
رييس مجلس: 

مناظرات انتخاباتي آزردگي 
در كشور به وجود آورد

گروه سياسي| رييس مجلس شوراي 
اسالمي گفت: نوع مناظرات انتخاباتي 
رياس��ت جمهوري آزردگي هايي را در كشور به وجود 
آورد كه مي توانس��ت نوع گفت وگوها سالم تر صورت 
گيرد. به گزارش ف��ارس، جمله هاي كليدي اظهارات 

علي الريجاني به شرح زير است: 
  در جريان انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا 
با توجه به اينكه از نزديك ش��اهد روند آن بودم و البته 
مجلس هم در حوزه انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و 
روستا تالش بسياري كرده است، ديديم كه در اين حوزه 
حضور مردم در سرنوشت كش��ور خود در بخش هاي 

مختلف درست و طبق قانون انجام شده است. 
 در زمينه مناظرات انتخاباتي آزردگي هايي در كشور 
به وجود آمد لذا نوع گفت وگوها مي توانس��ت سالم تر 
صورت گيرد اما اي��ن موضوع نبايد ب��ر اراده مردم در 
انتخابات و راي آنها تاثير بگذارد. مردم قطعا بين مسائل 

تاكتيكي و اينگونه موارد تفاوت قايل خواهند شد. 
 امروز )ديروز( مردم نش��ان دادند ك��ه با عقالنيت و 
عقيده در انتخابات حضور پي��دا كردند و مي توانند با 
يك حضور پرشور خود، سرنوشت كشور را در اين مسير 

درست انتخاب كنند. 
 از ملت عزيز و تمام دست اندركاران برگزاري انتخابات 
دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، شوراهاي 
اسالمي ش��هر و روس��تا و ميان دوره مجلس شوراي 
اسالمي تش��كر مي كنيم و ش��اهديم جميعت بسيار 
زي��ادي هم اكنون در پاي صندوق ها هس��تند كه اين 
موضوع باعث آشفتگي مي شود بنابراين بايد اين مقدار 
ازدحام مردم را س��اماندهي ك��رد و زمينه هاي الزم و 
س��ازوكارها در اين راه صورت گيرد ت��ا روند اخذ راي 

تسهيل شود. 
 علي القاعده در اين زمينه امريكا بايد تحريم مي كرد 
چرا ك��ه اگر اين كار ص��ورت نمي گرفت جاي تعجب 
داشت از قبل هم س��روصداهايي به راه انداخته بودند 
ولي امري��كا تحريم كرد و ب��ا اين كار خ��ود تمام اين 

رجزخواني ها تمام شد. 
 قطعا رييس جمه��ور آينده از يك پش��توانه خوبي 
برخوردار است و بايد به راي مردم در اين زمينه احترام 

گذاشت. 
 برگزاري همزمان انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و 
روستا و رياست جمهوري از معايب و مزاياي خاص خود 
برخوردار است اما اگر شوراي نگهبان و وزارت كشور به 
يك سيس��تم مكانيزه درست انتخاباتي برسند و روند 
راي دادن مردم را تسهيل كنند قطعا سرعت عمل هم 
بيشتر خواهد شد و اين امر پايه اي است البته در قانون 

هم هست اما بايد به آن عمل شود. 

 راي گيري الكترونيكي در ۹ هزار و ۷۴۰ ش�عبه 
انتخابات ش�وراهاي اس�امي كش�ور انجام شد. 

فارس
 احم�د جنتي، دبي�ر ش�وراي نگهبان ب�ا ابراز 
اميدواري براي اينكه كارها در دست افراد انقابي 
باشد: هر كس رييس جمهور شد، افراد انقابي را 

براي همكاري برگزيند. مهر
 سردار دهقان، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح: برنامه هاي مان در حوزه دفاعي و موشكي 
مشخص اس�ت و در مس�ير آن هم هيچ اراده اي 

نمي تواند مداخله كند. ايسنا
 علي الريجاني، رييس مجلس شوراي اسامي: 
حض�ور گس�ترده م�ردم در انتخاب�ات، امني�ت 
جمهوري اس�امي را در منطقه افزايش مي دهد 
كه اميد است اين انتخابات دستاورد خوبي براي 

مردم داشته باشد. فارس

نهاونديان: مسير چهار سال گذشته دولت قابل قبول بوده است
رييس دفتر رييس جمهوري، امنيت جمهوري اسامي ايران را مثال زدني و از نعمت هاي بزرگ خداوند دانست و گفت: بايد بتوانيم با ديپلماسي فعال، به امنيت منطقه كمك كنيم. به گزارش ايرنا، محمد نهاونديان 
افزود: خوشبختانه مسيري كه دولت يازدهم طي سه سال و نيم گذشته در حوزه هاي اقتصاد و روابط بين الملل پيموده است، قابل قبول است. وي ادامه داد: بايد در چهار سال پيش رو نيز در همين راستا اما با سرعت 

بيشتر حركت كنيم. نهاونديان با بيان اينكه شرايط امنيت منطقه اي درمخاطره قرار گرفته است، اظهار كرد: جامعه ايران در ميانه اين منطقه جغرافيايي قرار گرفته است كه از امنيت مثال زدني برخوردار است.

