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درمکتب امام

همه در محضر حق هستیم
طرفداران هر دو گروه باید بدانند که همه این امور اعتباری و زودگذر است 

و همه در محرض حق هستیم و آنچه در صحیفه کردار ما ماندنی است اعامل و 

رفتار ما و آنچه موجب سعادت و جاودانگی ما می شود، صفای معنویت و مثرات 

خلوص بندگی اســت، و ما هم نباید خلوص عمل و جامعه اســامی خودمان را به 

زنگار کدورت ها و اختافات آلوده کنیم و رقابت های گذشته انتخاباتی هم هرگز 

نباید موجبات تفرقه و جدایی را فراهم مناید.
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

دعوت به حضور با چاشنی شیطنت!
سرویس سیاسی-

روزنامه اعتماد در سرمقاله شماره پنج شنبه خود با عنوان »معیار یک انتخاب خوب چیست؟« اتفاق های 
سال 88 را بدترین تجربه نامیده که یکی از طرفین که به قاعده بازی تن نداده و نتیجه انتخابات را نپذیرفته 
است: »سال ١٣88 از این نظر بدترین تجربه را داشتیم. همه باید به قاعده بازي تن دهیم و قاعده بازي نیز 
به صورت منصفانه رعایت شــود. در انتخابات رقابت ها تا اندازه اي حاد و حتي اعصاب خردکن مي شــود و در 

مواردي یکي از طرفین یا هر دو طرف پا را از گلیم فراتر مي نهند.«
این نوشــتار در ادامه می افزاید: »اگر قرار باشــد که مجادالت پس از انتخابات همچنان ادامه پیدا کند یا 
حتي تشدید شود، معلوم مي شود که برخي از ستون هاي آن انتخابات ایراد داشته است.  در این انتخابات نیز 

سطح تنش در مواردي باال رفت و این از طبیعت رقابت است.«
ســپس این سرمقاله تاکید می کند: »هرچند بهتر بود برخي از این موارد پیش نمي آمد، ولي در هر 
حال هرچه بود، گذشــت. مردم ایران نیز فردا پاي صنــدوق راي خواهند رفت و پس فردا نتیجه نهایي 
اعالم خواهد شــد. امیدواریم که شــاخص مذکور درباره این انتخابات به بهترین شکل متجلي شود و نه 
تنها نتیجه حاصل از آن مورد احترام و قبول همه اطراف باشد، بلکه زندگي سیاسي به روزهاي پیش از 
انتخابات برگردد و نامزدهاي شکست خورده به حمایت نامزد پیروز در آیند و تجربه اي خوب را در تاریخ 

سیاسي کشور رقم بزنیم.«
البته این نکته توسط روزنامه اعتماد به درستی بیان شده است که پس از اعالم نتیجه باید رقابت ها پایان 
یابد و بداخالقی ها آغاز نشــود. شــبیه همان چیزی که در ســال 88 رخ داد و عده ای نتیجه را به این خاطر 

که به نفع آنها نبود نپذیرفتند و بدتر آنکه اعتراض خود را نه از مجاری قانونی که به کف خیابان کشاندند.
اما نکته این جاســت که آیا الزم نیســت پس از انتخابات آسیب شناسی صورت گیرد از آن جهت که در 
مناظره های این دوره یا ســخنرانی ها رقبای دولت به نقد اقدامات دولت پرداختند و نامزدهای دولتی گاهی 
با بی اخالقی حقیقت را وارونه کردند. بهترین نمونه برای این سخن آنجایی بود که در مناظره آقای روحانی، 
شخصی را که سیدابراهیم رئیسی به خاطر فساد مالی از معاونت برکنار کرده و پرونده اش را به قوه قضائیه 

فرستاده بود به وی منسوب کرد و این اوج بی اخالقی و وارونه سازی حقیقت بود.
راه حل های تجربه شده غلط!

روزنامه آرمان در مصاحبه با »علی صوفی« وزیر تعاون دولت اصالحات نوشت: »مهم ترین اقدامی که رئیس 
دولت باید انجام دهد در حوزه سیاست  خارجی قرار می گیرد. در این حوزه اگر رئیس جمهور موفق شود، در حوزه 
سیاست داخلی نیز قادر به موفقیت است. بسیاری از مشکالت اقتصادی نیز از این طریق حل شدنی است«.

در طول فعالیت دولت یازدهم، مقامات ارشد دولت و روزنامه های زنجیره ای بدون توجه به ظرفیت های 
داخلی همه امور حتی آب خوردن مردم را به برجام گره زدند. این نگاه نادرســت موجب شــد تا تقریبا هیچ 
دستاوردی از برجام عاید مردم کشورمان نشود. در همین رابطه سیف رئیس کل بانک مرکزی گفت:»برجام 
تقریبا هیچ دســتاوردی برای ایران در پی نداشته است«.»علی طیب نیا«-مرداد 95- تاکید کرد:»انتظار ما 
این بود که بعد از برجام ما بتوانیم با بانک های بزرگ هم کار کنیم اما به دالیل مختلف ما هنوز نتوانسته ایم 
با این بانک ها کار کنیم«. »عباس عراقچی« رئیس ستاد اجرایی برجام-تیرماه 95- در نشست خبری تصریح 

کرد که تحریم ها فقط روی کاغذ برداشته شده است.
در تیرماه 95 و در ســالگرد امضای برجام، نیویورک تایمز در گزارشی نوشت:»ایران با وجود انجام همه 
تعهدات، به خاطر تداوم تحریم های آمریکا، هنوز طعم مزایای برجام را نچشیده و اثر مثبت اقتصادی آن را 

لمس نکرده است«.
چرا به رقیب هراسی روی آوردند؟

نگاهی کلی به صفحه اول روزنامه زنجیره ای بهار نشــان می دهد که تنها دستاویز این رسانه ها و جریان 
حامی دولت برای جلوگیری از پیروزی رقیب کاندیدای مورد نظرشان صرفا ترساندن مردم است. 

