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رهبر معظم انقالب در نخستین دقایق رأیگیری:

خبر

سرنوشت کشور
دست آحاد مردم است

ابوالفضل نسایی/ایران

رئیس قوه مجریه را انتخاب میکنند ،همچنین انتخابات شوراهای شهر
منتخبان آن ،خدمات شــهری و روســتایی
و روســتا نیــز مهم اســت ،زیرا
ِ
یعنی مسائل روزمره مردم را در اختیار دارند.
حضــرت آیتاهلل خامنهای با تشــکر از صدا و ســیما و خبرنگاران که
مشــغول کار مهم انتقال خبر هســتند ،بــه آحاد مردم توصیــه کردند :با
دقت ،مالحظه و شناخت در انتخابات شرکت کنید.
ëëرنگ انگشتر رهبر انقالب ارتباطی به انتخابات ندارد
یــک منبــع آگاه در دفتــر حفظ و نشــر آثار آیــتاهلل خامنــهای گفت:
تفســیر انتخاباتــی از انگشــترهای رهبــر انقــاب صرفــاً شــیطنت برخی
رســانهها اســت .بــه گزارش مهــر ،بــه دنبــال گمانهزنی برخی رســانهها
درخصــوص رنگ خاص انگشــتر رهبر انقــاب در زمــان رأیگیری؛ یک
منبــع آگاه در دفتــر حفــظ و نشــر آثار آیــتاهلل خامنهای بــا تکذیب این
گمانهزنیها گفت :رهبر معظم انقالب انگشترهای مختلف را به جهت
اســتحباب آن اســتفاده کــرده و تفســیر انتخاباتی از انگشــترهای ایشــان
صرفاً شیطنت برخی رسانهها است.

دوباره مردم ،دوباره اقتدار

مشارکت باال و اشتیاق ایرانیان در انتخابات دیروز شگفتی جهانیان را برانگیخت

شــور حضور ایرانیان پــای صندوقهای
رأی کــه با طلــوع آفتاب از شــرقیترین
نصفالنهــار در نیوزیلنــد آغــاز شــده
بــود ،در ایــران یکــی از حماســیترین
ت تاریخ انقالب اســامی را رقم
انتخابا 
زد و تا صف ایرانیان مقیم اروپا و امریکا
در کنســولگریها و ســفارتخانههای
کشــورمان امتــداد یافــت .روز گذشــته
انتخابــات دوازدهمیــن دوره ریاســت
جمهــوری ،پنجمیــن دوره انتخابــات
شــوراهای شهر و روســتا و میان دوره ای
مجلس در چنان آرامشی برگزار شد که
انگار نه انگار چهارشــنبه شــب ،ساعات
پایانی مجاز برای تبلیغات خیابانهای
شــهرهای مختلف در تسخیر هیجانات
هــواداران دو نامــزد اصلــی ریاســت
جمهــوری بــود .فضای آرامی که شــاید
تــا حدود زیــادی محصــول توصیههای
بــزرگان سیاســت کشــور بــه برگــزاری
انتخابــات در فضــای امــن و پرهیــز از
دامــن زدن بــه تنشهــای احتمالــی
بــود .بــه ایــن ترتیــب در شــرایطی کــه
بســیاری از کشورهای منطقه با معضل
تروریســم و ناامنی دســت بــه گریبانند،
انتخابات روز گذشــته و تجمعات پیش
از آن در شرایطی برگزار شد که کمترین
نمــودی از ناامنــی به چشــم نیامــد .در
چنین فضایی بود که مردم با انگشــتان
جوهــری خــود نشــان دادنــد فرصــت
انتخابــات به عنــوان اصلیتریــن نمود
جمهوریــت نظــام را قــدر میداننــد و
مشــارکت سیاســی را بر هرگونه انفعال
نســبت بــه سرنوشــت سیاســی جامعه
ترجیــح دادنــد .رؤســای قــوا ،مراجــع و
چهرههای سیاسی کشور نیز در سخنان
خــود پای صندوقهــای رأی از مردم به
عنوان حماسهســازان ایــن رخداد ملی
قدردانی کردند.
 ëëرئیــس مجلــس :انتخابــات پرشــور
پشتیباناستمرارامنیت
بــه گــزارش ایرنــا ،علــی الریجانــی
رئیــس مجلــس شــورای اســامی پس