آملي الريجاني: پيروز واقعي 
اين انتخابات، ملت ايران است

رييس ق��وه قضاييه ب��ا بي��ان اينكه حض��ور در پاي 
صندوق هاي راي و ش��ركت در انتخاب��ات عالوه بر به 
نمايش گذاش��تن همبس��تگي و اتحاد ملي، موجب 
ارتقاي س��طح امنيت و اقتدار كش��ور مي شود، گفت: 
فارغ از نتيجه نهايي، قطعا ملت ايران پيروز واقعي اين 
انتخابات است. آيت اهلل آملي الريجاني پس از انداختن 
راي خود به صندوق اظهار كرد: فارغ از نتيجه، مسلما 
پيروز واقعي اين انتخابات، ملت بزرگ ايران است كه با 
حضور خود، همبستگي، اتحاد و حمايت از نظام را نشان 
مي دهند و ضمن خنثي ساختن توطئه هاي دشمنان 
در منطقه و جهان، س��طح اقتدار و امنيت ملي را ارتقا 
مي بخشند. رييس دستگاه قضايي افزود: امروز دشمنان 
ما هم اعتراف مي كنند كه در جمهوري اسالمي، مردم 
با وجود همه فش��ارها و تحريم ها پاي نظام ايستاده اند 
و بنا به تعبير آنها يك روند دموكراتيك در كش��ورمان 
برقرار است و مردم آزادانه راي مي دهند. آملي الريجاني 
با بيان اينكه عالوه بر حضور در انتخابات، انتخاب اصلح 
نيز مولفه بس��يار مهمي براي پيش��رفت كشور است، 
اظهار كرد: ان ش��اءاهلل مردم شريف ايران مثل هميشه 
با بصيرت، هوش��ياري، تامل و دقت، فرد اصلح را براي 
اداره قوه مجريه و همچنين افراد اصلح را براي عضويت 
در ش��وراهاي اسالمي شهر و روس��تا انتخاب كنند تا 
شاهد پيش��رفت و اقتدار هر چه بيشتر كشور باشيم. 
رييس قوه قضاييه با بيان اينك��ه حضور در انتخابات، 
يك عمل عبادي به ش��مار مي آيد و بايد با نيت خالص 
انجام گيرد، ضمن تقدير از اصحاب رسانه و به ويژه صدا 
و سيما، براي همه دست اندركاران برگزاري انتخابات 

آرزوي توفيق كرد. 

چهره - گفته

خبر روزجمله هاي كليديسرخط خبرها
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ملت َتكراركرد

صفوف پايدار
فضاي مج�ازي به خوبي 
توانس�ت بر نگه  داشتن 
صف مردمي كه مدت ها 
ايس�تاده بودن�د، اصرار 
توييت هاي�ي  ب�ورزد. 
ك�ه منتش�ر مي ش�د و 
خبرهاي�ي ك�ه در آن از 
مردم خواسته  شد تا در 
صف ها بمانند، توانست 
آمار راي دهن�دگان را تا 
ساعت ۹ شب گذشته به 
35 ميليون نفر برس�اند 
و آخري�ن تمدي�د را ت�ا 
س�اعت 12 ش�ب اعام 

كند. 

يكي از كانديداها، مي خواستند نقشي در 
بازگرداندن مردم از حوزه هاي اخذ راي به 
دليل اطمينان از پيروزي يكي از كانديداها 
ايفا كنن��د. در اين ميان فضاي مجازي به 
خوبي توانست بر نگه  داشتن صف مردمي 
كه مدت ها ايس��تاده بودند، اصرار بورزد. 
توييت هايي كه منتشر مي شد و خبرهايي 
كه در آن از مردم خواسته  شد تا در صف ها 
بمانند، توانس��ت آمار راي دهندگان را تا 
ساعت 9 ش��ب گذشته به 35 ميليون نفر 
برس��اند و آخرين تمديد را تا ساعت 12 

