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تالش برای معرفی نامزد اصلح
انتخابات نجف آباد
مجموعه پایگاه خبری نجف آباد نیوز،
هیچ گاه نخواسته و نتوانسته که در قضایای
مهم ادعای بی طرفی داشته باشد و همواره
تالش داشته به اندازه توان خود ،به انتخاب
.بهتر مردم کمک کند
در انتخابات مجلس یازدهم نیز معتقدیم
انتخاب اصلح ،مسعود منتظری جوان والیتی
و انقالبی واقعی است که مدیریت جهادی
و موفق او در نقاط مختلف حوزه انتخابیه
.نجف آباد ،تیران و کرون قابل انکار نیست
ولی چون در حال حاضر نام او در لیست
تایید شدگان انتخابات نیامده ،تمامی تالش
و تجربه خود را به کار بسته ایم تا طی
روزهای آینده ،گزینه اصلح را به مخاطبان
.معرفی کنیم
چیزی که اآلن نسبت به آن مطمئن شده
ایم ،این است که گزینه منتخب ما ابوالفضل
ابوترابی نماینده دوره های نهم و دهم
مجلس نیست و مهم ترین دلیل مان نیز
اعتقاد به چرخش های مدیریتی و نیاز
.شهرستان به فکر و نیروی تازه است
ید اهلل فوق ایدیهم

اسامی کاندیدهای مجلس یازدهم
در نجف آباد
فرمانداری ویژه شهرستان نجف آباد ،عصر
امروز  ۲۳بهمن ۹۸اسامی  ۱۳نامزد تایید
صالحیت شده برای شرکت در انتخابات
یازدهم مجلس شورای اسالمی از حوزه
انتخابیه نجف آباد ،تیران و کرون را روی
پایگاه اطالع رسانی خود منتشر کرد .نام
مسعود منتظری شهردار سابق نجف آباد
که پیش از این خبرهایی در خصوص تایید
صالحیتش منتشر شده بود ،در بین اسامی
.منتشر شده وجود ندارد

آشنایی با کاندیداهای انتخابات در نجف آباد
در راستای آشنایی بیشتر شهروندان با کاندیداهای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه
نجف آباد ،تیران و کرون ،تالش داریم معرفی مختصری از این افراد را بازنشر کنیم .متن
و تصویر مربوط به این معرفی ها ،از صفحات یا کانال های رسمی کاندیداها گرفته شده یا
.توسط خود آن ها برایمان ارسال شده است
.این مطلب تا پایان مهلت قانونی تبلیغات انتخاباتی در حال تکمیل خواهد بود
این خبر را در صفحه اول پایگاه خبری نجف آباد نیوز بارگزاری می کنیم تا عالقه مندان
.استفاده کنند

نجف آبادنیوز

انتخابات ۹۸
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علی ناظمی اشنی روستازاده ای که در
بیست و نهم اردیبهشت ماه  ۱۳۶۸در
.روستای اشن به دنیا آمد
دوره ابتدایی و راهنمایی را در روستای خود
گذراند و برای ادامه تحصیل به دبیرستان
.نمونه مردمی سالمتیان اصفهان رفت
مدرک کارشناسی مهندسی برق خود را
در  ۲۲سالگی از دانشگاه آزاد نجف آباد
گرفت و خدمت مقدس سربازی را در
منطقه محروم کنارک سیستان و بلوچستان
در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی
.گذراند
علی ناظمی کاندید انتخابات مجلس در
نجف آباد آشنایی با کاندیداهای انتخابات
در نجف آباد آشنایی با کاندیداهای
انتخابات در نجف آباد
علی ناظمی کاندید انتخابات مجلس در
نجف آباد
در سال  ۱۳۹۷در دفاع از رساله کارشناسی
ارشد خود با عنوان طبقه بندی سیگنال قلب
با استفاده از شبکه عصبی بلوکی با کسب
نمره عالی در رشته مهندسی الکترونیک از
.دانشگاه ارومیه فارغ التحصیل شد
علی ناظمی پس از پایان خدمت مقدس
سربازی در شرکت پیمان ماشین سپاهان
در شهرک صنعتی منتظریه ،شرکت دانش
بنیان کالیوز شهرک صنعتی اشترجان و
کارخانه کاشی نیلوی نجف آباد مشغول
به کار بوده است و می توان او را در
زمره افرادی دانست که به شکل تجربی
با مشکالت و مسائل بخش صنعتی حوزه
.انتخابیه آشنایی دارد
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علی ناظمی در مباحث تحقیقاتی هوش
مصنوعی و هوشمند سازی ساختمانها،
اینترنت اشیا ،یادگیری ماشین و یادگیری
عمیق ،پردازش تصاویر و سیگنالهای
پزشکی ،طراحی مدارات الکترونیکی و
و طراحی مدار فعالیت های  ICطراحی
.گسترده ای دارد
منبع :صفحه اینستاگرام علی ناظمی به نشانی
https://www.instagram.com/p/
B8OcB4oHIFv/
لینک گروه تلگرام
https://t.me/ali3221nazemi
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انتخابات ۹۸