از شــرکت در انتخابــات در جمــع
خبرنــگاران با بیــان اینکــه انتخابات در
کشــورمان همیشــه مهم بوده و از ارکان
مردمســاالری دینــی به شــمار میآید،
درباره دســتاوردهای حضور چشــمگیر
مردم در پــای صندوقهای رأی ،گفت:
«همــان گونه کــه رهبر معظــم انقالب
نیــز فرمودنــد ،حضــور گســترده مــردم
در انتخابــات میتوانــد بــرای کشــور
امنیتســاز باشــد و دشــمنان را دفــع
کنــد بویــژه در شــرایطی کــه در منطقــه
آشــفتگی امنیتی وجود دارد و بســیاری
از کشــورهای منطقه را درگیر خود کرده
اســت ».وی بــا بیان اینکــه «آرای مردم
امانت اســت و بــه طور حتم مســئوالن
اجرایــی و نظــارت بــا دقــت نظــر آرای
مردم را صیانت میکنند» ،افزود« :امید
اســت این رقابتهــا ،بعــد از انتخابات
در جهــت تحقــق ایران آباد و پیشــرفته
تبدیل به رفاقت شود و پشتوانهای برای
ملت ایران باشــد ».الریجانی همچنین
بــا تأکید بر اینکه «ایــران در این منطقه
ناامن ،از امنیت خوبی برخوردار اســت
و شــرکت پرشــور مــردم در انتخابــات،
پشــتیبان خوبــی بــرای اســتمرار ایــن
امنیــت و برطــرف کننــده توطئههــای
دشــمنان اســت» ،اظهار داشت« :امید
اســت این انتخابات به عنوان پشتیبانی
عظیم ملت از نظام جمهوری اسالمی
در تاریخ ثبت شود».
ëëرئیــس قوه قضائیه :پیــروز واقعی این
انتخابات ،ملت ایران است
رئیــس قوه قضائیه نیز در ســخنانی
بــا بیــان اینکه «فــارغ از نتیجه ،مســلماً
پیــروز واقعــی ایــن انتخابــات ،ملــت
بــزرگ ایران اســت کــه با حضــور خود،
همبســتگی ،اتحــاد و حمایــت از نظام
را نشــان میدهنــد و ضمــن خنثــی
ساختن توطئههای دشمنان در منطقه
و جهــان ،ســطح اقتــدار و امنیــت ملی
را ارتقــا میبخشــند» ،گفــت« :امــروز
دشــمنان ایران هم اعتراف میکنند که

صندوقهــای رأی حاضــر شــدند تــا
سرنوشــت نهاد اجرایی کشــور را تا سال
 1400رقــم بزننــد .بــه گــزارش ایرنــا،
محمــد نهاوندیــان رئیس دفتــر رئیس
جمهــوری ،امنیــت جمهوری اســامی
ایــران را مثــال زدنــی و از نعمتهــای
بــزرگ خداوند دانســت و گفــت« :باید
بتوانیم با دیپلماســی فعال ،به امنیت
منطقه کمک کنیم».
علــی اکبــر والیتــی ،رئیــس مرکــز
تحقیقــات اســتراتژیک نیــز بــر توجــه و
پایبنــدی همــه افراد بــه قانــون تأکید و
تصریح کرد« :انتخابات ،عامل وحدت
و نمایــش اقتدار نظام و کشــور اســت و
یقیناً مسیر روشن و نورانی ایران اسالمی
بــا حمایت مردم ،رهبری داهیانه مقام
معظم رهبری و همت مســئوالن ادامه
خواهد یافت».
محمدجــواد ظریــف ،وزیــر امــور
خارجــه هم در ســخنانی تصریــح کرد:
«مشــارکت وســیع مــردم در داخــل و
خــارج از کشــور صفحــه زریــن دیگــری
از مــردم ســاالری دینی اســت کــه آن را
بــرای همه دنیا به نمایش میگذاریم و
بهترین پیام را به دنیا میفرستیم که با