شب اعالم كند. 
حضور پرشور مردم در انتخابات 

موجب هموارسازي راه توسعه كشور 
مي شود

حس��ن روحان��ي، رييس جمه��ور صبح 
جمعه و در نخستين دقايق آغاز انتخابات 
رياس��ت جمهوري و ش��وراهاي ش��هر و 
روستا، با حضور در حس��ينيه ارشاد راي 
خود را به صندوق انداخت. رييس جمهور، 
حضور پرشور مردم در انتخابات را عاملي 
براي تقوي��ت قدرت مل��ي و امنيت ملي 
دانس��ت و تاكيد ك��رد: هر نام��زدي كه 
انتخاب مي ش��ود بايد به او كمك كرد تا 
اين مس��ووليت س��نگين را به سرانجام 
برس��اند و هر كس كه انتخاب مي ش��ود 
بايد از فردا با وحدت، همدلي و نش��اط و 
ش��ادي به او كمك كنيم. روحاني كه در 
جمع خبرنگاران صحبت مي كرد، اظهار 
داش��ت: امروز روز بس��يار مباركي براي 
م��ردم ايران اس��ت و م��ردم در واقع حق 
تعيين سرنوشت كشور را دارند و با حضور 
خود سرنوشت كشور را خودشان تعيين 
مي كنن��د. رييس جمهور اف��زود: يكي از 

آورده ها و آثار نظام جمهوري اس��المي، 
حاكميت ملي اس��ت و اي��ن حاكميت را 
حضور مردم در ش��هرها و روس��تاها و در 
صف��وف طوالن��ي صندوق ه��اي راي به 
اثبات مي رساند. روحاني با اشاره به صفوف 
فشرده و طوالني مردم در تمامي شهرها و 
روستاهاي كشور براي شركت در انتخابات 
و نق��ش اين حض��ور پرش��ور در تقويت 
ق��درت و امنيت ملي و هموارس��ازي راه 
توسعه ايران اسالمي، گفت: مردم هميشه 
احس��اس تكليف مي كنند و با حضور در 
پاي صندوق هاي راي سرنوش��ت خود و 
فرزندان شان و حتي سرنوشت نسل هاي 

آينده را تعيين مي كنند. 
با آمادگي كامل وارد قرن 1۴ بشويم

رييس جمهور، ه��ر راي م��ردم ايران را 
همچون قط��ره آبي از درياي خروش��ان 
ايران اس��المي توصيف ك��رد و افزود: ما 
به س��مت س��ال 1400 يعني به سمت 
قرن جديد حركت مي كنيم و بايد تالش 
كنيم با آمادگي كامل وارد اين قرن شويم. 
روحاني ب��ا بيان اينكه اين انتخابات براي 
تاثيرگذاري كشورمان در منطقه و جهان 
و براي آسايش خود و فرزندان مان است 
و همه مردم با حض��ور حداكثري در اين 
انتخابات ش��ركت مي كنن��د، ادامه داد: 
ه��ر نامزدي كه انتخاب مي ش��ود بايد به 
او كمك كرد تا اين مس��ووليت سنگين 
را به س��رانجام برس��اند و هر كس��ي كه 
انتخاب مي ش��ود بايد از ف��ردا با وحدت، 
همدلي و نش��اط و ش��ادي ب��ه او كمك 
كني��م. رييس جمهور با تاكي��د بر اينكه 
اس��اس انتخابات بر مبناي قانون اس��ت 
و اين انتخابات براس��اس قوانين كش��ور 

و در چارچ��وب مق��ررات قانوني اس��ت، 
گفت: كش��ور فقط با قانون اداره مي شود 
و متاس��فانه دو مشكلي كه همواره وجود 
داش��ته قانون گريزي و اخ��الق گريزي 
اس��ت كه بايد براي حل اين دو مش��كل 
به هم كمك كنيم. روحاني اظهارداشت: 
شور و نشاط، ش��ادي و يك رقابت سالم 
در روز 29 ارديبهش��ت م��اه در سراس��ر 
كشور شكل گرفته اس��ت و اميدواريم با 
حضور پرش��ور مردم سرنوشت انتخابات 
رياست جمهوري در مرحله اول مشخص 
شود و هر كسي كه انتخاب مي شود بايد 
با اتحاد و همدلي به او براي پيروزي ايران 