بر روی تصویر یک این روزنامه تیتر »ایران مان را به که می ســپاریم« درج شــده و در نیمه صفحه دوم 
نیز گزارش مکمل  آن با »عنوان فصل هفتم منشــور ســازمان ملل چیست« به چاپ رسیده است که دقیقا 
همان رویکرد غیراخالقی ایجاد رعب و وحشــت میان مردم  با فریب ســایه جنگ است که به صورت تمرکز 
از سوی روحانی، مشاوران امنیتی وی، وزرای کابینه و جریان زنجیره ای و ستادی آن تا لحظه آخر تبلیغات 

انتخاباتی دنبال شد. 
در حالی که تردیدی نیست، ترساندن مردم از سایه جنگ  فریبی آشکار همچون دیگر فریبکاری ها نظیر 
دیوار کشیدن است و دلیل این گونه ایجاد هراس از آینده چیزی جز خالی بودن دستان روحانی و حامیانش  
از عملکرد اقتصادی قابل دفاع نمی تواند باشد، اگر این جریان  می توانست کارنامه اقتصادی چهار سال گذشته 
خود را به صورت واقعی و نه با تکیه بر آمار خالف واقع به مردم ارائه کند و این کارنامه در سفره های مردم 
نمود عینی داشت وی هرگز دست به دامن روش هایی چون ایجاد وحشت از گذشته و احتمال تکرار آن در 

آینده نمی زد. 
آشتی حامی فتنه با صندوق رای!

روزنامه زنجیره ای شرق در شماره روز پنجشنبه خود در یادداشتی به قلم یکی از حامیان فتنه آمریکایی- 
انگلیســی 88 از مردم خواســت در انتخابات شــرکت کنند، این فرد در یادداشت خود آورده است: بهترین 
پاســخ به آنها، حضور همه ایرانیان پای صندوق رأی اســت. مردم می دانند که جریان خطرناکی می خواهد 
کشور را به سمت وسویی ببرد که سرنوشت ما و فرزندانمان را شبیه برخی کشورهای همسایه کند؛ بهترین 
فرصت، روز جمعه پای صندوق رأی است تا نشان دهیم برای ما کارآمدی، توسعه و اصالحات بسیار مهم تر 

از ماجراجویی و درشت زبانی است.
فارغ از اینکه نویســنده با تالش برای ایجاد هراس از رقیب به دنبال جذب رای برای نامزد مطلوب خود 
است باید گفت مدعیان اصالحات در سال 88 نتیجه برآمده از صندوق های رای را نپذیرفته و دست به یک 

فتنه عظیم از پیش طراحی شده زدند که نزدیک هشت ماه کشور را با مشکالت بزرگی روبرو کرد.
مانعی برای رانت خواران شبکه بانکی 

روزنامه اعتماد در ستونی در صفحه اقتصادی خود به اظهارات یحیي آل اسحاق عضو هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگاني تهران پرداخته است.

این روزنامه از قول آل اسحاق نوشته است: »ذینفعان نظام بانکي اجازه اصالح قوانین و مقررات را نمي دهند. 
نامناسب بودن فضاي کسب و کار کشور در رتبه بندي اقتصادي بین المللي ما را در جایگاه نامناسبي قرار داده 

است. بنابراین نامناسب بودن فضاي کسب و کار براي ما به ضد مزیت تبدیل شده است.«
هفته گذشــته کشــف کاالی قاچاق در خانه وزیر دولت خبر ساز شده بود. در این حال اعتماد از قول آل 
اســحاق نوشــته است:  »او با اشــاره به واردات قاچاق و رنجي که اقتصاد از آن مي برد، تصریح کرد: با وجود 
تاکیدات فراوان مبني بر مضرات قاچاق در اقتصاد، بر اساس آخرین آمار تقریبا ساالنه ١5 میلیارد دالر کاالي 
قاچاق به کشــور وارد مي شــود. از آنجا که قیمت کاالهاي وارداتي نســبت به تولیدات داخلي پایین تر بوده 
است، در طول سال هاي گذشته با وجود امنیت نظامي کشور، واردات قاچاق ادامه داشته است. با وجود تمام 
تاکیداتي که براي حفظ قدرت رقابت بر قیمت تمام شده کاال مي شود، اما کاالهاي تولیدي ما نسبت به رقبا 

٤ تا ١٠ درصد گران تر تولید و عرضه مي شود.«
تاثیرگذار هست یا نیست؟!

در صفحه نخست روزنامه مردم ساالری در روز پنج شنبه یادداشتی به قلم علی ربیعی منتشر شده است. 
در این یادداشت که با عنوان »کار انتخابات تمام است فکر فردای انتخابات باشیم« منتشر شده نگارنده به 
رسانه ملی هم گریزی زده و نوشته است: »باید این نکته را نیز متذکر شد که در همه این سال ها مطالعات 
من نشــان می دهد که رســانه هایی از قبیل صداوسیما و برخی رسانه های نهادی دیگر فقط در تهییج مردم 
برای شــرکت در انتخابات می توانند موفق عمل نمایند و در نوع و کیفیت انتخاب مردم علی رغم تالش شان 
دستاوردی نداشته اند. برخی یافته های پژوهش های من حکایت از آن دارد که برخی رفتارهای غیرحرفه ای و 
جانبدارانه در رسانه های بزرگ ملی حتی منجر به بروز پدیده »لج ملی« در میان رأی دهندگان  شده است.«
این در حالی است که پیش از این بارها رسانه ملی به خاطر انعکاس مشکالت مردم مورد هجوم رسانه های 
زنجیره ای قرار گرفته است  و با بهانه تاثیرگذاری گسترده آن تخریب این سازمان را پیش گرفتند. حال علی 
ربیعی می گوید این سازمان نه تنها تاثیرگذار نیست بلکه تاثیر منفی می گذارد. پس با این ادعا آن همه داد 

و فریاد و جنجال برای چه بوده است؟
دو قطبی سازی آینده و گذشته!