نقش را ایفا کردهاند .تا این لحظه شاهد
حضور پرشور ،هشیارانه و آگاهانه مردم
بودهایم و شاهد پاسخ مردم به فراخوان
رهبــر معظــم انقــاب برای حضــور در
صحنه انتخابات هســتیم .علوی افزود:
الحمــدهلل هوشــیاری ســربازان گمنــام
امــام زمان(عــج) و اشــراف اطالعــات
فراگیر آنها که به لطف پروردگار تاکنون
نقطه کوری نداشته است ،موجب شده
هر حرکت مشکوکی که باعث صدمه به
امنیت و آرامش کشور در ایام انتخابات
میشــود ،شناسایی شود و همه آنها زیر
ضربــه برونــد .ســردار حســین دهقان،
وزیر دفاع نیز حماســه  29اردیبهشــت
را تکــرار حماســه ســوم خــرداد (فتــح
خرمشــهر) 5 ،مهــر شکســت حصــر
آبــادان و فتحالمبیــن ،طریقالقــدس،
والفجر  8و کربالی  5دانســت که پیروز
و برنــده اصلی آن ملت ایــران و بازنده
اصلی نظام ســلطه بــود .وی ادامه داد:
«به فضل الهی این حضور حماسی هم
تحریم شکن اســت ،هم تهدیدشکن و
هم تروریسمشکن است».
عبــاس آخونــدی ،وزیــر راه و
شهرســازی ،انتخــاب آگاهانــه مــردم را
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در جمهــوری اســامی ،مردم بــا وجود
همــه فشــارها و تحریمهــا پــای نظــام
ایستاد ه اند و بنا به تعبیر آنها یک روند
دموکراتیک در کشــورمان برقرار است و
مــردم آزادانــه رأی میدهند ».آیتاهلل
آملــی الریجانــی با بیان اینکــه عالوه بر
حضــور در انتخابــات ،انتخــاب اصلــح
نیز مؤلفه بســیار مهمی برای پیشرفت
کشور اســت ،اظهار داشت« :امیدواریم
مــردم ایران مثل همیشــه بــا بصیرت،
هشــیاری ،تأمــل و دقت ،فــرد اصلح را
بــرای اداره قوه مجریه و همچنین افراد
اصلــح را بــرای عضویــت در شــوراهای
اســامی شــهر و روســتا انتخاب کنند تا
شــاهد پیشــرفت و اقتدار هر چه بیشــتر
کشور باشیم».
ëëشرکت مراجع عظام تقلید
روحانیــون و مراجــع تقلیــد نیــز در
هنــگام شــرکت در انتخابــات بــه بیــان
دیدگاههــا و توصیههــای خــود دربــاره
ایــن رویــداد سیاســی کشــور پرداختند.
آیــتاهلل جــوادی آملــی ،از مراجــع
تقلیــد بــا تقدیر از حضور مــردم در پای
صندوقهــای رأی گفــت« :مســئوالن
اعم از ریاســت جمهوری و دیگران باید
این هنر را داشــته باشــند که با خدمات
خــود این مردم را به عنوان ســتون دین
ســرپا نگه دارند ».وی سپس تأکید کرد:
«باید بفهمیم که اســام مردم را ستون
دین میداند نه ســتون سیاســت ،ما در
منطقــه مین هســتیم و در امنیت کامل
