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چهرهها
در حسینیه جماران و مسجد لُرزاده

خطیب جمعه تهران :پایان انتخابات
آغاز رفاقت میان کاندیداها شود

امــام جمعه موقــت تهران تأکید کــرد :پایان رقابتهای
تریبون انتخاباتــی آغــاز رفاقــت بیــن کاندیداهاســت و نبایــد
جمعه دعواهــای انتخاباتــی را ادامــه بدهنــد .بهگزارش ایســنا،
آیــتاهلل ســید احمــد خاتمــی در خطبههای نمــاز جمعه دوم اســفند ۹۸
تهــران در مصلی امام خمینی(ره) با اشــاره به برگــزاری انتخابات مجلس
یازدهم به همه کاندیداهای انتخاباتی توصیه کرد که پس از پایان رقابتها
دعواهای انتخاباتی را ادامه ندهند.
وی افــزود :کاندیداها و هوادارانشــان پــس از پایان انتخابــات نباید جامعه
را آکنــده از تفرقــه کنند و ایــن یک حرکت بر ضد نظام اســت .امام جمعه
موقت تهران تصریح کرد :کســانی هم که حائز اکثریت آراء میشــوند نباید
مغــرور شــوند و بــا رقبا کینــه توزانه برخورد کننــد؛ چرا که همیــن رقابتها
باعــث ایجــاد فضــای انتخاباتی و آمــدن مردم بــه پای صندوقهــای رأی
میشود.
اینکــه کســی بعــد از انتخاب نزد فــان وزیر یا مســئول بــرود و از او بخواهد
چــون فــان شــخص از وی طرفــداری نکــرده باید برکنار شــود کار درســتی
نیســت .نمایندگانــی که چنیــن کارهایی میکنند نشــان میدهنــد که برای
خــدا نیامدهانــد .چرا که معنــای انتخابات آزاد همین اســت که هر کس به
هر کســی که میخواهد رأی بدهد .البته وزرا هم در این زمینه باید در عزل
و نصبها دقت کنند و روی قانون بایستند.
خاتمــی همچنین در توصیهای دیگر تأکید کرد :با کســانی که حائز اکثریت
آراء نشدند هم نباید بیمهرانه برخورد شود .آنها با حضور در انتخابات به
وظیفهشــان عمل کردند و باید از آنها هم تشــکر کرد کــه فضای انتخاباتی
بــه وجود آوردهاند .البته از این افراد هم انتظاراتی هســت و قهر با نظام از
ســوی آنها معنا ندارد .در حالی که این عزیــزان میتوانند ایدههای خود را
به کسانی که رأی آوردهاند بدهند و با منتخب مردم همکاری کنند.
وی با اشاره به اینکه سه ماه از عمر مجلس دهم باقیمانده است بیان کرد:
از همــه نمایندگان محتــرم مجلس دهم ،چه آنها کــه در مجلس یازدهم
خواهنــد بــود و چه آنها کــه نخواهند بود انتظــار میرود بنابر ســوگندی که
خوردهاند تا آخرین لحظه به خوبی وظایفشان را انجام دهند.
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رهبر معظم انقالب:

انتخابات روز جشن ملی است
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای اســامی و میان
دورهای مجلس خبرگان در  5اســتان روز گذشــته از ساعت
 8صبح آغاز شد.
مســئوالن کشوری و لشکری هم در ســاعات اولیه انتخابات
پــای صندوقهــای رأی رفتنــد .بــه ســیاق همــه انتخابــات
گذشــته رهبــر معظــم انقــاب اســامی در اولیــن دقایــق
آغــاز رأیگیری یازدهمیــن دوره انتخابات مجلس شــورای
اســامی و اولیــن میــاندورهای پنجمیــن دوره مجلــس
خبــرگان رهبــری بــا حضــور در محــل صنــدوق ســیار ۱۱۰
در حســینیه امــام خمینــی(ره) ،آرای خــود را بــه صنــدوق
انداختنــد .حضرت آیتاهلل خامنهای ســپس در ســخنانی،