نویسنده سرمقاله روزنامه وقایع اتفاقیه خود با عنوان »آینده نباید تاوان گذشته را بدهد « که ظاهرا تمام 
ذوق و قریحه ای خود و اطرافیان در ادبیات را به کار گرفته تا باصطالح تحریمی ها را با صندوق رای آشــتی 
دهد. این روزنامه نوشت: »زمانه، زمانه حضور است، منتهي حضوري توأم با متانت. مدنیت، راه عبور از همه 
بن بست ها را نشان داده است. ابزار سخن در روزگاِر این روزهاي ما، صندوق رأي است... کسي که امروز گمان 
مي برد عالمه دهر و پر از جواب است و صندوق رأي را آلوده به توهمات ذهني خود مي کند، حتما فردا نیز 

سهمي از این پرسشگري یا ندارد یا نمي خواهد. «
اینکه روزنامه های زنجیره ای به نوعی در تالشند کسانی را که باصطالح با انتخابات قهر کرده اند را به صحنه 
دعوت کنند، اقدامی شایسته و درخور تقدیری است. اما مسئله اینجاست همین رسانه ها ی زنجیره ای با عقبه 
سیاســی خود بودند که با تهمت دروغ تقلب به نظام اســالمی و دمیدن در آتش فتنه  8 ماه آشوب و تنش 
و درگیری با میلیاردها خسارت اقتصادی و حیثیتی به کشور موجب سلب اعتماد مردم از صندوق های رای 
شده اند و ظاهرا امروز که بر اساس برآوردها و نظرسنجی ها وضعیت نامزد مطلوب خود )رئیس جمهورمستقر( 
را چندان مناســب ندیده اند صندوق رای را ابزار ســخن می دانند. هرچند امیدواریم که این رفتار دوگانه و 

متناقض گونه پایان یابد .
ایــن روزنامه همچنین عکس یک خود را نیز به گفت و گوی اختصاصی با محمد جواد ظریف اختصاص 
داده که وی رسما در قامت یک تبلیغاتچی برای روحانی به عنوان یکی از کاندیدای ریاست جمهوری گفته 
است: » زماني که آقاي روحاني مسئولیت دولت را به عهده گرفتند و مسئولیت وزارت  امورخارجه را بنده به 
عهده گرفتم، در سطح بین المللي، ایران به عنوان کشوري مطرح بود که مي گفتند تعامل با آن هزینه حیثیتي 
دارد. قطعنامه هاي متعدد شوراي امنیت، ایران را به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللي مطرح کرده بود. 
هیچ کس به ایران سفر نمي کرد. تقریبا همه کشورها به اتباع خود توصیه کرده بودند که نباید به ایران سفر 
کنند. تصویر بسیار نامناسبي از ایران ارائه داده شده بود و ما به هیچ وجه روابط متعادلي با دنیا نداشتیم. ما 
وقتي که مسئولیت را قبول کردیم، در برنامه هاي آقاي دکتر روحاني بود و من در مجلس هم عرض کردم که 
ما باید تصویر امنیتي که از ایران ساخته شده است را از بین ببریم؛ یعني امنیتي سازي ایران را خنثي کنیم. 
من فکر مي کنم این مهم ترین دست آورد ما بوده است.« اینکه وزیر امور خارجه برای حمایت و طرفداری از 
یک کاندیدا که از قضا رئیس جمهور مستقر نیز می باشد، با عباراتی غلو آمیز چنین تصویر سیاهی از کشور 
ارائه می کند محل بحث نیست، مسئله آنجاست که چرا وزیر امورخارجه اساس نامه این وزارتخانه که دخالت 
در امور سیاسی داخلی را ممنوع کرده را زیر پا گذاشته و در هیبت یک تبلیغاتچی برای یک نامزد انتخابات 

ریاست جمهوری به میدان آمده است ؟

امام جمعه موقت تهران گفت: کســی که 
برای تصدی امور در ۴ ســال آینده در رأس 
قوه مجریه انتخاب می شود،  باید فعال، صالح و 

به فکر ضعفا باشد.
به گــزارش فارس، آیت اهلل محمد علی موحدی 
کرمانی در خطبه های نماز جمعه تهران خاطرنشان 
کرد: کســی که به عنوان رئیس جمهور برای تصدی 
امور کشور در ٤ سال آینده انتخاب می شود باید فردی 

صالح، فعال و همچنین به فکر ضعفا باشد.
وی گفت: امنیت و آزادی کشور ما چشم جهانیان 
را خیره کرده و این آزادی و امنیت در کشورمان در 
حالی اســت که در اطراف ما و حتی در سطح جهان 
از ناامنی، ترور و غارت خواب راحت ندارند و نســبت 
به ایران غبطه می خورند. این امنیت و آزادی در سایه 
وحدت، ایمان، روحیه انقالبی به تبعیت از والیت به 

دست آمده است.
آیت اهلل موحدی کرمانی خاطرنشان کرد: عزت، 
امنیت و پایبندی به قانون در انتخابات گذشته وجود 
داشته و اگر احیانا در موردی تخلفی از قانون صورت 
گرفته، افرادی تشــنج آفرینی کردند، ملتزم به قانون 
نشدند و قانون شکنی کردند، سیلی محکمی از دست 

مردم صالح خوردند.
امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: مناظره ها 
و رقابت های انتخاباتی تمام شــد، اینک زمان رفاقت 
اســت. از امروز باید رقابت به رفاقت تبدیل شــود. 
آنچه در مناظره گفته شــد، بر اســاس نیات درونی 
منتخبان بود. اینکه احساس کنند که از حاال به  بعد 
وظیفه آنها اخوت، برادری، صفا، صمیمیت و محبت 

امام جمعه قم:
کاندیداها با تمکین در برابر قانون

فرصت سوءاستفاده از دشمن را بگیرند
قم- خبرنگار کیهان:

امام جمعه قم گفت: بعد از انتخابات رقابت ها را کنار گذاشته 
و همه از قانون تمکین کنند.