به سر میبریم و فرزندان ما به استقبال
شــهادت رفتهاند و باید تمام تالش این
باشد که این ستون را حفظ کنیم».
آیتاهلل ناصر مکارم شیرازی نیز در
سخنانی تأکید کرد« :ملت شریف ایران
بدانــد هر کســی کــه انتخاب شــده همه
ت گوهای زمان
باید او را یاری کنند و گف 
انتخابات و تبلیغات باید فراموش شود
و بــرای رفــع مشــکالت همه بــه کمک
رئیس جمهوری منتخب بیایند».
آیــتاهلل حســین نــوری همدانــی با
بیان اینکه «مردم ایــران ثابت کردهاند
در تمــام صحنههــا بــه نظــام متعهــد
هســتند» ،اظهار داشــت« :ملــت ایران
بــا حضــور حماســی خــود در انتخابات
برگ زرین جدیدی در تاریخ کشور رقم
یزند».
م 
آیــتاهلل محمــد یــزدی ،رئیــس
جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم
نیــز حضــور گســترده مــردم در پــای
صندوقهای رأی را موجب تقویت بنیه
نظام اســامی دانســت و با بیــان اینکه
شــاخص انتخاب اصلح تحکیم مبانی
اعتقادی و اســامی و نیز اســتواری دین
اســت و گفــت« :نظام اســامی و مردم
ایران برای برپایی احکام قرآن ،اســام،
خدا و دین قیام کردهاند و باید مسئوالن
و منتخــب ملت ایران نیز در این مســیر
گام بردارند».
همچنیــن آیــتاهلل مقتدایــی در
ســخنانی با بیــان اینکه مــردم در تمام
صحنههای حســاس نظام وارد عرصه
شــدهاند ،گفــت« :مــردم در انتخابــات
مختلــف مســئوالن را انتخــاب کردهاند
و امــروز نیز با حساســیت زمــان و طمع
دشمنان که به دنبال ساقط کردن نظام
هســتند ،انتظار ما این است که خداوند
بــه دل مردم ایــران الهام کند که کســی
را کــه اصلــح و بــه نفــع نظــام و مــردم
میتوانــد کار کنــد و تــوان آن را دارد،
انتخاب کنند».
آیــتاهلل امینــی ،عضــو مجمــع
تشــخیص مصلحت نظام هم با تقدیر
از حضــور مــردم در انتخابــات گفــت:
«شــرکت در انتخابات یک وظیفه ملی
و شــرعی و اســباب آبــروی نظــام در
صحنههــای بینالمللــی اســت ».وی
ســپس تأکیــد کــرد« :منتخــب ملت که
موفق به کســب رأی مردم میشود این
مردم را فراموش نکند و باید مشــکالت
آنهــا بویــژه بیــکاری و مشــکل ازدواج را
حل کند ».آیتاهلل احمد جنتی ،رئیس
هیــأت مرکزی نظارت بــر انتخابات نیز
روز گذشــته رونــد انتخابــات را خــوب
ارزیابی کرد .وی با بیان اینکه الحمدهلل
همیشــه مــردم دعــوت رهبرمعظــم
انقــاب را بــرای مشــارکت گســترده
اجابــت کردهانــد ،گفــت« :هر کســی که