روحانی :انتخابات 1400
تمام الکترونیک باشد

حجتاالســام حســن روحانــی رئیــس جمهوری
هم با حضور در ستاد انتخابات کشور ضمن انداختن
رأی خود به صندوق بازدیدی هم از این ستاد داشت
و در حاشــیه آن با خبرنگاران ســخن گفت .بهگزارش
پایگاه اطالعرســانی ریاســت جمهوری ،وی در جمع
خبرنــگاران گفــت :امــروز بــا دســت و ســلیقه و آرای
مردم توانگرمان ،مجلس یازدهم تشــکیل میشــود؛
مجلســی که مردم انتظار دارند فعالتر و پرشورتر در
مسیر حل مشکالت آنان تالش کند .رئیس جمهوری
بــا بیــان اینکــه در ایــن دوره از انتخابــات 98 ،درصد
صندوقهای آرای کشور آنالین به هم متصل هستند
و این حرکت ارزشــمند و مثبتی اســت ،به وزیر کشــور
دســتور داد تــاش کند همــه مراحل انتخابات ســال
 1400کامالً الکترونیکی انجام گیرد .روحانی با یادی از
اولین انتخابات مجلس در اسفند ماه سال  58گفت:
امــروز  40ســال تقریباً از آن روز میگــذرد و ما بهجای
مجلــس اول آماده هســتیم تا بــرای مجلس یازدهم
رأی دهیــم یعنــی بخوبــی با وجــود همه ســختیها و
مشــکالت ،شــرایط جنگ و همه چیزهایــی که در این
 40ســال داشتیم ،همه انتخاباتها سر موقع خودش
انجــام شــده و ایــن یکی از افتخــارات بزرگ کشــور ما
است؛ کشوری که شرایط مختلفی داشته و کشوری که
جنــگ را تجربه کرده اســت .رئیــس جمهوری ادامه
داد :انشــاءاهلل ما شــاهد یک مجلس بسیار خوبی در
مجلــس یازدهــم خواهیم بود .همــه مجلسهای ما
فراز و نشیب داشته ولی مجالس بسیار خوبی بوده؛ از
مجلس اول که به اعتقاد من بهترین مجلس ما بوده
تــا امــروز و انشــاءاهلل امیدواریم مجلــس یازدهم ما
هم مورد رضایــت خداوند و هم مورد رضایت مردم
باشــد .روحانــی در ادامــه بــا بیــان خســته نباشــید به
دســت اندرکاران انتخابات و رســانهها و مردم گفت:
انشــاءاهلل افتخار جدیدی را ملت مــا خواهد آفرید و
دشمنان ما بیش از گذشته مأیوس خواهند شد.

ظریف :انتخابات بهترین راه
برای قوی کردن کشور است

روز انتخابــات را روز جشــن ملــی خواندنــد و بــا تبریک این
جشــن به همه هممیهنان گفتنــد :روز انتخابات روز احقاق
حق مدنی ملت اســت که میخواهند با رأی دادن ،شــرکت
خــود در اداره امــور کشــور را کــه حــق آنهــا اســت بهدســت
آورنــد ،ضمن اینکــه رأی دادن یک تکلیف شــرعی اســت.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی دفتر رهبر انقالب اســامی،
ایشان انتخابات را متضمن منافع ملی دانستند و افزودند:
بنابرایــن هر کســی که بــه منافع ملــی عالقهمند اســت ،در
انتخابات شرکت میکند.
ایشان با توصیه عمومی به حرکت با همت ملت برای رأی
دادن گفتند :توصیه همیشــگی ما این اســت کــه مردم رأی