حجت االسالم والمسلمین علیرضا اعرافی در خطبه های نماز جمعه 
قم که با حضور پرشکوه مردم انقالبی این شهر در مصلی قدس برگزار 
شد افزود: دشمنان ملت مترصد ســوء استفاده از قانون شکنی افراد 
جاهل یا مغرض هســتند بنابراین نباید اجازه داد این جشــن بزرگ 

جمهوریت مخدوش شود و شیرینی آن از بین برود.
وی با بیان اینکه فرصت انتخاب مسئولین و مدیران توسط ملت 
اتفاقی بزرگ و ارزشمند است که با پایداری ایثارگران و رشادت شهدا 
بدست آمده اســت، اظهار داشت: حفظ این دستاورد بزرگ مقید به 

رعایت قانون و پذیرفتن نظر و رأی مردم است.
رئیس جامعه المصطفی العالمیه گفت: در فرصت تبلیغات انتخاباتی 
همــه حرفهایشــان را بدون لکنت بیان کردند اگرچه متأســفانه در 
برخی موارد از خطوط قرمز اخالقی عبور شــد که زیبنده نبود و باید 
در آینده مانع تکرار آنها شــد. وی حضور پرشــکوه ملت در انتخابات 
را حاوی پیام اســتقامت در برابر سلطه گران عنوان و تأکید کرد: این 
حضور گسترده دشمنان را از اقدامات شرورانه بازخواهد داشت و آنها 

را ناامید خواهد کرد.
خطیب جمعه قم در ادامه موضوع ســند 2٠٣٠ یونسکو را مورد 
توجه قرار داد و گفت: مردم و مراجع و علما انتظار دارند مســئولین 
نظرات و تأکیدات رهبر معظم انقالب را مورد توجه قرار دهند و نظام 
تعلیم و تربیت را براســاس سند تحول و نیز گفتمان انقالب اسالمی 

تدوین و استوار کنند.
مدیــر حوزه های علمیه در بخش دیگری از خطبه های نماز، کند 
شدن رشد جمعیت را نگران کننده عنوان کرد و اظهار داشت: یکی از 
عناصر پیشــرفت یک کشور نرخ رشد جمعیت است و اگر این عنصر 
تضعیف شود، استقالل کشــور با خطر جدی مواجه خواهد شد، لذا 
توصیــه بزرگان در مورد افزایش جمعیت را باید جدی گرفت و مردم 

را به داشتن ٣ یا ٤ فرزند تشویق نمود.
امام جمعه قم در آغاز خطبه ها به نزدیک شدن ماه مبارک رمضان 
اشــاره کرد و گفت: برای این ماه یکصد صفت در احادیث بیان شده 

است و این ماه لبریز از فیض خداوند است.
حجت االسالم والمسلمین اعرافی همچنین سالروز آزادی خرمشهر 
را گرامی داشت و افزود: این حادثه بزرگ تاریخی را باید همواره یادآوری 
کــرد زیرا جوانان این مرز و بوم جوانی خود را فدای اســتقالل ایران 
اســالمی کردند و اگر نبود ایثارگری آنها امروز خبری از آزادی های 

سیاسی و اجتماعی در کشور نبود.

آیت اهلل موحدی کرمانی در خطبه های نماز جمعه تهران:

رئیس جمهور منتخب باید به فکر ضعفا باشد

و همکاری است.
وی اظهــار داشــت: از آنجایی کــه جمهوری 
اســالمی ایران به هر درجه از عزت و اقتدار رسیده، 
به برکت تبعیت از مقام معظم رهبری و والیت بود، 
رئیس جمهور آینده باید بکوشــد با عزم راسخ، تابع 
رهبری و والیت فقیه نه فقط در شعار، بلکه در عمل 
باشــد و مبادا به گونه ای عمل شــود که دشمن دو 

مدیریتی را در کشور احساس کند.
آیــت اهلل موحدی کرمانی با تأکید بر اجرای امر 
به معــروف و نهی از منکر، خاطرنشــان کرد: جای 
تأســف است که برای مصوبه مجلس در مورد امر به 
معروف و نهی از منکر دســتور اجرا صادر نمی شود، 
اما دســتور اجرای ســند ننگین 2٠٣٠ را مخفیانه 
می دهند، خوشــبختانه مقام معظم رهبری جلوی 

اجرایش را گرفتند.

امــام جمعــه موقت تهــران تصریح کــرد: به 
رئیس جمهور آینده این نکته را متذکر می شوم که به 
نیروهای مسلح که عنصر اقتدار نظام هستند، احترام 
بگذارد و در تکریم نیروهای مردمی و انقالبی بکوشد 
و به قدرت دفاعی کشور اهمیت دهد، استکبار جهانی 
بر ضعیف رحم نمی کند و با مذاکره خطر حمله دشمن 
دفع نمی شود. وی اظهار داشت: پذیرش سند 2٠٣٠ 
از جانب دولت یک فاجعه بزرگ و خیانت بود. سؤال 
اینجاست که چرا این پذیرش مخفیانه و بی سروصدا 
انجام شــد و مخفیانه بودن پذیرش این ســند خود 

فاجعه دیگری است.
آیــت اهلل موحــدی کرمانی تأکید کــرد: چرا با 
صراحــت اعالم نکردید آمــوزش و پرورش در ایران 
انقالبی، دارای اسناد باالدستی است، اسناد باالدستی 

ما قرآن، فرهنگ اهل بیت)ع( و اسالم است.