رئیس جمهوری شد ،باید افراد انقالبی
را بــرای همــکاری انتخاب کنــد و با یک
حرکــت انقالبی کارهــا را ادامــه دهند و
امروز و فردا نکنند و قرص (محکم) سر
کار بایستند و اســتقامت داشته باشند و
برای خدمت به مردم آماده باشند».
 ëëاظهــارات شــخصیتهای سیاســی
دربارهانتخابات
شــخصیتهای سیاســی و مقامــات
دولتــی نیــز پــا بــه پــای ملــت در پــای
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رهبــر معظــم انقــاب در نخســتین دقایــق روز
جمعه با حضور در حســینیه امــام خمینی ،رأی
خــود را بــه صندوق ســیار  ۱۱۰انداختند و تأکید کردند :مــردم با دقت ،با
مالحظه و با شناخت در انتخابات شرکت کنند.
به گــزارش پایگاه اطالعرســانی دفتر مقام معظــم رهبری ،حضرت
آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب در نخستین دقایق آغاز رأیگیری
دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری و پنجمین دوره انتخابات
شــوراهای اســامی شهر و روستا با حضور در حســینیه امام خمینی(ره)،
آرای خود را به صندوق انداختند.
ایشــان ســپس با اشــاره به نعمــت مردمســاالری و حضور مــردم در
انتخابــات ،افزودند :مردم هر چه بیشــتر در انتخابات شــرکت کنند و هر
چه زودتر در پای صندوقهای رأی حاضر شــوند ،زیرا کار نیک را باید در
اول وقت انجام داد و نباید آن را به تأخیر انداخت.
رهبر معظم انقالب با تأکید بر اهمیت انتخابات ریاســت جمهوری،
خاطرنشــان کردند :سرنوشت کشور در دســت آحاد مردم است ،چرا که
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این مردم بزرگ فقط میتوانند به زبان
تکریــم و احتــرام صحبت کننــد و هیچ
کس نمیتوانــد یک ایرانــی را تهدید یا
تحقیر کند».
محمدباقر نوبخت ،سخنگوی دولت
یازدهم نیز که در حســینیه جماران رأی
مــیداد ،بــا گرامیداشــت یــاد و خاطره
هلل هاشــمی ،یار دیریــن حضرت
آیــتا 
امــام(ره) و مقام معظــم رهبری که در
ایــن رأیگیری شــرکت نداشــت ،گفت:
«مــا ارادتمنــدان ایشــان در ایــن محــل
کــه همیشــه رأی خــود را بــه صندوقها
میســپردند ،حضــور پیــدا کردیــم تــا
ضمــن اینکــه بــه تعهــد اجتماعــی و
اخالقی خود عمل میکنیم ،ارادتمان
را نیز به ایشان نشان دهیم».
همچنین ســید محمود علوی ،وزیر
اطالعــات روز گذشــته تأکید کرد :مردم
ما همــواره در موعــد نقشآفرینیهای
خــود ،بهتریــن و امنیــت آفرینتریــن

