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رنگ انگشتر رهبر انقالب ارتباطی به انتخابات ندارد
یک منبع آگاه در دفتر حفظ و نش��ر آثار حضرت آیت اهلل 
خامنه ای گفت: تفس��یر انتخاباتی از انگشترهای رهبر انقالب 

صرفا شیطنت برخی رسانه ها است.
ب��ه گزارش مهر، ب��ه دنبال گمانه زنی برخی رس��انه ها در 
خصوص رنگ خاص انگش��تر رهبر انقالب در زمان رای گیری؛ 
یک منبع آگاه در دفتر حفظ و نش��ر آثار آیت اهلل خامنه ای با 

تکذیب این گمانه زنی ها گفت: رهبر معظم انقالب انگشترهای 
مختل��ف را به جهت اس��تحباب آن اس��تفاده کرده و تفس��یر 
انتخاباتی از انگش��ترهای ایشان صرفا شیطنت برخی رسانه ها 

است.

برخی رس��انه ها وابس��ته به یکی از نامزده��ای انتخابات 
ریاس��ت جمهوری پس از حضور رهبر انق��الب در انتخابات و 
رأی دادن ایش��ان، از رنگ انگش��تر حضرت آیت اهلل خامنه ای 

سوء ساتفاده تبلیغاتی کرده بودند.

رهب��ر معظم انق��الب پ��س از رأی دادن 
توصیه ای به م��ردم فرمودند که برای هر ب���ا والي�ت

انتخاباتی مصداق دارد ایش��ان با اشاره به 
اینکه مردم با ش��ناخت در انتخابات شرکت کنند تأکید کردند: 

انتخابات ریاست جمهوری بسیار مهم است.
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم انقالب اس��المی 
صبح روز گذش��ته با حض��ور در حس��ینیه امام خمینی)ره( در 
دوازدهمی��ن دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری و پنجمین دوره 

انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا شرکت کردند.

رهب��ر معظ��م انقالب پس از ش��رکت در انتخاب��ات تأکید 
کردند: اوالً خدای متعال را بر نعمت مردم ساالری و انتخابات و 

حضور مردم سپاس گزاری می کنم، این نعمت بزرگی است.
ایش��ان تصریح کردند: بحمداهلل مردم ما هم شکرگزار این 

نعمت هستند، چون می بینید که شرکت می کنند.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای با ابراز اینک��ه "توصیه من این 

اس��ت که مردم هرچه بیشتر شرکت کنند"، خاطرنشان کردند: 
مردم هرچه زودتر پای صندوق ه��ا بیایند، معتقدم کار نیک را 
بایس��تی در اول وقت آن انج��ام داد و تأخی��ر نباید انداخت و 
معتقدم انتخابات ریاست  جمهوری بسیار مهم است، سرنوشت 
کشور دست آحاد مردم اس��ت که رئیس قوه مجریه را انتخاب 

می کنند، به اهمیت این کار توجه کنند.

ایش��ان در ادامه اظهار داش��تند: انتخابات شوراهای شهر و 
روس��تا هم مهم است، زیرا کسانی انتخاب می شوند که خدمات 
ش��هری و روستایی را یعنی مس��ائل روزمره مردم را در اختیار 

دارند.
مق��ام معظم رهبری ب��ا تأکید بر اینکه "مردم با ش��ناخت 
ش��رکت کنند و این توصیه من به آحاد مردم اس��ت"، گفتند: 
از ش��ما برادر عزیزمان و مسئوالن صداوسیما هم تشکر می کنم 
که زحمت می کشید و از حضرات خبرنگار هم تشکر می کنم که 

مسئول انجام کار مهم خبررسانی هستند.

وز واقعی انتخابات ملت ایران است  پیر
رئی��س قوه قضاییه ب��ا بیان اینکه حض��ور در پای 
صندوق ه��ای رای و ش��رکت در انتخابات ع��الوه بر به 
نمایش گذاشتن همبستگی و اتحاد ملی، موجب ارتقای 
سطح امنیت و اقتدار کشور می شود، گفت: فارغ از نتیجه 
نهایی، قطعا ملت ایران پیروز واقعی این انتخابات است.

ب��ه گ��زارش اداره کل روابط عمومی ق��وه قضاییه، 
آی��ت اهلل صادق آملی الریجانی پس از انداختن رای خود 
به صن��دوق، در جمع خبرنگاران تصری��ح کرد: فارغ از 
نتیجه، مس��لما پیروز واقعی ای��ن انتخابات، ملت بزرگ 
ایران اس��ت ک��ه با حضور خ��ود، همبس��تگی، اتحاد و 
حمایت از نظام را نشان می دهند و ضمن خنثی ساختن 
توطئه های دش��منان در منطقه و جهان، سطح اقتدار و 
امنیت ملی را ارتقا می بخشند. وی افزود: امروز دشمنان 
ما هم اعتراف می کنند که در جمهوری اسالمی، مردم با 
وجود همه فشارها و تحریم ها پای نظام ایستاده اند و بنا 
به تعبیر آنها یک روند دموکراتیک در کش��ورمان برقرار 