امام جمعه موقت تهران بیان داشت: غرب بداند 
در ایران این سندهای معیوب و فاسد غربی و ویرانگر 
پاره پاره و سوزانده می شود و خوشبختانه رهبر آگاه، 
بیدار، مدافع از حریم دین و قرآن و انقالب هشدارهای 
الزم را بــه دولت دادند و البته آنچه مایه شــگفتی 
است، غفلت برخی مســئوالن از فرهنگ این کشور 

و پنهانکاری است.
وی اظهار داشــت: امام جمعه مکه گفته خون 
ایرانیان هدر و ناموس شــان مباح است. آیا مسئوالن 
که می گویند مذاکراتی را با دولت عربستان داشته اند، 
اگر مشکلی از سوی مردم مکه و مدینه تحت تأثیر امام 
جمعه مکه، متوجه زائران ایرانی شود، چه  اقداماتی را 

پیش بینی کرده اند.
آیت اهلل موحدی کرمانی خاطرنشــان کرد:  من 
نمی خواهم کســی را در این مورد بترسانم و وحشت 
ایجاد کنم، اما مسئوالن بیایند و به ابهامات و سؤاالت 
مردم در این باره پاسخ دهند و روشنگری کنند و اگر 

اصل این ماجرا دروغ است، برای مردم بگویند.
وی گفــت: مــا از وهابیت خائن جــز اهانت و 
جسارت چیزی ندیده ایم، هرچه توانستند به ایرانی 
اهانت کردند، ما می خواهیم حجی همراه با عزت در 

پیش باشد.
امام جمعه موقت تهران اظهار داشت:  از سازمان 
حــج می خواهــم در خصوص امنیت حج امســال 
روشــنگری کند و به قراردادی که با دولت عربستان 
امضا کرده، اکتفا نکند. به فرض که دولت عربســتان 
وعده هایی بدهد، مردم ساکن مکه و مدینه را چه کار 

می کنید؟

ســوت پایان دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری دیروز با حضور پرشکوه مردم 
در پای صندوق های رأی زده شــد. نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری نیز همگام با ملت 
حماسه ساز ایران با حضور در شعب اخذ رأی 

آرای خود را به صندوق انداختند.
بــه گزارش خبرنــگاران جوان، در ابتدا ســید 
مصطفی هاشمی طبا نامزد دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری با حضور در مدرسه شهید قاسم زاده 
در خیابان شــهید عراقی، رای خــود را به صندوق 

انداخت.
و همزمان با هاشمی طبا، حجت االسالم حسن 
روحانــی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت 
جمهوری با حضور در حســینیه ارشاد تهران، رای 

خود را به صندوق انداخت.
پس از آنها نوبت به سید مصطفی آقا میرسلیم 
رسید و این نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری با حضور در مسجد قبا تهران، رای خود را 

به صندوق انداخت.
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی 
نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری 
نیز با حضور در مســجد ارشاد شهرری، رای خود را 

به صندوق انداخت. 
به گزارش فارس، ســید مصطفی هاشمی طبا 
پس از شــرکت در رأی گیری و در جمع خبرنگاران 
درباره این موضوع که اگر شما و یا نامزد مطبوعتان 
انتخاب نشود به قانون تمکین می کنید، گفت: همه 
بایــد به قانون احترام بگذارنــد. من هم گفته ام که 
رئیــس جمهوری که نتواند به قانون احترام بگذارد، 
صالحیت خود را از دســت داده بنابراین کسی که 
انتخاب می شــود و یا نمی شود باید به قانون و رأی 

مردم احترام بگذارد.
وی ادامه داد: نتیجه انتخابات حتما به نفع من 
نخواهــد بود برای اینکه خودم به آقای روحانی رأی 
دادم و حتما همیشه به قانون چه در این زمینه و چه 
در زمینه های دیگر پایبند بوده ام. این نامزد انتخاباتی 
در پاسخ به این ســؤال که اولین اقدام شما پس از 
پیروزی رقبا چه خواهد بود، بیان داشــت: طبیعتا 

تبریک خواهم گفت.
حســن روحانی نیز پس از شرکت در انتخابات 
و انداختن رأی خود به صندوق، اظهار داشــت: هر 

رسانه های مهم جهان که هفته هاست نگاه ویژه ای 
به انتخابات ایران دارند، ضمــن اذعان به برگزاری 
با شــکوه انتخابات و مشارکت بســیار باالی ملت 
ایران تاکید کردند که برخی کشورهای منطقه باید 

دموکراسی را از ایران بیاموزند. 
شــبکه تلویزیونی ســی ان ان آمریکا با پوشش خبر 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری ایران توسط 
خبرنگار خــود، از تهران گزارش داد: حضور مردم ایران در 

انتخابات بسیار باال است.
خبرنگار سی ان ان مسئله اقتصاد در این دور از انتخابات 
ایران را برای رای دهندگان ایرانی بسیار پراهمیت خواند و 
گفت: رقابت نزدیکی بین دو نامزد اصلی حسن روحانی رئیس 
جمهوری کنونی و ابراهیم رئیسی محافظه کار )اصول گرا( در 
جریان است و ممکن است انتخابات به دور دوم کشیده شود 