دکتر علیرضا عباسی
متولد  ۱۳۶۲-نجفآباد
مدرس دانشگاه ،صنعتگر ،نویسنده،
پژوهشگر و مخترع
تحصیالت :دکترای مهندسی مکانیک از
دانشگاه دولتی کاشان با معدل کل ۱۹
دارای  ۸اختراع ملی ثبت شده
بیش از سی مقاله منتشر شده در
کنفرانسهای ملی و بین المللی و مجالت
علمی
عضو باشگاه نخبگان و پژوهشگران جوان
عضو دفتر بنیاد نانوی ریاست جمهوری
عضو پارک علمی و فناوری اصفهان
عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
:سوابق شغلی
مدیر عامل شرکت فنی مهندسی آیریک
اسپادانا واقع در شهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهان
نایب رییس هیئت مدیره شرکت راش
ماشین
رییس هیئت مدیره شرکت فنی و مهندسی
فتح صنعت آرمان ساز
عضو هیئت مدیره شرکت آسا شهرنشین
پردیسان
مشاور شرکت دانش بنیان پایا هیدرولیک
ت سبز شیمی مارال و
…جم ،شرک 
مهندس طراح مکانیک در بخش مهندسی
نورد ذوب آهن
انجام پروژههای متنوع طراحی و ساخت
برای شرکتهای مختلف از جمله شیر گاز
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ایران ،توسعه گران ،کیمیا ذوب ،صنایع هفت
…تیر ،هسا ،ذوب آهن اصفهان و
:افتخارات
پژوهشگر برتر صنعت فوالد در سال ۱۳۹۰
و دریافت تقدیرنامه از معاون وزیر
چهره برتر علمی در ذوب آهن اصفهان و
دریافت لوح تقدیر در سال ۱۳۹۲
دانشجوی برتر دکترا در ذوب آهن و
دریافت لوح تقدیر از مدیرعامل در آذر
ماه ۱۳۹۵
نفر برتر در جشنواره علمی شهید تهرانی
مقدم ذوب آهن و دریافت تندیس و لوح
تقدیر از مدیر عامل ۱۳۹۵
کارگر برتر استان در جشنواره امتنان از
کارگران نمونه استان اصفهان و دریافت
لوح تقدیر از استاندار ۱۳۹۲
نماینده کارگروه نمونه استان در جشنواره
امتنان از کارگران و کار آفرینان نمونه استان
اصفهان و دریافت لوح تقدیر از مدیرکل
اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعی ۱۳۹۴
کارگر برتر استان در جشنواره امتنان از
کارگران نمونه استان اصفهان و دریافت
تندیس و لوح تقدیر از مدیر کل اداره کار
و تعاون استان اصفهان ۱۳۹۶
نفر برتر در جشنواره علمی و دریافت لوح
تقدیر از مدیر عامل ۱۳۹۶
نخبه برتر و مصاحبه تلویزیونی از صدا و
سیمای استان اصفهان
انتخاب به عنوان معاونت علمی حوزه شهید
تندگویان و عضو ستاد جشنواره علمی شهید
تهرانی مقدم