است و مردم آزادانه رای می دهند.
آیت اهلل آملی الریجانی ب��ا بیان اینکه عالوه بر حضور 
در انتخابات، انتخاب اصلح نیز مولفه بس��یار مهمی برای 
پیشرفت کشور است، اظهار کرد: انشااهلل مردم شریف ایران 
مثل همیشه با بصیرت، هوشیاری، تامل و دقت، فرد اصلح 
را ب��رای اداره قوه مجریه و همچنین اف��راد اصلح را برای 
عضویت در شوراهای اسالمی شهر و روستا انتخاب کنند تا 

شاهد پیشرفت و اقتدار هر چه بیشتر کشور باشیم.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه حضور در انتخابات، 
یک عمل عبادی به ش��مار می آید و باید با نیت خالص 
انج��ام گی��رد، ضمن تقدی��ر از اصحاب رس��انه و بویژه 
صداوسیما، برای همه دست اندرکاران برگزاری انتخابات 

آرزوی توفیق کرد.

یستی را  ور وه  تر  وزارت اطالعات چندین گر
یر ضربه قرار داد ز

وزیر اطالعات گفت: چندین گروه کوچک و نیمه بزرگ 
زی��ر ضربه رفتند و م��وردی از اقدامات موفق ضدامنیتی 

نداشتیم.
به گزارش تس��نیم، حجت االس��الم س��یدمحمود 
عل��وی دی��روز در جم��ع خبرن��گاران، اظهار داش��ت: 
در مناس��بت های گذش��ته جریان ه��ای ضدامنیت��ی و 
ضدانقالب س��عی می کردند حضور خود را نشان دهند 
و تردید هایی بیافرینند. وی افزود: در این دوره نس��بت 
به انتخابات های گذشته ش��اهد کاهش اینگونه مسائل 
بودی��م و ضرورتی ندیدیم مس��ائل جزی��ی را به اطالع 

مردم برسانیم و باعث تشویش خاطر مردم شویم.
وزیر اطالعات با اش��اره به هوشیاری سربازان گمنام 
امام زمان)عج( و اش��راف اطالعاتی فراگیر گفت: چندین 
گروه کوچک و نیمه ب��زرگ زیر ضربه رفتند و موردی از 
اقدامات موفق ضد امنیتی نداشتیم. همکاران ما در سطح 
گسترده با هوشیاری در حال رصد هستند و همه مسائل 
را زیرنظر می گیرند. مردم ما به توانمندی سربازان گمنام 

امام زمان)عج( باور دارند.

مشارکت حداکثری امنیت ساز است
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: در آشفتگی  های 
امنیتی منطقه که همه کش��ورها به نوعی درگیر هستند 
برگزاری انتخابات با حضور حداکثری مردم امنیت س��از 

است و موجب دفع دشمنان می شود.
به گزارش فارس، علی الریجانی پس از اینکه رای خود 
را در مسجد جامع حضرت ابوالفضل)ع( خیابان امامزاده 
ابراهیم)ع( به صندوق انداخت در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: ملت ایران اس��المی در انتخابات و تعیین سرنوشت 

خود حضوری گسترده و یکپارچه داشته اند.
وی با بیان اینکه انتخابات نشان دهنده مردم ساالری 
دین��ی اس��ت، تصریح ک��رد: رهب��ر معظم انق��الب در 
س��خنرانی اخیر خود فرمودند که نقش ایران در منطقه 
تا حد زیادی به انتخابات وابس��ته است و وقتی که مردم 
حضوری گسترده در تعیین سرنوشت خود داشته باشند، 

این حضور موجب ایجاد امنیت برای کشور است.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به اینکه با 
توجه به ش��رایط منطقه، انتخابات از ش��رایط متفاوتی 
برخوردار اس��ت، اضافه کرد: در آش��فتگی  های امنیتی 
منطق��ه ک��ه همه کش��ورها ب��ه نوعی درگیر هس��تند 
برگزاری انتخابات با حضور حداکثری مردم امنیت س��از 
است و موجب دفع دشمنان می شود. وی با بیان اینکه 
حضور گس��ترده مردم در انتخابات در بهبود و پیشرفت 
کش��ور تاثیرگذار است، یادآور ش��د: برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری، شوراهای اسالمی شهر و روستا، میان 

دوره ای مجلس و... هرکدام به نوبه خود موثر است.
نماین��ده م��ردم ق��م در مجلس با اش��اره به اینکه 
انتخابات ریاس��ت جمهوری به دلی��ل تصدی باالترین 
مقام قوه مجریه از اهمیت خاصی برخوردار است، گفت: 
انتخابات شوراها نیز در پیشرفت امور شهری اثرگذاری 

خاص خود را دارد.
وی ب��ا بیان اینک��ه پش��تیبانی از انتخابات موجب 
باالتر رفتن وزن جمهوری اس��المی در منطقه می شود، 
ی��ادآور ش��د: امیدواریم امروز در منطقه ش��اهد حضور 
گسترده همه اقش��ار مردم به ویژه رای اولی  ها باشیم و 

این انتخابات دستاورد ارزنده ای برای مردم باشد.