و یا در همین دور مشخص شود.
شــبکه تلویزیونی سی ان ان پیش تر انتخابات ریاست 
جمهوری ایران را در صدر خبرهای خود قرار داده و گزارش 
داده بود که رهبر معظم انقالب جز نخستین نفرات در کشور 

بودند که رای خود را به صندوق انداختند.
شبکه تلویزیونی ســی ان ان آمریکا با استقرار دو تیم 
خبرنگاری در تهــران در گزارش های خود حضور مردم در 

حوزه های رای گیری را ستودنی خواند.
فرانس2۴: رهبر عالی ایران خواستار حضور 

هرچه بیشتر مردم در انتخابات شد
شبکه تلویزیونی فرانس2٤ با قرار دادن خبر انتخابات 
ریاســت جمهوری ایران در صدر خبرهای روز جمعه خود 
گفت: رهبر عالی ایران خواســتار حضور هرچه بیشتر مردم 
در انتخابات شد.یورونیوز نیز به پوشش خبر انتخابات ریاست 

جمهوری ایران پرداخت.
رویترز: حضور پررنگ ایرانی ها در انتخابات

خبرگزاری رویترز در گزارشــی اختصاصی از شــروع 
انتخابات ریاســت جمهوری ایران با حضور پررنگ ایرانی ها 
خبر داد. این رســانه انگلیســی با اشاره به تشکیل صفوف 
طوالنی مردم ایران در مقابل شــعب اخذ رای برای انتخاب 
رئیس جمهوری آینده کشــور نوشــت: 5۶ میلیون نفر از 
جمعیت بیش از 8٠ میلیونی ایران واجد شرایط رای دادن 
هستند.رویترز افزود: »رهبر عالی انقالب )رهبر معظم انقالب( 
پس از دادن رای گفت همه باید در این انتخابات مهم رای 
دهند ..  در ســاعات اولیه رای گیری. مردم سرنوشت کشور 

را تعیین می کنند.«
رسانه های الجزایری: انتخابات ریاست 

جمهوری ایران به خوبی برگزار شده است
اصحاب رسانه و خبرنگاران الجزایری درنخستین ساعات 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران تصریح کردند 

که ایران تجربه بسیار خوبی در دموکراسی دارد و انتخابات 
مختلف را بدون شــائبه و بســیار شفاف برگزار کرده و این 

انتخابات به خوبی در جریان است .
مردم الجزایر و به ویژه اهالی فرهنگ و اصحاب رســانه 
این کشور به دلیل اهمیت ایران در جهان اسالم و همچنین 
تجربه دموکراسی از ابتدای انقالب اسالمی، توجه خاصی به 

انتخابات ریاست جمهوری ایران نشان می دهند.
»فیصل مطاوی« روزنامه نگار شاغل در روزنامه الوطن 
)به زبان فرانســوی( و همکار روزنامه الکترونیکی »کل 
شــیء عن الجزائر« گفت: ایران با نظام انتخاباتی خاص 
خود یک تجربه بســیار خوب در زمینه مردم ســاالری 

ارائه می دهد.
وی افزود: در ایران دستگاه های نظارتی بسیار کارآمدی 
وجود دارد که برگزاری شــفاف و بدون شــبهه انتخابات ، 
چه انتخابات مجلس و چه انتخابات ریاســت جمهوری را 

تضمین می کند .
مطاوی تصریح کرد که تحوالت ناشی از پرونده توافق 
هسته ای و تالش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای 
بر هم زدن بازی و کنار گذاشتن این توافق ، بر این انتخابات 
سایه می افکند و می تواند عاملی برای مشخص کردن گزینه 

انتخابی مردم برای ریاست جمهوری آینده باشد.
»عده فالحی« پژوهشگر در مسائل جنبش های اسالمی 
و مشاور سابق وزیر امور دینی و اوقاف الجزایر نیز در خصوص 
انتخابات ریاســت جمهــوری ایران گفت: ایــن انتخابات ، 
دمکراسی موجود در ایران را به بهترین نحو ممکن به نمایش 
می گذارد ،نامزدها با آزادی و صراحت تمام به نقد برنامه های 

هم و نقد خود اشخاص می پردازند .
عده فالحی تاکید کرد که چنین چیزی در )بیشــتر( 
کشــورهای عربی وجود ندارد، باید گفت درکدام کشــور 
منطقه، رقابتی که میان نامزدهای انتخابات ایران می بینیم، 

وجود دارد؟

بازتاب گسترده انتخابات ریاست 
جمهوری ایران در رسانه های ترکیه

دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری ایران در 
رســانه های ترکیه بازتاب وسیعی داشت و اغلب رسانه های 

خبری ترکیه این رویداد مهم را منعکس کردند.
خبرگزاری آناتولی ترکیه در خبر بخش فارسی و ترکی 
خود از حضور مردم ایران در پای ١٣٠ هزار صندوق رای در 
داخل کشورمان خبر داد و اعالم کرد که بیش از 5۶ میلیون 

ایرانی امروز می توانند در انتخابات رای دهند.
ایــن رســانه در خبر اول خود مشــارکت مقام معظم 
رهبری در انتخابات را در محتوای خبری خود منتشر کرده 
و نوشت: رهبر ایران مردم را به حضور در پای صندوق های 

رای فراخواند.
این رسانه همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری ایران در برخی کشورهای خارجی از جمله ترکیه 
نوشت: ایرانیان مقیم چین، ژاپن، کره جنوبی و نیوزیلند و 
برخی کشورهای آسیایی به علت تفاوت افق و ساعت، زودتر 

