایران  ملت  »ان شاءاهلل 
بر  کوبنده ای  ضربه  ۲۲بهمن،  راهپیمایی  در 

سیاست های دشمن وارد خواهد کرد.«
سخنان شان  از  دیگری  بخش  در  ایشان 
اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  به  اشاره  با 
در دوم اسفند، انتخابات را برای کشور و ملت 
تهدید  دشمنان  برای  و  بزرگ  بسیار  فرصتی 

انتخابات  پرشور  »برگزاری  افزودند:  و  خواندند 
صندوق های  پای  در  مردم  همگانی  حضور  و 
بود،  خواهد  کشور  امنیت  تضمین کننده  رأی، 
از  از پشتوانه مردمی نظام بیش  زیرا دشمنان 
آن هراس دارند.« حضرت  امکانات تسلیحاتی 
نشان دهنده  را  انتخابات  خامنه ای  آیت اهلل 
و  دانستند  ملی«  بصیرت  و  اقتدار  »عظمت، 
گرفتاری هایی  و  مشکالت  کشور  »در  افزودند: 
علت  و  تحریم ها  از  ناشی  برخی  که  دارد  وجود 
این  وجود  با  اما  کم کاری هاست،  هم  برخی 
انتخابات  در  آنکه  دلیل  به  مردم  مشکالت، 
میان  در  کشور  امنیت  و  نظام  آبروی  موضوع 

است، به میدان خواهند آمد.«
مشکالت  حل  در  را  انتخابات  ایشان 
خاطرنشان  و  خواندند  مهم  نیز  بین المللی 
بین المللی نسبت  ناظران  کردند: »در قضاوت 
، مسائلی نظیر میزان حضور مردم  به هر کشور
در انتخابات و چگونگی روی کار آمدن مسئوالن 
است،  تاثیرگذار  مجلس  نظیر  نهادهایی  و 
بنابراین شرکت انبوه مردم در انتخابات مجلس 
از این زاویه نیز کامال ضروری است.« رهبر انقالب 
اسالمی همچنین انتخابات ریاست جمهوری و 
مجلس را فرصتی برای ورود افکار جدید و راه های 
نو در چرخه تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور 
برشمردند و افزودند: »به خصوص هنگامی که 
و  تازه  راه های  برگزینند،  را  افراد شایسته  مردم 
چاره اندیشی های جدید در روند حل مشکالت 

کشور و مردم پدیدار می شود.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای انتخابات را از ُبعد 
و  دانستند  کشور  مسأله  اساسی ترین  کلی، 
علمی  پیشرفت  فرهنگ،  »اقتصاد،  افزودند: 
اما  است،  مهم  بسیار  قبیل  این  از  مسائلی  و 

است،  انتخابات  مسائل  این  همه  اساس 
درست  و  قوی  عمومی،  انتخابی  اگر  چراکه 
انجام شود، همه مشکالت به تدریج حل خواهد 
برخی  از  انتقاد  و  تأسف  ابراز  با  ایشان  شد.« 
حرف های حاشیه ساز در زمینه انتخابات تأکید 
ابعاد مختلف دارای  از  انتخابات  کردند: »وقتی 
با  نباید  است،  تأثیرگذاری  و  اهمیت  همه  این 
حرف های  و  گوناگون  سخنان  حاشیه سازی، 

دلسرد کننده آن را از رونق انداخت.«
آیت اهلل خامنه ای تالش همیشگی  حضرت 
جلوه دادن  خدشه دار  برای  ایران  دشمنان 
و  خواندند  طبیعی  مسأله ای  را  انتخابات 
افزودند: »وقتی برخی رسانه های خائن خارجی، 
جمعیت عظیم میلیونی ملت را چند هزار نفره 
می خوانند، اما تحرک چند صد نفر در خیابان ها را 
به اسم ملت ایران جا می زنند، طبعا مردم به این 
رسانه ها اعتماد نمی کنند، البته به شرطی  که از 
داخل به این رسانه ها مایه تبلیغات سوء داده 

نشود.«
رهبر معظم انقالب تأکید کردند: »گویندگانی 
خود  جایگاه  به واسطه  یا  دارند  تریبون  که 
مجازی  فضای  و  رسانه ها  در  می توانند 
که  کنند  اظهارنظر  جوری  نباید  حرف بزنند، 
دلسرد  برای  آنها،  حرف  بزرگ نمایی  با  دشمن 
ایشان  بیاید.«  گیرش  خوراک  مردم،  کردن 
انتخابات  را جزو سالم ترین  ایران  انتخابات در 
در جهان خواندند و خطاب به افراد حاشیه ساز 
این  می گویید  دروغ  به  شما  »وقتی  افزودند: 
انتخابات  اینکه  یا  و  مهندسی شده  انتخابات 
دلسرد  مردم  است،  انتصابات  نیست 

می شوند.«
ادامه در صفحه 2

 رهبــر معظم انقاب اســامی
در دیــدار هــزاران نفــر از قشــرهای مختلف مردم:  

آن عالقه مند  کــس بــه ایــران و امنیــت  هــر 
کنــد  اســت بایــد در انتخابــات شــرکت 

قرنطینه محرمانه 

 تدوین   الیحه
 اصالح نظارت بر  انتخابات

پیشتازان بشردوستی

 دانشجویان بازگشته از چین
  از زندگی در کانون کروناویروس
و بازگشت شان به ایران می گویند

   روحانی به درخواست همه پرسی
 »اتحاد ملت«  دستور داد:

 نگاهی به کارنامه چهل ویک ساله
 جمعیت هال احمر در سالگرد پیروزی 
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