نجف آبادنیوز
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تالیف کتاب در زمینه طراحی مکانیزم های
و رباتهای تحت داوری برای چاپ
:حضور در مجامع بینالمللی
ماموریت کاری به کشور کره جنوبی برای
راه اندازی کارگاه آگلو ماشین ۴در ذوب
آهن اصفهان
ارائه سه مقاله درکنفرانس بین المللی
توسعه مواد پیشرفته در کشور امارات
ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی تحقیقات
در مهندسی ،علوم و تکنولوژی در کشور
ترکیه
:فعالیتهایاجتماعی-فرهنگی
:فعالیتهایدانشگاهی
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد
نجفآباد
مدرس دانشگاه غیرانتفاعی نجفآباد
همکاری در پروژههای فارغ التحصیلی
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای
دانشگاه صنعتی اصفهان
همکاری با دانشگاه کاشان و آزاد اسالمی
نجف آباد در پروژههای تحقیقاتی و
پژوهشی
علیرضا عباسی کاندید انتخابات مجلس در
نجف آباد آشنایی با کاندیداهای انتخابات
در نجف آباد آشنایی با کاندیداهای
انتخابات در نجف آباد
علیرضا عباسی کاندید انتخابات مجلس در
نجف آباد
:تالیفات
تالیف و ترجمه کتاب با عنوان طراحی
کاربردی چرخ دندهها چاپ شده در سال
۱۳۸۹
تالیف کتاب با عنوان آموزش مبانی نرم
آماده برای چاپ در انتشارات  K.softافزار
نشر طراح

عضو خیریه شجره طیبه در راستای حمایت
از دانشجویان و نخبگان بی بضاعت
همکاری با جهاد دانشگاهی اصفهان
همکاری با نشریات و مجالت علمی و صنعتی
عضو داوطلب جمعیت هالل احمر
:فعالیتهای زیست محیطی
اجرای طرح زیست محیطی تحقیق و
ساخت نمونه سمپل حذف دود بسیار
آلوده کنورتور بازیافت
اجرای طرح زیست محیطی ساخت آنتی
اکسیدان سازگار با آب برای قطعات صنعتی
اجرای طرح زیست محیطی بازیافت گل
دور ریز محصوالت پایه نفتی
منبع :کانال تلگرامی علیرضا عباسی به نشانی
https://t.me/dr_alireza_abbasi
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حجت االسالم و المسلمین سید ابوالحسن
مطلبی متولد فروردین  ۱۳۳۸در
رضوانشهر است .او که مدرک سطح چهار
حوزه (دکتری) دارد ،در معرفی خود که
به صورت بروشور منتشر شده ،فعالیت
هایی مانند حضور در کاروان های حج به
عنوان روحانی ،تحقیق ،تالیف کتاب ،تدریس،
سردبیری در نشریات مختلف و نگارش
.مقاالت گوناگون را ذکر کرده است
سید ابوالحسن مطلبی کاندید انتخابات
مجلس یازدهم از حوره انتخابیه نجف
آباد ،تیران و کرون آشنایی با کاندیداهای
انتخابات در نجف آباد آشنایی با کاندیداهای
انتخابات در نجف آباد
سید ابوالحسن مطلبی کاندید انتخابات
مجلس یازدهم از حوره انتخابیه نجف آباد،
تیران و کرون
سید ابوالحسن مطلبی کاندید انتخابات
مجلس یازدهم از حوره انتخابیه نجف
آباد ،تیران و کرون آشنایی با کاندیداهای
انتخابات در نجف آباد آشنایی با کاندیداهای
انتخابات در نجف آباد
ابوالحسن
سید
کاندید
مطلبی
انتخابات مجلس
یازدهم از حوره
انتخابیه نجف آباد،
تیران و کرون
با توجه به این که
تا لحظه تنظیم این
مطلب ،متن نوشته
شده ای از معرفی
مطلبی به دستمان
نرسیده ،به انتشار
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بخشی از بروشورهای تبلیغاتی او بسنده
.می کنیم
منبع :کانال تلگرامی
https://t.me/masjedjame1
کانال ایتا به نشانی
http://eitaa.com/masjedjame1