عصبانیت ضدانقالب از حضور گسترده مردم 
پای صندوق های رای

تعداد انگشت ش��ماری از عناصر اج��اره ای گروهک 
تروریس��تی منافقی��ن با تجمع مقابل س��فارت ایران در 
بلژیک خواستار تحریم انتخابات ریاست جمهوری شدند.

ب��ه گزارش مهر، این درحالی اس��ت که بس��یاری از 
رس��انه های بین المللی در گزارش های خود خبر از حضور 
گسترده مردم در انتخابات و مشارکت بی سابقه مردم ایران 
داده بودند. به نوشته رویترز، ۵۶ میلیون ایرانی واجد شرایط 
رای دادن هستند و تصایر منتشر شده از ایران حکایت از 

وجود صف های طوالنی در شعب اخذ رای داشت.
همچنین »بی بی سی عربی« در مطلبی درخصوص 
انتخابات ریاس��ت جمهوری و ش��وراهای ش��هر و روستا 
در ایران نوش��ت: مردم ایران به صورت گس��ترده در این 

انتخابات شرکت کردند.
براساس این گزارش، این پایگاه در گزارش خود آورده 
اس��ت: بسیاری از صفوف تشکیل شده برای رأی دادن به 

خارج از شعب اخذ رأی کشیده شد.

م��ردم ای��ران اس��المی روز 
دو گ��زارش 

گروه سياست
گذش��ته بار دیگ��ر با حضور 
خود پ��ای صندوق های رأی 
گلبانگ سربلندی س��ر دادند و انسجام خود را در 
دف��اع از ایران، اس��الم و والیت فقی��ه به همگان 

نشان دادند.
ایران روز گذش��ته یک روز متفاوت را س��پری 
کرد،  میلیون ها عاشق ایران اسالمی علی رغم همه 
تخریب ه��ا و تبلیغات گس��ترده رس��انه های معاند 
خارجی بی توجه به آنها با تشکیل صف های طوالنی 
مقابل مس��اجد، مدارس و مراکز اخذ رأی به نامزد 

خود در انتخابات ریاست جمهوری رأی دادند.
با پایان کار رأی گیری از مردمی که تا ساعات 
پایانی شب گذشته ادامه داشت، کار شمارش آرای 
مردم آغاز شد، عالوه بر انتخابات ریاست جمهوری 
در سراس��ر کشور و چندین کش��ور دنیا، همزمان 

انتخابات شوراهای شهر و روستا هم برگزار شد.
در این دور از انتخابات تعداد واجدین شرایط 
رأی بی��ش از ۵۶ میلیون نفر اعالم ش��ده بود،  بر 
اس��اس آخرین نظر س��نجی ها بیش از 70 درصد 
از واجدی��ن ش��رایط حضور در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری و شورای شهر و روستا، برای شرکت در 

انتخابات اعالم آمادگی کرده بودند.
ب��ر اس��اس گزارش ه��ای دریافت��ی از مراکز 
استان ها و شهرهای کش��ور حضور گسترده مردم 
از هم��ان س��اعات اولی��ه صبح دی��روز جمعه 29 

اردیبهشت چشمگیر و خیره کننده بود.
همه ش��هرهای ایران اس��المی با حضور مردم 
کش��ورمان پای صندوق های رأی جشن ملی برپا 
کردن��د. همزمان با حضور مردم پ��ای صندوق ها، 
مسئولین کش��وری و لشکری، نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری که چند روز فشرده و پر تنش را 
در صحنه تبلیغات انتخاباتی پشت سر گذاشتند،  

رقاب��ت بین چهار نامزد باق��ی مانده در عرصه 
انتخاب��ات برگزارش��د، آقای��ان روحانی،  رئیس��ی ، 
میرس��لیم و هاش��می طبا روز گذش��ته خود را در 
معرض انتخاب مردم قرار دادند و البته خود نیز به 

پای صندوق رأی رفتند.
حجت االس��الم والمس��لمین رئیس��ی نام��زد 
انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم با حضور 
در مس��جد ارشاد شهر ری رأی خود را در صندوق 
انداخت و س��پس در جمع خبرنگاران حاضر شد و 
با تاکید بر اینکه رأی مردم در جمهوری اس��المی 
تشریفاتی نیست، گفت: امام خمینی)ره( فرمودند 
می��زان رأی ملت اس��ت و این حرفی تش��ریفاتی 

نیست.
وی اظهار داش��ت: هم��ه باید ب��ه رای مردم 
احت��رام بگذاری��م؛ یک��ی از افتخ��ارات جمهوری 
اسالمی حضور مردم برای شکل دادن به نهادهای 

مختلف است. 
وی افزود: در دنیا با رای مردم قیافه می گیرند 
و ح��رف م��ردم را می زنند ام��ا در نظام جمهوری 