بسیار مهم دانست و ابراز امیدواری کرد
آگاهی در ایران پیروز شود.
علــی ربیعــی وزیــر تعــاون ،کار و
رفــاه اجتماعــی نیز کــه آرای خــود را به
صنــدوق ســیار در کارخانه شیشــه مینا
انداختــه بود ،گفــت« :امروز بــا کارگران
رأی خــود را به صنــدوق ریختم .در کنار
کوره  ۹۰۰درجه ،ســختی کار و جانکاهی
و رنــج معیشــت را با امیــد و اعتماد به
آینــده در کنار هــم دیدم .کارگــر آذری،
دور از چشــم مدیرش آهسته در گوشم
گفــت« :زندگی ســخت اســت امــا ما با
شماییم .اعتماد و انتظار داریم».
شــهیندخت مــوالوردی ،معــاون
رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده
گفت« :امروز شاهد مشارکت حداکثری
هستیم و امیدواریم دولتی مستقر شود
که با پشــتوانه قــوی برنامههــای خود را
پیش ببرد».
معصومــه ابتــکار ،رئیــس ســازمان

حفاظــت محیــط زیســت بــا تأکیــد بــر
اینکه حضور مــردم در انتخابات از نظر
بینالمللی تعیین کننده اســت ،گفت:
«مــردم تنهــا یــک روز برای شــرکت در
انتخابات میآیند و مشــخص میکنند
که از نظر سیاســی ،اقتصادی و فرهنگی
در چــه جهتی حرکت میکنند و مســیر
و جهــت کشــور را در چهــار ســال آینده
تعیین میکنند ».سیدحســن هاشمی،
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
با اشاره به حضور گسترده و خوب مردم
در انتخابــات گفت« :باید قــدردان این
مــردم بــود و باالتریــن افتخــار اعتمــاد
مردم به صندوقهای رأی است».
ëëحضورشخصیتهاییازهمه
جریانهایسیاسی
روز گذشته شــخصیتهای شناخته
شــده از جریانهــای مختلــف سیاســی
کشــور با حضــور در حوزههــای اخذ رأی
همراهی خود با حماسه مردم را اعالم
کردنــد .اعضای بیت بنیانگــذار انقالب
اســامی ،رئیــس دولــت اصالحــات،
ســعید حجاریــان و ابراهیــم یــزدی از
جمله این چهرهها بودند که حضورشان
پای صندوقهای رأی جلب توجه کرد.
علــی اکبــر ناطــق نــوری ،از دیگــر
شــخصیتهای سیاســی کشــور پــس از
شــرکت در انتخابات ،اعالم کرد« :پیروز
این انتخابات مردم هســتند ،سرنوشت
کشــور بــا افــکار و آرای مــردم تعییــن
میشــود و از دیربــاز در بحرانیتریــن
شــرایط ممکــن چــون جنــگ ،بــا رأی
مــردم ،سرنوشــت کشــور رغــم خــورده
است».
محمدرضــا عــارف ،نماینــده مردم
تهــران در مجلــس شــورای اســامی
مشــارکت حداکثری مردم در انتخابات
را ســبب امــکان بیشــتر اجرایــی شــدن
وعدههــا در مســند ریاســت جمهوری و
شورای شهر عنوان کرد.
علــی مطهــری امــا در اظهاراتــی در
حالــی کــه عملکــرد صــدا و ســیما در
پوشــش اخبــار نامزدهــا را جانبدارانــه
ارزیابــی کرد ،گفت« :تســلیم رأی ملت
هســتیم و هر کســی رأی آورد ،همه باید
تابع وی باشند».
همچنیــن مصطفــی معیــن ،وزیــر
علــوم دولــت اصالحــات با بیــان اینکه
«باید قدردان فضــای آزاد و امن حاکم
بر کشور باشیم و با حضور در انتخابات،
آینــده خــود را تعییــن کنیــم و اینکــه
در مناظــره نامزدهــا شــاهد برخــی بی
اخالقیهــا بودیــم» ،تأکیــد کــرد« :این
مناظرهها آثار ســوء اجتماعی داشــت و
باعث از بین رفتن اخالقیات در جامعه
شــد و امیدواریــم بتدریــج در فرآینــد
توســعه سیاســی شــاهد مناظرههــای
بهتری از سوی کاندیداها باشیم».
ابراهیــم یــزدی ،از فعاالن سیاســی
ملــی و مذهبی نیــز در اظهاراتی با بیان
اینکه «انتظــار داریم رئیــس جمهوری
در چارچــوب قانون عمــل کند» ،درباره
تأثیــر مناظرههــای انتخاباتی بــر میزان
مشارکت و نظر مردم گفت« :مناظرهها
در روشــن کردن برخی از زوایای مسائل
سیاسی برای مردم عادی مؤثر و مثبت
بوده و با اســتفاده از آنها شــفاف ســازی
صورت گرفته است».
انتخابات دوازدهمین دوره ریاســت
جمهــوری ،پنجمیــن دوره شــوراهای
اســامی شــهر روســتا و نخســتین
میانــدورهای دهمیــن دوره مجلــس
شورای اســامی از ساعت هشت صبح
دیــروز در حــدود  63هزار و  500شــعبه
اخذ رأی در سراســر کشــور آغاز شد56 .
میلیــون و  410هــزار و  234نفــر واجــد
شــرایط الزم رأی دادن بودنــد .از ایــن
تعــداد یــک میلیون و  350هــزار و 294
هزار نفر رأی اولی بودند که میتوانستند
با مراجعه به شعب اخذ رأی در سراسر
کشور آرای خود را به صندوق بریزند.