نجف آبادنیوز

انتخابات ۹۸

احمد زما ین

احمد زمانی ،از مدیران انقالبی جوان و علمی
کشور ،دریک خانواده مذهبی و کارگری،
درشهرستان نجف آباد ،مقاطع تحصیلی
را تا سطح دیپلم در رشته ریاضی فیزیک
درسال  ۱۳۷۰به اتمام رسانده و با قبولی در
دانشگاه صنعت نفت و اخذ بورس تحصیلی
از وزارت نفت ،دوره کارشناسی را با عنوان
فارغ التحصیل ممتاز در رشته مهندسی
بازرسی فنی گذرانده و بالفاصله فعالیت
شغلی خود را در پاالیشگاه گاز سرخون و
.قشم (در بندرعباس) آغاز نمود
در طول  ۲۳سال سابقه خدمت خود در
مسئولیت های مختلفی از جمله؛ رییس
اموربازرسی فنی پاالیشگاه ،مدیر عامل
پاالیشگاه ،نایب رئیس و عضو اصلی هیات
مدیره  ،عضو اصلی هیات مدیره شرکت
گاز استان هرمزگان ،رییس بازرسی فنی
تاسیسات شرکت ملی گاز ایران ،رییس
کمیسیون مناقصات و رییس شورای
پژوهش ایفای وظیفه نموده و در حال
حاضر نیز معاون نظارت و ارزیابی اداره
کل مدیریت دارائی فیزیکی وزارت نفت
.می باشد
احمد زمانی کاندید انتخابات مجلس از
حوزه انتخابیه نجف آباد ،تیران و کرون
آشنایی با کاندیداهای انتخابات در نجف
آباد آشنایی با کاندیداهای انتخابات در
نجف آباد
احمد زمانی کاندید انتخابات مجلس از
حوزه انتخابیه نجف آباد ،تیران و کرون
ایشان همزمان با فعالیت های شغلی موفق
به اخذ درجه کارشناسی ارشد از دانشگاه
شیراز در رشته مهندسی مواد در سال
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 ۱۳۸۸با رتبه ممتازگردید و در ادامه با اخذ
پذیرش دوره دکترا از دانشگاه امیر کبیر و
همچنین پژوهشگاه صنعت نفت اکنون در
.مراحل دفاع از پایان نامه خود می باشد
وی در مسئولیت خود از سوی دستگاه های
مختلف از جمله؛ استانداران ادوار ،سازمان
محیط زیست  ،مناطق آزاد  ،سازمان بسیج ،
معاون وزیر (ادوار) مورد تقدیر قرار گرفته
است .ایشان عالوه بر فعالیت های علمی و
صنعتی ،فعال حوزه های مذهبی وفرهنگی
.نیز می باشد
کانال تلگرام احمد زمانی
: https://t.me/drahmadzamani
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»انتخابات مجلس شورای اسالمی  ۱۳۹۸در نگاه مقام معظم رهبری«