اسالمی رای مردم یک واقعیت است.
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ 
به این س��وال که اگر نتیجه به نفع شما نباشد چه 
واکنشی خواهید داشت، گفت: مملکت ما مملکت 
قانون اس��ت ب��رای هم��ه جریان ه��ا و جناح های 
سیاس��ی محوریت قانون اس��ت، نه در حرف بلکه 
در عمل باید به رس��میت ش��ناخته شود. چرا که 
در کشور ما س��ازوکاری برای انتخابات وجود دارد 

و ع��ده ای به عنوان ناظر و مجری دس��ت اندرکار 
هس��تند و اصل این سازوکار اطمینان بخش است 
و در این سازوکار اطمینان بخش باید حق الناس و 

امانت داری رعایت شود.
نام��زد دوازدهمین  حجت االس��الم روحان��ی 
دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری نیز با حضور در 
حسینیه ارش��اد در تهران رأی خود را به صندوق 

انداخت.
وی س��پس در جمع خبرنگاران ب��ا تاکید بر 
این که حضور پرش��ور در انتخاب��ات قدرت ملی و 
امنی��ت ملی را تقویت می کن��د، گفت: هر نامزدی 
ک��ه انتخاب ش��ود باید ب��ه او کمک ک��رد تا این 
مسئولیت سنگین را به سرانجام برساند و هر کس 
که انتخاب می ش��ود باید از فردا با وحدت، همدلی 

و نشاط و شادی به او کمک کنیم.
روحانی خاطرنشان کرد: مردم همیشه احساس 
تکلی��ف می کنند و با حض��ور در پای صندوق های 
رای سرنوشت خود و فرزندانشان و حتی سرنوشت 

نسل های آینده را تعیین می کنند.
وی تاکی��د کرد: این حضور پرش��ور انتخابات 
ق��درت ملی و امنیت مل��ی را تقویت می کند و راه 

پیشرفت را هموار می کند.
روحان��ی با بیان این که ه��ر رای مردم ایران 
همچ��ون قطره آب��ی بر دری��ای خروش��ان ایران 
اس��المی افزوده می ش��ود، افزود: ما به سمت سال 
1400 حرکت می کنیم یعنی به سمت قرن جدید 
باید ت��الش کنیم با آمادگی کام��ل وارد این قرن 

جدید شویم.
رئیس جمه��وری ب��ا تاکید بر این که اس��اس 
انتخاب��ات بر مبنای قانون اس��ت و ای��ن انتخابات 
براس��اس قوانین کش��ور و در چارچ��وب مقررات 
قانونی اس��ت، گفت: کش��ور فقط با قان��ون اداره 
می شود و متاس��فانه دو مشکلی که همواره وجود 
داش��ته قانون گریزی و اخالق گریزی است که باید 

برای حل این دو مشکل به هم کمک کنیم.
آقایان میرسلیم و هاشمی طبا نیز با حضور در 

یکی از شعب،  رأی خود را به صندوق انداختند.
رقاب��ت اصلی در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
میان آقای رئیس��ی و روحانی ب��ود،  این دو نامزد 
مطرح در عرصه انتخابات ریاس��ت جمهوری پس 
از انصراف آقایان جهانگیری و قالیباف، رقابت های 

تبلیغات حساسی را پشت سر گذاشتند.
آقای روحانی که رئیس جمهور مس��تقر است 
و دور نخس��ت ریاس��ت جمهوری خود را س��پری 
می کند، اینبار با رقیب جدی تری نس��بت به سال 

92 روبه رو شد.
انسجامی که در جبهه نیروهای مردمی انقالب 
ش��کل گرفت، باعث شد تا روحانی و تیم تبلیغاتی 
رسانه ای او احس��اس خطر کنند، به همین خاطر 
نوع سخنان و مواضع آقای روحانی تغییر کرد و به 

تندی و افراط گرایید.
البته رقیب هم علی رغم این که از اطالعات و 
مس��ائل پشت پرده  برخی نامزدها بی خبر نبود، اما 

انصاف به خرح داد و بی اخالقی نکرد.
نمون��ه کوچک��ی از س��خنان و مواضعی آقای 
روحان��ی آن را بی��ان کرد، ادعای کش��یدن دیوار 
در پیاده روه��ا در صورت انتخاب ش��دن رقیب در 

انتخابات بود.
روحان��ي با بی��ان اینکه هم��ه روز جمعه پاي 
صندوق بیایید تا صداوس��یما درست شود، عنوان 

ک��رد: به خاط��ر خبرن��گاران و کارکن��ان مظلوم 
صداوس��یما ب��ه پ��اي صندوق ه��اي آرا بیایی��د. 
صداوس��یما را از دست این باند خالص کنید. این 
هم��ه حرف هاي ناروا زدید. آیا بهداش��ت و درمان 
کشور بهتر نشده است؟ این همه تخت بیمارستاني، 
این همه اعزام پزش��ک و خانه هاي بهداشت، چرا 
چش��مان تیزبین ش��ما آنها را نمي بیند؟ او با بیان 
اینکه م��ردم ایران، روز جمعه ق��درت خودتان را 
دربرابر انحصارگران نش��ان دهی��د، گفت: امروز با 
تلفن ها و موبایل هایتان فریاد بزنید، امروز آنچه در 
مدارس درباره اخالق مي گویند دروغ است. جمعه 
تمام مي شود، ش��نبه اي هم مي آید. دروغ نگوییم. 
چطور آب و صابون بیاوریم و رویتان را بش��وییم؟ 
روحاني اگر کاري هم نک��رد، آنقدر آزادي داد که 
12 نفر بیایند اینجا ش��عار بدهند. این آزادي را از 