اسالمي كمك كنيم. 
راي مردم در نظام ما تشريفاتي نيست 
ابراهيم رييسي براي مشاركت در انتخابات 
دوازدهم رياست جمهوري و انداختن راي 
به صندوق وارد مسجد ارشاد شهرستان 
شهر ري شد. به گزارش خبرآنالين، نامزد 
انتخابات رياست جمهوري پس از انداختن 
راي به صندوق گفت: ملت ايران در همه 
صحنه ه��ا و حضور در انتخاب��ات همواره 
افتخارآفرين بوده ان��د. وي گفت: يكي از 
افتخارات بزرگ جمهوري اسالمي حضور 
مردم براي شكل دادن به نهادهاي كشور 
بوده اس��ت. راي مردم در نظام جمهوري 
اسالمي تشريفاتي نيست. رييسي تاكيد 
كرد: در دنيا با راي مردم قيافه مي گيرند و 
حرف آن را مي زنند اما در نظام جمهوري 
اسالمي راي مردم يك واقعيت است. وي 
گفت: مردم در اين انتخابات سكاندار قوه 
مجريه را انتخاب مي كنن��د. پيش بيني 
مي كنم كه حض��ور م��ردم در انتخابات 

حداكثري و بسيار خوب باشد. 

گروه سياس�ي| 8 صبح 
جمعه؛ صف هايي كه پيش 
از بازگش��ايي ش��عبات اخذ راي به طول 
صدها متر كشيده شده بود، نويد »تكرار 
ملت« را مي داد؛ حماسه اي كه اين بار هم 
پرش��ورتر از همه دوره هاي گذشته خلق 
ش��د تا پيروز ميدان بازهم ملت س��ربلند 
ايران باشند. ملت بزرگ ايران كه همواره 
در همه صحنه ه��ا به خوبي حضور دارند، 
اين بار رك��ورد جديدي از خ��ود به جاي 
گذاش��تند. در اي��ن ميان كن��دي روند 
راي گيري از س��وي متصديان ش��عبات 
راي، باره��ا مورد اعتراض ق��رار گرفت تا 
جمعي��ت همچنان رو به افزايش باش��د. 
صدها متري ك��ه دم در ش��عبات اخذ با 
صف مردم تش��كيل ش��ده ب��ود، وزارت 
كش��ور را وادار به تمديدهاي پياپي زمان 

راي گيري كرد. اما باز هم نگراني ها ادامه 
داشت. با تسريع در روند راي گيري، شتاب 
بيش��تري بر كاهش صف  راي دهندگان 
انجام شد اما باز هم ته صف خيلي دورتر از 
درهاي شعب اخذ راي بود، تا جايي كه در 
آخرين تمديد زمان راي گيري كه ساعت 
11 بود، اعالم ش��د كه جمعيت باز مانده 
از راي، به داخل شعب رفته و بعد از بسته 
شدن در ها اقدام به اخذ آراي شان خواهد 
شد. در اين ميان اما راي دهندگان باز هم 
اس��ير جوسازي هايي ش��دند كه از سوي 
حاميان يك��ي از كانديداها مطرح ش��د. 
اعالم نتيج��ه آرا تا س��اعت 18 كه هنوز 
طبق قانون اجازه گش��ودن در صندوق ها 
از سوي وزير كشور صادر نشده بود، در نوع 
خود جالب توجه بود. اما جالب تر اينجاست 
كه خيلي ها هم با طرح پيروزي زودهنگام 

رهبر معظم انقاب اسامي:

سرنوشت كشور در دست آحاد مردم است
حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب اسالمي در نخستين 
دقايق آغاز راي گيري دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 
و پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا با حضور 
در محل صندوق س��يار 110 در حسينيه امام خميني)ره(، آراي 
خود را به صندوق انداختند. حضرت آيت اهلل خامنه اي س��پس با 
اشاره به نعمت مردمساالري و حضور مردم در انتخابات، افزودند: 
مردم هر چه بيشتر در انتخابات شركت كنند و هر چه زودتر در پاي 
صندوق هاي راي حاضر شوند، زيرا كار نيك را بايد در اول وقت انجام 

داد و نبايد آن را به تاخير انداخت. رهبر انقالب اسالمي با تاكيد بر 
اهميت انتخابات رياست جمهوري، خاطرنشان كردند: سرنوشت 
كشور در دست آحاد مردم است، چرا كه رييس قوه مجريه را انتخاب 
مي كنند، همچنين انتخابات شوراهاي شهر و روستا نيز مهم است 
زيرا منتخباِن آن، خدمات شهري و روستايي يعني مسائل روزمره 
مردم را در اختيار دارند. ايشان با تشكر از صداوسيما و خبرنگاران 
كه مشغول كار مهم انتقال خبر هستند، به آحاد مردم توصيه كردند: 

با دقت، مالحظه و شناخت در انتخابات شركت كنيد. 

گزارش روز