و ا ّما انتخابات؛
میان است ،مردم میآیند وسط میدان؛ این
برادران عزیز! انتخابات برای کشور ما و نشاندهندهی عزم م ّلی ،اقتدار م ّلی و بصیرت
م ّلت ما یک فرصت است ،برای دشمنان ما .م ّلی است؛ این هم مطلب دیگر
یک تهدید است؛ انتخابات را دستکم نباید
گرفت .اینکه بعضیها راجع به انتخابات حرف بعد خود انتخابات حلکنندهی بسیاری از
میزنند ،هر چه دلشان میخواهد میگویند ،مشکالت بینالمللی ما است .کسانی که ناظران
مردم را دلسرد میکنند ،نباید انسان بهآسانی بینالمللی هستند ،قضاوتشان نسبت به
از این عبور بکند؛ انتخابات برای کشور ما یک کشورها و برخوردی که باید با این کشورها
فرصت بسیار بزرگی استّ :اوالً انتخابات اگر داشته باشند به این چیزها خیلی وابسته است.
پُرشور انجام بگیرد و مردم به صورت کامل ببینند مجلس این کشور -اگر مجلسی دارد-
پای صندوقهای رأی حضور پیدا کنند ،این رؤسای این کشور چه جور انتخاب میشوند؟
تضمینکنندهی امن ّیت کشور است ،امن ّیت به وسیلهی چه کسانی انتخاب میشوند؟ با چه
کشور را تضمین میکند؛ چرا؟ برای خاطر اینکه حجمی از پشتیبانی انتخاب میشوند؟ اینها تأثیر
دشمنانی که کشور را ،م ّلت را تهدید میکنند. ،دارد
از پشتوانهی مردمی بیشتر هراس دارند
تا امکانات تسلیحاتی ما؛ بله ،از موشک ما هم عالوهی بر اینها انتخابات ریاست جمهوری و
میترسند ا ّما از پشتوانهی مردمی نظام بیشتر انتخابات مجلس شورای اسالمی یک فرصتی
میترسند .حضور در انتخابات نشاندهندهی است برای ورود افکار جدید ،راههای نو در
پشتوانهی مردمی از نظام است ،به همین دلیل چرخهی تصمیمگذاری کشور ،تصمیمسازی
.موجب امن ّیت است
و تصمیمگیری کشور .افکار نویی میآید،
بخصوص اگر چنانچه -انشاءاهلل بعد عرض
ثانی ًا نشاندهندهی عزم و اقتدار م ّلت ایران خواهم کرد -آدمهای درست و حسابی را
است .خب ،گرفتاریهایی وجود دارد در بتوانیم پیدا کنیم و آنها را انتخاب بکنیم ،این
کشور؛ خود آنها هم میدانند .این تحریمهای تأثیر میگذارد و حرفهای جدیدی وارد چرخهی
آنها ،به اضافهی بعضی از کمکاریهایی که خود تصمیمگیری کشور و تصمیمسازی کشور
ما داریم ،مشکالتی برای مردم درست کرده ،خواهد شد و میتوانند برای ّ
[حل] مشکالت
مردم گالیههایی دارند ،با وجود این ،چون کشور راههای تازهای ارائه کنند ،چارهاندیشی
پای انتخابات در میان است ،چون پای آبروی کنند و حرفهای کارشناسانهای بزنند .مسئلهی
نظام در میان است ،چون پای امن ّیت کشور در اقتصاد خیلی مهم است که بنده همیشه تکرار

نجف آبادنیوز

انتخابات ۹۸

کردهام ،مسئل هِی فرهنگ خیلی مهم است،
مسئلهی تقویت علمی و پیشرفت خیلی مهم
است ا ّما اساس همهی اینها مسئلهی انتخابات
است .انتخاب ما اگر یک انتخاب قوی و درست
و عمومی باشد ،به نظر من همهی این مشکالت
بتدریج حل خواهد شد .این نشاندهندهی
.اهم ّیت انتخابات است
ّ
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آنهااینمطلبراچندبرابربزرگکندومایهی
دلسری مردم در انتخابات بشوند .وقتی شما
بگویید این انتخابات مهندسیشده است ،خب
مردم دلسرد میشوند .وقتی شما بگویید که
اینجا دموکراسی نیست ،اینها انتخابات نیست،
انتصابات است ،خب مردم دلسرد میشوند؛ در
.حالی که این دروغ است ،چنین چیزی نیست