دولت روحاني دارید.
حال که رقابت انتخابات ریاس��ت جمهوری به 
پایان رسیده و می رود تا نتایج قطعی شمارش آراء 
اعالم شود، پایان این رقابت ها،  تخریب ها و اتهامات 
که هر دو طرف به آن متوس��ل ش��ده بودند،  یکی 
بیش��تر و دیگری کمتر، باید به رفافت،  همکاری و 

همدلی وصل شود.
جش��ن پیروزی م��ردم در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری و شورای شهر بر همه مردم ایران اسالمی 
مبارک باد و کامش��ان شیرین و گوارا،  مردم اینبار 
نگذاشتند و نخواهند گذاش��ت فتنه گران حالوت 

این شیرینی را به کامشان تلخ کنند.
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، 
پنجمین دوره ش��وراهای اس��المی ش��هر روستا و 
نخستین میاندوره ای دهمین دوره مجلس شورای 
اس��المی از س��اعت هش��ت صبح روز)جمعه( در 
حدود ۶3 هزار و ۵00 ش��عبه اخذ رأی در سراسر 

کشور با حضور گسترده مردم برگزار شد.

توصیه ای که برای همه انتخابات مصداق دارد

ام��ام جمع��ه موق��ت تهران 
گفت: کسی که برای تصدی تريب����ون

ام��ور در 4 س��ال آین��ده در 
رأس قوه مجریه انتخاب می شود،  باید فعال، صالح 

و به فکر ضعفا باشد.
ب��ه گ��زارش ف��ارس، آی��ت اهلل محمدعل��ی 
موحدی کرمانی اظهار داش��ت: کسی که به عنوان 
رئیس جمهور برای تصدی امور کش��ور در 4 سال 
آینده انتخاب می ش��ود باید ف��ردی صالح، فعال و 
همچنین به فکر ضعفا باشد. وی افزود: پیام حضور 
گس��ترده مردم در انتخابات این است که به نظام 
خ��ود پایبندند و با مس��ئوالن خود پیوند و به آنها 

کرده و در اداره کشور مشارکت دارند.
امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: امنیت و 
آزادی کشور ما چشم جهانیان را خیره کرده و این 
آزادی و امنیت در کشورمان در حالی است که در 
اطراف ما و حتی در سطح جهان از ناامنی، ترور و 
غارت خواب راحت ندارند و نس��بت به ایران غبطه 
می خورن��د. این امنیت و آزادی در س��ایه وحدت، 
ایمان، روحیه انقالبی به تبعیت از والیت به دست 
آمده است. موحدی کرمانی خاطرنشان کرد: عزت، 
امنی��ت و پایبندی به قانون در انتخابات گذش��ته 
وجود داش��ته و اگ��ر احیاناً در م��وردی تخلفی از 
قانون صورت گرفته و افرادی تشنج آفرینی کردند 

و ملتزم به قانون نش��دند و قانون ش��کنی کردند، 
سیلی محکمی از دست مردم صالح خوردند.

وی اف��زود: مناظره ها و رقابت ه��ای انتخاباتی 
تمام ش��د، اینک زمان رفاقت اس��ت. از امروز باید 
رقابت به رفاقت تبدیل شود. آنچه در مناظره گفته 
ش��د بر اس��اس نیات درونی منتخبان ب��ود. اینکه 
احساس کنند که از حاال به بعد وظیفه آنها اخوت، 
برادری، صفا، صمیمیت و محبت و همکاری است.

خطیب نمازجمعه امروز تهران اظهار داشت: از 
آنجایی که جمهوری اس��المی ای��ران به هر درجه از 
عزت و اقتدار رسیده، به برکت تبعیت از مقام معظم 
رهبری و والیت بود. رئیس جمهور آینده باید بکوشد 
با عزم راس��خ، تابع رهبری و والیت فقیه نه فقط در 
شعار، بلکه در عمل باشد و مبادا به گونه ای عمل شود 

که دشمن دو مدیریتی را در کشور احساس کند.
موحدی کرمان��ی ب��ا تأکید بر اج��رای امر به 
مع��روف و نه��ی از منکر، خاطرنش��ان کرد: جای 
تأسف است که برای مصوبه مجلس در مورد امر به 
معروف و نهی از منکر دستور اجرا صادر نمی شود، 

اما سند ننگین 2030 دستور اجرایش را مخفیانه 
می دهند و خوشبختانه مقام معظم رهبری جلوی 