از سایرین در رای گیری شرکت کردند.
تلویزیون دولتی عراق، حضور

 رهبر معظم انقالب در اولین ساعات را 
مهمترین حادثه انتخاباتی توصیف کرد

تلویزیون دولتی عراق دربرنامه ای ویژه با عنوان »نگاهی 
به انتخابات ایران« روند دوازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری را در ایران دنبال و حضور مقام معظم رهبری در 
اولین ســاعات رای گیری را مهمتریــن حادثه در انتخابات 

ایران ذکر کرد.
تلویزیون دولتی عراق موسوم به »العراقیه« اعالم کرد که 
رهبر معظم انقالب اسالمی در اولین ساعات شروع رای گیری، 
در پــای صندوق آراء حاضر شــد و رای خود را به صندوق 
ریخت.العراقیــه افزود که رهبر معظم انقالب بعد از اعطای 

رای خود، خواستار حضور گسترده مردم در انتخابات شد.
خبرنگار نیویورک  تایمز: طوالنی ترین صف را 

در 15 سال حضورم در تهران دیده ام
توماس اردبرینک خبرنــگار نیویورک  تایمز در تهران 
در صفحه توییتر خود با اشــاره به ادامه برگزاری انتخابات 
دوازدهمین دوره ریاســت جمهوری ایران نوشــت: امروز 

طوالنی ترین صف را در ١5 سال حضورم در تهران دیدم.
مدیر خبرگزاری عراقی: برخی کشورهای عربی 

باید دموکراسی را از ایران بیاموزند
مدیر خبرگزاری النخیل عراق گفت: برخی کشورهای 
عربی همچون عربســتان ســعودی، قطر و امارات باید از 
دموکراسی ایران بیاموزند و ببینند چه دیدگاه های مختلفی 

در این دموکراسی واقعی شرکت می کنند.
»محمدعلی الحکیم« که روز جمعه، شاهد روند اجرایی 
برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 
بود، در گفت و گو با ایرنا افزود: حضور مردم ایران در انتخابات 
بسیار عالی است و ایران همچون همیشه نشان داد بهترین 
دموکراســی را در خاورمیانه دارد و هیچکس تا این لحظه 

نمی تواند بگوید رئیس جمهوری آینده چه کسی است.
این کارشــناس مســائل خاورمیانه اظهار داشــت: در 
دموکراســی ایران همه گرایش های مختلف چه در داخل و 
چه در خارج از کشــور در انتخاباتی که اسوه برای منطقه 
اســت، شــرکت می کنند.الحکیم گفت: انتخابات با چنین 
دموکراسی باعث قوی تر شدن نظام جمهوری اسالمی ایران 
خواهد شد.مدیر خبرگزاری النخیل عراق تصریح کرد: حضور 
انبوه جمعیت در انتخابات ایران، مشت محکم و شوک بزرگی 

برای ترامپ، اسرائیل و کشورهای استعمارگر خواهد بود.
گزارش لس آنجلس تایمز از صف طوالنی ایرانیان 

برای شرکت در انتخابات در استانبول
خبرنگار روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز مستقر در 
استانبول در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: ایرانیان 
مقیم استانبول برای شرکت در انتخابات و ریختن رای خود، 

صف طوالنی تشکیل داده اند.
این خبرنگار در توییتر خود نوشت: صف طوالنی ایرانیان 
در سرکنسولگری ایران در استانبول در یک ساعت گذشته 
طوالنی تر شده است.وی در توییتی دیگر تاکید نوشت: در 
اطراف سرکنســولگری ایران در استانبول روحیه شادی و 
نشاط پدید آمده و صدها ایرانی منتظر رای دادن در انتخابات 

ریاست جمهوری هستند.
روزنامه سعودی به استقبال مردم از 

انتخابات ریاست جمهوری اعتراف کرد
روزنامه فرامنطقه ای الشرق االوسط عربستان در شماره 
روز جمعه مشــارکت مردم کشورمان در پای صندوق های 

اخذ رای را با شکوه و پر شور توصیف کرد.

این روزنامه ســعودی که به طور همزمان در ریاض و 
بیروت و لندن چاپ و منتشــر می شــود، ضمن اعالم این 
مطلب افزود: ایرانیان از ابتدای گشــوده شدن صندوق های 
اخذ رای در تهران و سایر مناطق ایران به شدت از انتخابات 

استقبال به عمل آوردند.
به نوشــته این روزنامه ســعودی، رهبر معظم انقالب 
اســالمی ایران جزو اولین کســانی بود که رای خویش را 
به صندوق ریختند و از مردم خواســتند »در اسرع وقت« 

مشارکت گسترده ای به هم برسانند.
بر اساس این گزارش، آیت اهلل خامنه ای اظهار داشت: » 
سرنوشت کشور دست آحاد مردم است که رئیس قوه مجریه 

را انتخاب می کنند.«
گزارش خبرنگار فرانس 2۴ از حضور 
رنگارنگ امروز مردم ایران در انتخابات

خبرنگار شــبکه فرانســوی فرانس2٤ رای دهندگان 
انتخابــات امروز را رنگارنگ خواند و در صفحه توییتر خود 
تصاویری از حضور اقشــار گوناگون پای صندوق های رای 

منتشر کرد.
صنم شنتیایی معروف به شنتیه خبرنگار فرانس2٤ که 
برای پوشش اخبار انتخابات در ایران به سر می برد، با انتشار 
تصاویری از حضور رای دهندگان در شعب رای گیری نوشت: 
خانمی به من گفت که دلیل اصلی سفرش به ایران، رای به 

آینده جوانان بوده است.
رای الیوم: مردم ایران به طور گسترده 

در انتخابات ریاست جمهوری
 شرکت کردند

روزنامه فرا منطقه ای »رای الیوم« روز جمعه با پوشش 
خبــر دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری ایران،  
نوشــت: مردم تهران و ســایر مناطق ایران از نخســتین 
ســاعات رای گیری،  به طور گسترده پای صندوق های رای 