انتخابات در ایران جزو سالمترین انتخابات
بنابراین انتخابات اساسیترین مسئلهی
کشور است .نباید این مسئلهی اساسی را با در دنیا است .بعضی از کشورهای دنیا الب ّته
حاشیهسازی و اظهارات گوناگون و حرفهای انتخابات خوبی دارند ا ّما بهتر از انتخابات ما
دلسردکننده و ناامیدکننده از رونق انداخت؛ .نیست ،سالمتر از انتخابات ما نیست
متأسفانه از این حرفها هست .الب ّته دشمن ف ّعال
ّ
است،تازگیهمندارد؛دشمنانازهمانسالهای در بعضی از کشورها هم که اص ً
ال تق ّلب
رایج است .بعضی از کشورها هم هستند که
ّاول روی انتخابات ما همیشه عالمت سؤال
قوانینشان ،قوانینی است که در واقع در
میگذاشتند .گاهی میگفتند که در این
آنها دموکراسی به معنای واقعی و کامل
انتخابات تخ ّلف شده ،گاهی میگفتند
وجود ندارد؛ از جمله خود آمریکا .خود
مهندسیشده است؛ خارجیها از این
آمریکا که بهاصطالح مرکز دموکراسی
مکرر میگفتند .خیلی هم تأثیری
حرفها ّ
است -با قطع نظر از تبلیغاتی که
نداشت ،در مردم تأثیری ندارد.
میکنند که مسیر رأی مردم
مردم به فالن رادیوی خائنی
ِ
قدرت سرمایه
را با پول و با
که اجتماعات عظیم میلیونی
عوض میکنند که حاال این به
را میگوید چند هزار نفر ا ّما
جای خود ،آن را نمیخواهیم
اگر چنانچه دویست نفر
مطرح کنیم -قانونشان
آدم در خیابان مشغول
این جوری است که
شرارت بشوند ،میگوید
یک نفری بیشتر رأی
م ّلت ایران ،اطمینان
میآورد[ ،ا ّما] آن
نمیکنند ،اعتماد نمیکنند؛
که کمتر رأی آورده
معلوم است .لکن این
میشود رئیسجمهور؛
مشروط بر این است
قانونشان این است)۱(.
که از داخل به آنها
رقیب همین رئیسجمهور
مایه داده نشود .تأکید
فعلیای که در انتخابات دو
بنده روی این است.
سه سال قبل از این سر کار
توجه بکنند گویندگان
ّ
آمد ،ظاهرا ً چند میلیون رأی
و کسانی که تریبونهایی
بیشتر از این داشت ،ا ّما طبق
در اختیار دارند ،جایگاهی
قوانین خودشان طوری است
دارند و میتوانند حرف
که این آدم رئیسجمهور
بزنند -چه در رسانهها ،چه
میشود؛ خب این دموکراسی
در فضای مجازی -جوری
است؟ این رأی اکثریّت است؟
حرف نزنند که دشمن
اینجا اینجوری نیست؛ اینجا دقیق است؛
سوءاستفاده کند و از قول
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کسی که از پنجاه درصد آراء مردم -حاال
آنجایی که پنجاه درصد مالک است -یک
ُعشری( )۲هم بیشتر باشد ،او میشود رئیس؛
در طول این سالهای متمادی ما این جوری
عمل کردهایم .در انتخابات مجلس در طول
این دورههای مختلف افراد گوناگون بارها