اجرایش را گرفتند.
وی اف��زود: به رئیس جمهور آین��ده این نکته را 
متذکر می شود که به نیروهای مسلح که عنصر اقتدار 
نظام هس��تند احترام بگذارن��د و در تکریم نیروهای 
مردمی و انقالبی بکوش��د و به قدرت دفاعی کش��ور 
اهمیت دهد، استکبار جهانی بر ضعیف رحم نمی کند 

و با مذاکره خطر حمله دشمن دفع نمی شود.
خطیب نماز جمعه امروز تهران اظهار داشت: 
پذیرش س��ند 2030 از جانب دول��ت یک فاجعه 
بزرگ و خیانت بود. س��وال اینجاست که چرا این 
پذیرش مخفیانه و بی سروصدا انجام شد و مخفیانه 

بودن پذیرش این سند خود فاجعه دیگری است.
موحدی کرمان��ی تأکید کرد: چ��را با صراحت 
اعالم نکردید آموزش و پ��رورش در ایران انقالبی 
دارای اس��ناد باالدستی اس��ت، اسناد باالدستی ما 

قرآن، فرهنگ اهل بیت)ع( و اسالم است.
وی اف��زود: غ��رب بداند در ایران این س��ندهای 

معیوب و فاس��د غربی و ویرانگر پاره پاره و س��وزانده 
می شود و خوشبختانه رهبر آگاه، بیدار، مدافع از حریم 
دین و ق��رآن و انقالب هش��دارهای الزم را به دولت 
دادند و البته آنچه مایه ش��گفتی است، غفلت برخی 

مسئوالن از فرهنگ این کشور و پنهانکاری است.
امام جمع��ه موقت تهران اظهار داش��ت: امام 
جمعه مکه گفته خون ایرانیان هدر و ناموس ش��ان 
مباح است. آیا مسئوالن که می گویند مذاکراتی را 
با دولت عربس��تان داشته اند، اگر مشکلی از سوی 
م��ردم مکه و مدینه تحت تأثی��ر امام جمعه مکه، 

مرتک��ب اقدامات��ی علیه زائران ایرانی ش��وند، چه  
اقداماتی را پیش بینی کرده اند.

وی خاطرنشان کرد:  من نمی خواهم کسی را در 
این مورد بترسانم و وحشت ایجاد کنم، اما مسئوالن 
بیایند و به ابهامات و سواالت مردم در این باره پاسخ 
دهند و روشنگری کنند و اگر اصل این ماجرا دروغ 
اس��ت، برای مردم بگویند. وی افزود: ما از وهابیت 
خائن جز اهانت و جسارت چیزی ندیده ایم، هرچه 
توانس��تند به ایرانی اهانت کردن��د، ما می خواهیم 

حجی همراه با عزت در پیش باشد.
امام جمع��ه موقت ته��ران اظهار داش��ت:  از 
س��ازمان حج می خواهم در خص��وص امنیت حج 
امسال روش��نگری کند و به قراردادی که با دولت 
عربس��تان امضا ک��رده، اکتفا نکند. ب��ه فرض که 
دول��ت عربس��تان وعده هایی بدهد، مردم س��اکن 
مکه و مدین��ه را چه کار می کنید؟ موحدی کرمانی 
خاطرنش��ان ک��رد: طب��ق خبرهای واصل��ه ارتش 
قدرتمند عراق و سوریه به توفیقاتی در میدان های 
نب��رد علیه داعش دس��ت پیدا ک��رده و این گروه 
تروریس��تی را به عقب راندند و به زودی موصل به  

طور کامل در تسلط دولت عراق خواهد بود.
وی در پای��ان گف��ت: کش��ور آمری��کا گرفتار 
رئیس جمهوری شده که عقالی آمریکا اندک اندک 

در عقل او شک می کنند و در فکر عزل او هستند.

جشن ملی انتخابات با حضور میلیونی مردم برگزار شد

گلبانگ سربلندی

آيت اهلل موحدی کرمانی در خطبه های نماز جمعه تهران:

رئیس جمهور منتخب بايد به فکر ضعفا باشد

جهانگیری:

هرچه از صندوق بیرون بیايد 
بايد احترام بگذاريم

مع��اون اول رئیس جمهور گف��ت: امروز از 
روزهای تاریخی کش��ور اس��ت و مطمئنم درح���اشیه

مشارکت باالیی را شاهد خواهیم بود.
به گزارش تس��نیم، اسحاق جهانگیری پس از بازدید از ستاد 
انتخابات کش��ور در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: روز انتخابات 
یکی از روزهای تاریخی و بس��یار تعیین کنن��ده برای ملت ایران 
است و روزی که در آن انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر 

برگزار می شود. وی با اشاره به اینکه حضور مردم در آینده کشور 
بس��یار تعیین کننده اس��ت، گفت: همانطور که رهبری فرمودند 
هر کس��ی نظام را هم قبول ندارد برای آینده ایران رأی دهد. ما 