حاضر شدند.
رای الیوم افزود: ایرانی ها برای شرکت در انتخابات ریاست 
جمهوری پای صندوق های رای حاضر شدند که رقابت اصلی 
میان حســن روحانی با ابراهیم رئیسی که خواهان تقویت 

اقتصادی ملی است،  می باشد.
این روزنامه نوشــت: آیت اهلل »علــی خامنه ای« رهبر 
جمهوری اسالمی ایران پیش از انداختن رای شان در صندوق 
گفتند:  سرنوشت کشور در دستان ایرانی هایی است که رئیس 

جمهور را انتخاب می کنند.
خبرگزاری فرانسه: صفوف طوالنی مردم

 حال و هوای جشن و سرور است
خبرگزاری فرانسه نوشــت: حال و هوای انتخابات در 
تهران که با صفوف طوالنی مردم در مقابل شعب اخذ رای 

همراه است، حال و هوای جشن و سرور است.

۴ نامزد انتخابات ریاست جمهوری کجا رای دادند و چه گفتند؟

نامزدی که انتخاب می شود باید به او کمک کرد تا این 
مسئولیت سنگین را به سرانجام برساند و هر کسی 
که انتخاب می شود باید از فردا با وحدت، همدلی و 

نشاط و شادی به او کمک کنیم.
وی با تاکید بر اینکه اساس انتخابات بر مبنای 
قانون است و این انتخابات براساس قوانین کشور و 
در چارچوب مقررات قانونی است، گفت: کشور فقط 
با قانون اداره می شــود و متاسفانه دو مشکلی که 
همواره وجود داشته قانون گریزی و اخالق گریزی 
اســت که باید برای حل این دو مشــکل به هم 

کمک کنیم.
روحانی اظهار داشت: شور و نشاط، شادی و یک 
رقابت ســالم در روز 29 اردیبهشــت ماه در سراسر 
کشور شکل گرفته است و امیدواریم با حضور پرشور 
مردم سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری در مرحله 

اول مشخص شود.
بر اساس این گزارش، سید مصطفی میرسلیم بعد 
از انداختن رای خود به صندوق آرا در جمع خبرنگاران 

در پاسخ به این سوال که در صورت رای آوری کسی 
غیر شما اول اقدام شما چیست؟، ابراز داشت: اولین 
کاری که می کنم به او تبریک می گویم و دستاوردهایی 
که از شناخت کشور دارم را در اختیارش می گذارم.

وی در رابطه با تمکین به قانون، تصریح کرد: اگر 
قانون را رعایت نکنیم، سنگ روی سنگ بند نمی شود 
و باید حدود قانون را رعایت کنیم. خوشمان بیاید یا 
نیاید باید قانون را رعایت کرد چراکه اجرای قانون بد 

بهتر از بی قانونی است.
میرسلیم در پاســخ به سوال خبرنگار فارس در 
خصــوص بیانیه ای که کانال روزنامــه ایران به نقل 
از ســردار سلیمانی جعل کرده بود، تصریح کرد: این 
مسائل بسیار خطیر و مهم است و شورای نگهبان باید 
رسیدگی کند چون این اقدامات باعث تحوالت در آرا 
می شود. وی افزود: خوشبختانه من تکذیبیه سردار 

سلیمانی را دیدم.
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی 
نیز پس از شرکت در رأی گیری در جمع خبرنگاران 

تصریح کــرد: در دنیا با رأی مردم قیافه می گیرند و 
حــرف آن را می زنند در حالی که در نظام جمهوری 

اسالمی رأی مردم یک واقعیت است.
وی دربــاره اینکه اگر پیروز انتخابات نباشــید 
واکنش شــما چیســت، اظهار داشــت: مملکت ما 
کشــور قانون اســت و برای همه جناح های سیاسی 
محوریــت قانون نه در حرف بلکــه در عمل باید به 
رسمیت شناخته شود، چراکه در کشور ما سازوکاری 
برای انتخابات وجود دارد و عده ای به عنوان مجری 

دست اندرکار هستند.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی تصریح کرد: 
همه کاندیداها چه در انتخابات ریاست جمهوری و چه 
انتخابات شوراها به دلیل اطمینان بخش بودن سازوکار 
انتخابات و همچنین قابل پیگیری بودن تخلفات، باید 

تسلیم نتیجه انتخابات باشند.
وی درباره پیروزی رقبا در انتخابات نیز گفت: من 
به نتیجه رأی مردم احترام می گذارم و این نتیجه برای 

من و همه مردم قابل احترام است.

بازتاب حماسه انتخابات در رسانه های خارجی

كشورهای منطقه دموكراسی را از ایران بیاموزند

جانباز 70 درصد حســن جعفری پس از گذشت 30 سال با 
تحمل سال ها درد و رنج ناشی از مجروحیت، به مقام شهادت 

نائل آمد.
به گزارش خبرگــزاری فارس از قزوین،  پیکر پاک این جانباز روز 
پنج شنبه با حضور مردم شهیدپرور به ویژه خانواده های شاهد و ایثارگر 
در گلزار شهدای روستای اردکان از توابع شهرستان تشییع و به خاک 

سپرده شد.
جانباز حســن جعفری  2١ اسفندماه ١٣٤٤ در تهران به دنیا آمد، 
بهمن ماه ســال ١٣۶۶ در منطقه عملیاتی شلمچه با اصابت ترکش به 

شکم، مجروح و دچار ضایعه نخاعی شد.
وی سه فرزند پسر و سه فرزند دختر دارد.

جانباز ۷0 درصد قزوینی به یاران
شهیدش پیوست