به بنده نامه نوشتند که آقا تق ّلب شده و مث ً
ال
اِشکال داریم ،خیلی خب ،ما هیئت مع ّین کردیم،
دنبال کردند ،تحقیق کردند ،با د ّقت رسیدگی
کردند ،دیدند نه ،این کسی که گزارش داده
.اشتباه کرده؛ یک چیزی را ّ
اطالع نداشته
یکی از غلطترین کارها در این زمینه ،حملهی
به شورای نگهبان است؛ خب ،شورای نگهبان
انتخابات در کشور ما انتخابات سالمی است؛ یک مجموعهی مورد اعتماد است؛ در قانون
تعجب میکنم از بعضیها که خودشان به اساسی شأنی برای شورای نگهبان مع ّین شده
من ّ
ِ
فقیه
وسیلهی انتخابات به یک جایی رسیدهاند ،است ،مشخّ ص شده است؛ شش نفر
همینها انتخابات را زیر سؤال میبرند؛ چطور عادل ،شش نفر حقوق ِ
دان برجسته که منتخب
آن وقتی که انتخابات به نفع شما است ،صحیح مجلس شورای اسالمی در شورای نگهبان
و متقن است ،ا ّما آنجایی که به نفع شما نیست ،هستند؛ چطور آسان م ّتهم بکنند شورای
ق یَأتوا نگهبان را که مث ً
ال از روی غرض فالن کس را
الح ُّ
انتخابات میشود خراب؟ َو اِن یَ ُکن ل َ ُه ُم َ
اِل َ ِ
یه ُمذ ِعنین؛( )۳قرآن میگوید اگر در قضاوت ،رد کردهاند ،یا فالن کس را قبول کردهاند؟
حق طرف آنها شد ،قبول میکنند قضاوت را ،اگر خب این تهمت زدن است .تهمت گناه کبیره
طرف آنها نشد ،قبول نمیکنند؛ بعد میفرماید. :است؛ توبه الزم دارد؛ باید توبه کنند
«ا َ فی ُقلوبِ ِهم َم َرض»؟( )۴در دل اینها مرض
هست؟
انتخابات مهم است؛ من در نماز جمعهی چند
هفتهی قبل( )۵عرض کردم به م ّلت ایران که
رحم
خب پس ما از دشمن که گالیهای نداریم ،عالج مشکل ما با دشمنان قویپنجهی بی ِ
دشمن ُخب دشمنی میکند ،شأنش این است ،بینالمللی این است که باید قوی بشویم؛ یکی
ا ّما از دوستان ،از کسانی که در داخل کشور از مؤلّفههای قوی شدن این است که مجلس
هستند -چه یک نویسندهی روزنامه ،چه [آن]
کسی که با فضای مجازی ارتباط دارد ،چه آن
کسی که نمایندهی مجلس است ،چه آن کسی
مهم دولتی است[ -تو ّقع داریم]؛
که مسئول ّ
همه بایستی مراقبت کنند .اینجور نباشد که
ما به زبان به مردم بگوییم که در انتخابات
شرکت کنید ،منتها یکجوری حرف بزنیم که
مردم را از ورود در انتخابات دلسرد کند؛ این
.درست نیست ،این غلط است
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قوی داشته باشیم .مجلس شورای اسالمی
ّ
محل قانونگذاری است بایستی قوی باشد؛
که
ِکی مجلس قوی خواهد شد؟ آن وقتی که
مجلس شورای اسالمی با رأی باالیی تشکیل
بشود؛ این مجلس آن وقت قوی خواهد بود،
.پشتوانه خواهد داشت