مطمئن هستیم حماسه بسیار بزرگی رقم خواهد خورد.
مع��اون اول رئیس جمهور افزود: مطمئن��ا آرامش، امنیت و 
قانون مداری همه ما در انتخابات و پیش نیازهای جدی خلق این 
حماسه است انشاهلل از امروز رقابتها تمام می شود و همه در قالب 

رفاقت برای همکاری و سربلندی ایران تالش می کنیم.
جهانگیری تأکید کرد: امیدواریم انتخابات پرشکوهی داشته 

باشیم که موجب سربلندی بیش از پیش شود.
وی درباره هماهنگی دستگاه های دخیل در انتخابات، گفت: 
خوشبختانه وزارت کشور به عنوان مسئول اجرای انتخابات قانونا 
و ش��رعا همانطور که رهبری فرمودند امانتدار رأی مردم اس��ت. 

آرای مردم و برگه های رأی آنها حق الناس است و همه دستگاه ها 
می دانن��د که باید از آن صیانت کنند. به م��ردم این اطمینان را 
می دهیم که دس��تگاه ها از امانت آنه��ا امانتداری می کنند و رأی 
آنها همانی است که در صندوق های رأی ریخته می شود. شورای 
نگهب��ان نظارت و حضور دقیقی بر انتخابات دارد و خوش��بختانه 

همکاری خوبی بین آنها و دستگاه های اجرایی برقرار است.
جهانگی��ری اف��زود: بن��ده فکر می کن��م همه به ای��ن بلوغ 
رسیده ایم نهایتا آن چیزی که از صندوق رأی باال می آید آن رأی 
ملت اس��ت و همه باید به آن پایبند باشیم. هر کسی که منتخب 

ملت بود همه کمک می کنیم برای پیشرفت ایران کار کند.
وی در پاسخ به این سوال که شایعه شده برخی از نمایندگان 
یکی کاندیداها را از صندوق رأی اخراج کرده اند، گفت: به شایعات 
نباید توجه کرد دس��تگاه های اجرایی و نظارت��ی ُمر قانونی را در 

انتخابات رعایت خواهند کرد. وزارت کشور، استانداری، بخشداری 
و شورای نگهبان متعهد هستند آنچه که ُمر قانون است را رعایت 

کنند و ما دغدغه ای نداریم و به این شایعات توجه نکنید. 
معاون اول رئیس جمهور درباره نظرش درباره استقبال مردم 
ت��ا این لحظه از انتخاب��ات گفت: آن مکانی ک��ه بنده برای رأی 
رفتم بس��یار شلوغ بود نظرس��نجی ها نش��ان می دهد مشارکت 
باالس��ت بنده فکر می کنم یکی از انتخابات مهم و تاریخی از نظر 
تعداد شرکت کننده را در کشور خواهیم داشت علت آن هم این 
اس��ت که مردم ایران مردمی دقیق، اگاه و زمان شناس هستند و 
می دانند در ش��رایطی در منطقه قرار گرفتیم که مشارکت مردم 
باطل الس��حر هر توطئه ای خواهد بود و رئیس جمهور هر کس��ی 
که باش��د از هر چه پشتوانه رأی باالتری برخوردار باشد با قدرت 

بیشتری می تواند مسائل کشور را دنبال کند.

قالیباف:
بعد از انتخابات کار و خدمت برای مردم آغاز می شود

ش��هردار تهران گفت: بعد از انتخابات حتما رقابت ها به پایان 
خواهد رس��ید و کار و خدمت برای م��ردم در مبارزه با فقر و دي�����دگاه

مشکالت اقتصادی آغاز می شود.
ب��ه گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در مس��جد حض��رت ابوالفضل)ع( اردبیل 
رای خ��ود را به صندوق انداخت.وی پس از حضور در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
گفت: امروز در واقع با این حضور پرش��ور و شکوه مردمی در پای صندوق های رای 
انتخابات جش��ن جمهوریت نظام اس��ت، بنده هم در کنار حضور گسترده مردم در 
سراس��ر کش��ور، امروز توفیق دارم در جمع امت ش��هیدپرور، والیتمدار و باغیرت 

اردبیل حضور داشته باشم و در انتخابات شرکت کنم.
شهردار تهران افزود: دلیل حضور من در اردبیل این بود که دوشنبه هفته گذشته 
قرار بود به این ش��هر بیایم و مردم نیز حضور پیدا کرده بودند، اما به دلیل بحث های 
کاری توفیق پیدا نکردم در جمع مردم حضور داشته باشم. به دلیل آنکه دوشنبه در 
جمع مردم حضور نداشتم، تشخیص دادم به پاس حضور مردم و تقدیر و تشکر از آنها، 

امروز )دیروز( در یکی از مناطق محروم اردبیل همراه سایر مردم ایران رای بدهم.
قالیباف گفت: امیدوارم حضور مردم مایه افتخار و مهر مجدد بر نظام اس��المی 
باش��د؛ حضور مردم با هر گرایش و س��لیقه ای نشان می دهد که این نظام یک نظام 
مردمی و برخواس��ته از میان مردم اس��ت. وی با بیان اینکه بع��د از انتخابات حتما 
رقابت ها به پایان خواهد رسید و کار و خدمت برای مردم در مبارزه با فقر و مشکالت 
اقتصادی آغاز می شود، گفت: امیدوارم با هر گرایشی دست به دست هم دهیم و به 
این مردم عزیز خدمت کنیم. شهردار تهران تاکید کرد: با توجه به حضور مردم، فکر 

می کنم مشارکت در سراسر کشور در سطح عالی باشد.

آيت اهلل جنتی:
یند هر کسی رئیس جمهور شد، انقالبی ها را برگز

دبیر ش��ورای نگهبان با ابراز امیدواری ب��رای اینکه کارها در 
درس��ت افراد انقالبی باشد تأکید کرد: هر کس رئیس جمهور شورای نگهبان

شد، افراد انقالبی را برای همکاری برگزیند.
ب��ه گزارش مهر، آیت اهلل احمد جنتی پس از ش��رکت در انتخابات دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر 
و روس��تا در محل شورای نگهبان، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همیشه مردم 
دعوت مقام معظم رهبری را برای مش��ارکت گسترده در انتخابات اجابت کرده اند، 
اظهار داش��ت: مردم همیشه با عقیده و ایمان سر صندوق های رأی حضور یافتند و 
می دانند که این یک وظیفه ش��رعی و ملی اس��ت. وی ادامه داد: من هم به همین 
عنوان در انتخابات شرکت کرده ام و این را وظیفه خودم می دانم و امیدوارم آثار و 

برکات زیادی داشته باشد؛ این رأی ها سرنوشت آینده مملکت را معین می کند.
دبیر شورای نگهبان تصریح کرد: هر کسی باید احساس کند که دینی را نسبت 
به شهداء ادا می کند، باید از خون شهدا پاسداری کنیم، آنها در راه اسالم و انقالب 

جان داده اند، ما هم باید در این راه حرکت کنیم.
آیت اهلل جنتی اظهار داشت: راه شهدا همین است و امیدواریم که انقالب همیشه 
زنده باش��د و همیشه کار دس��ت افراد انقالبی باشد؛ اگر امور مملکت به دست افراد 
انقالبی بیفتد، مملکت آباد می شود و اگر آنها انقالبی نباشند، درست کار نمی کنند 
و م��ردم را معطل می کنند. وی افزود: افراد غیرانقالبی کارها را بر خالف رویه انجام 
می دهند؛ به همین دلیل هر کسی که رئیس جمهور شد باید افرادی را برای همکاری 
انتخاب کند که انقالبی باش��ند، امروز و فردا نکنند و با یک حرکت انقالبی کارها را 

ادامه دهند، قرص و محکم سر پا بایستند و استقامت داشته باشند.

حدادعادل:
حضور گسترده مردم پای صندوق ها نشانه اعتماد به نظام است

نماینده س��ابق مجلس ش��ورای اس��المی گفت: حضور مردم 
ه گا پ��ای صن��دوق رای دو چیز یکی اعتقاد ب��ه آزادی و دیگری نظ����ر

اعتماد به نظام را نشان می دهد.
ب��ه گزارش تس��نیم، غالمعلی حدادعادل با حضور در مس��جد ل��رزاده پس از 
انداختن رای خود در جمع خبرنگاران گفت: داوری ملت از آنچه در دوران تبلیغات 
ریاست جمهوری صورت گرفت این است که صدا و سیما خوب عمل کرده است.

وی درب��اره اینکه ای��ن حضور مردم چه پیامی برای کاندیداها خواهد داش��ت 
افزود: این جمعه مفصل و نقطه عطف اس��ت. باید رفتار کاندیداها و هوادارانشان از 
فردا متفاوت باش��د تا دیروز رقابت سنگین و شدید بود هرکسی با حرارت از نامزد 

خود حمایت می کرد اما از فردا روز دیگری فرا می رسد.
حدادعادل ادامه داد: منظره باشکوهی که در انتخابات دیده می شود این است 
که مردم با وجود اختالف نظر تمرین می کنند کنار هم زندگی کنند به جای اینکه 
اس��لحه به روی هم بکش��ند و قشون کش��ی کنند در کنار هم نامزد خود را تبلیغ 
می کنند. بس��تری فوق این رقابت ها وجود دارد که باعث می ش��ود مردم کنار هم 

زندگی کنند؛ این نشانه فرهیختگی ملت و بلوغی است که از انقالب گرفتند.
نماینده س��ابق مجلس شورای اسالمی گفت: حضور مردم پای صندوق رای دو 

چیز یکی اعتقاد به آزادی و دیگری اعتماد به نظام را نشان می دهد.
وی ب��ا بیان اینکه مردم به این دو مس��ئله اعتق��اد را دارند و پای صندوق رای 
می آیند، ادامه داد: این مسئله در حفظ ثبات نظام اسالمی موثر است بنابراین ملت 
ایران پیروز نهایی است چون با یک عمل ملیت خود را نشان می دهد. این انتخابات 

ملیت ما را نشان می دهد.