انقالبی و عالقهمند به سرنوشت انقالب ،با
انگیزهی بیشتری شرکت میکنند ا ّما آن کسانی
هم که انگیزهی انقالبی ندارند ،انگیزهی دینی
ندارند ،خب کشورشان را که دوست دارند؛
اینها هم باید در انتخابات شرکت کنند .خب
.این راجعبه اصل انتخاب

گالیههای مردمی ربطی به انتخابات ندارد.
مردم گالیههایی دارند از مسائل معیشتی؛ یک
مقداریاش مربوط به برخی از قوانین ما است،
یک مقداریاش مربوط به برخی از مدیران
اجرائی ما است که موجب گالیهی مردم است؛
حق هم دارند و در اغلب موارد این گالیهها
بهجا است ا ّما این ربطی به انتخابات ندارد.
مردم گالیهشان
را از کس دیگری
میکنند ا ّما قدر
مجلس را که مال
نظام ،مال کشور
و مال عموم م ّلت
ایران است میدانند
و در تعیین مجلس
انشاءاهلل و به
توفیق الهی حضور
قویای خواهند
.داشت

ا ّما نوع انتخاب؛ چه کسی را انتخاب بکنیم؟ خب
معرفینمیکنیم.هرگزدرهیچانتخاباتی
ماآدم ّ
رسم بنده نیست که ح ّتی اشاره کنم به کسی
تا انتخاب بشود ،ا ّما این خصوص ّیات به نظر من
در منتخب [باید] وجود داشته باشدّ :اوالً مؤمن
باشد .کسانی را انتخاب کنید که دارای ایمان
باشند .ایمان است که از کجروی و انحراف و
پای غلط گذاشتن
و پای کج گذاشتن
جلوگیری میکند؛
ایمان ،نمیگذارد
که وسوسهها در
انسان اثر بکند.
بعضیها ابتدای
کار،آدمهایخوبی
هستند،منتهاوقتی
وارد عرصههایی
میشو ند ،
وسوسهها اینها را
به این طرف و آن
طرف میکشاند؛
ِ
ایمان قوی
اگر
باشد ،از این
.انحرافها مصون میمانند[ .پس] ،مؤمن باشند

من عرض میکنم
که هر کسی به
ایران عالقهمند
است [باید رأی بدهد] .قبلها هم ما این را
عرض کردهایم ،حاال هم تکرار میکنیم؛ ممکن
است یکی ،از شخص این حقیر خوشش نیاید،
خب نیاید عیبی ندارد[ ،ا ّما] ایران را ،کشورش
را دوست دارد یا نه؟ [پس] باید در انتخابات
شرکت کند .هر کسی که امن ّیت کشور را
دوست دارد ،هر کسی که حل شدن مشکالت
کشور را دوست دارد ،هر کسی که گردش
ِ
نخبگانی صحیح را در کشور دوست دارد باید
در انتخابات شرکت کند؛ همه باید شرکت
کنند .الب ّته بنده مطمئ ّنم که افراد مؤمن و

بعد ،انقالبی باشند؛ واقع ًا به معنای واقعی کلمه،
دل به انقالب داده باشند و انقالب را به معنای
واقعیکلمهپذیرفتهباشند؛اینهاراانتخابکنید.
بعد ،شجاع باشند .آن نمایندهای که از حرف
زدن علیه فالن قدرت خارجی هم میترسد،
الیق این نیست که بیاید [برای] مردم ایران ،با
عزت ،با این شجاعت نمایندگی کند .الب ّته
این ّ
نمایندگان کنونی مجلس کار خوبی کردند؛
این آخر ،بعد از شهادت شهید سلیمانی ،علیه
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آمریکا حرکت
خوبی را انجام
دادند )۶(.بایستی
باشجاعت [عمل
کرد]؛ چون هیچ
کاری با ترس
و لرز و خوف
و هراس پیش
نخواهد رفت.
بایدشجاعانه،الب ّته
مدبّرانه و عاقالنه
.عمل کرد
دارای روحیهی جهادی باشند؛ شب و روز
نشناسند .کارآمد باشند؛ به معنی واقعی کلمه
طرفدار عدالت باشند .کشور ما به عدالت
احتیاج دارد ،بشریّت به عدالت احتیاج دارد؛
منتها عدالت در دنیا مهجور و غریب است.
جمهوری اسالمی پرچم عدالت را بلند کرده؛
نگذاریم که این پرچم بخوابد .به معنای واقعی
کلمه دنبال عدالت باشیم؛ هم عدالت اقتصادی،
هم عدالت حقوقی ،هم عدالت سیاسی؛ در
.همهی زمینهها عدالت باید وجود داشته باشد
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خب اگر میتوانیم
یک چنین افرادی را
بشناسیم ،که بهشان
میدهیم؛
رأی
اگر نشناختیم ،از
بصیر
آدمهای
و مورد اعتماد
استفاده کنیم .کسی
نگوید که «خیلی
خب ،شرایط نامزد
اینها
انتخاباتی،
باید باشد ،من که
نمیشناسم،نمیدانم،
پس بنابراین بهتر است که رأی ندهم»؛ نه ،حتم ًا
رأی بدهید ،منتها به افراد بصیر ،به افراد مورد
اعتماد،بهکسانیکهانسانبتواندبهاینهااطمینان
بکند مراجعه کنید ،از اینها سؤال کنید ،از اینها
بپرسید؛ اگر راهنمایی کردند ،راهنماییشان
را قبول بکنید تا انشاءاهلل همهی مردم با ن ّیت
خالص و با اتّکاء به خدای
.متعال وارد میدان بشوند
۱۳۹۸/۱۱/۱۶