رئیسی :رأی مردم
حق الناس است

امیر رجبی /ایران

گروه سیاســی /چهرههای برجســته سیاســی بــا حضور در
پــای صندوقهای رأی نامزدهای خــود را انتخاب کردند.
انتخابات حســینیه جمــاران و حســینیه ارشــاد محــل حضــور اکثــر
اصالحطلبان بود و چهرههای اصولگرا هم عمدتاً در مسجد لرزاده و ابوذر
حاضر شدند.
سیدحســن خمینــی صبــح دیــروز و در اولیــن ســاعات با حضــور در محل
رأیگیری حســینیه جمــاران رأی خود را به صندوق انداخت .ســید محمد
خاتمــی رئیس دولــت اصالحات هم با حضور در همیــن محل نامزدهای
خــود را انتخــاب کرد.زهــرا مصطفوی فرزنــد امام خمینــی(ره) هم بعد از
انتخاب خود گفت :انشــاءاهلل انقالب آینده خوبی داشــته باشد .انتخابات
باید همانند تشییع سردار سلیمانی پرشور باشد.
ســید احمد و ســید یاســر از نوادگان امام(ره) هم برای شرکت در انتخابات
پــای صندوق رأی حضور یافتند .محمد رضا عارف رئیس فراکســیون امید
مجلس هم که به همراه همســر خود در حســینیه جماران حاضر شده بود
گفت :همه امور و سرنوشت کشور را مردم یا به شکل مستقیم یا بهصورت
غیرمستقیم تعیین میکنند.
عــارف همچنین به خبرنگار فارس گفــت :بارها مردم ما اعالم کردهاند که
هر برگ رأی یک تو دهنی به دشمنان جمهوری اسالمی بویژه امریکا است.
محســن هاشــمی رئیس
شــورای شــهر تهران هم
در جمــع خبرنــگاران
گفت :امــام خمینی(ره)
مجلــس را در رأس امور
دانســته و در گفتههــای
ایشان انتخابات مجلس
شورای اســامی اهمیت
بسیاری دارد.
علــی مطهری نماینده رد صالحیت شــده تهران هم در حســینیه جماران
بعد از رأی دادن درباره مجلس دهم گفت :این مجلس میخواست برای
بنزین تصمیم بگیرد اجازه ندادند ،میخواست وزیر کشور را استیضاح کند
اجــازه ندادند ،مجلس خیلی از کارهــا را میخواهد انجام بدهد ولی اجازه
نمیدهنــد بعــد میگوینــد مجلس ضعیف اســت که این عادالنه نیســت.
بــه گفته او مجلس آینــده قطعاً مجلس ایدهآلی نخواهــد بود چون خیلی
گرایشهای دیگر را حذف کردند و مجلســی خواهد بود که شــاید به حقوق
شهروندی و آزادی بیان اهمیت کافی ندهد.
مجید انصاری سرلیست اصالحطلبان هم بعد از رأی دادن گفت :مجلس
یازدهم یا هر مجلسی باید به جایگاه خود برگردد چرا که مجلس تضعیف
و به حاشیه رانده شده است .نمایندگان باید اختیار و شجاعت الزم را برای
بیان خاســتگاه خود داشــته باشــند و تهدیــد ،رد صالحیت و غیره نشــوند.
مجلس یازدهم باید در حوزه اقتصاد و معیشت مردم و رابطه بهتر با دنیا
کار کند.
سردار امیرعلی حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه نیز با حضور در
مســجد ابوذر تهران در انتخابات شــرکت کرد و به خبرنگاران گفت :حضور
مــردم در انتخابات ،به امنیت و اقتدار کشــور کمک میکنــد و خون تازهای
برای نظام جمهوری اسالمی ایران است.
برگــزاری انتخابــات موجــب رقم خــوردن خواســتههای مردم خواهد شــد
و انجــام تغییــرات با رأیدادن امکانپذیر اســت .داماد رئیــس جمهوری با
بیــان اینکه امــروز همه برای ایران در انتخابات شــرکت کردیم ،اظهار کرد:
امــروز یک روز تاریخــی و روز وحدت همه ما ایرانیان اســت .کامبیز مهدی
زاده دامــاد رئیــس جمهوری که رد صالحیت شــده هم بعــد از رأی دادن
در حســینیه ارشــاد در جمــع خبرنگاران گفت :امروز یــک روز تاریخی و روز
وحــدت همه ما ایرانیان اســت ،ما با شــرکت در انتخابات سرنوشــت خود
را خودمــان تعییــن
میکنیــم و نمیگذاریــم
دیگــران برای مــا تعیین
تکلیف کننــد .غالمعلی
حدادعادل از چهرههای
شاخص اصولگرا هم در
مســجد لرزاده رأی خود
را بــه صنــدوق انداخت.
او بــه خبرنــگاران گفت:
بیــش از هــر زمان دیگری راه ما در مقابله با امریکا تمایز پیدا کرده اســت و
در واقع حضور این ملت در انتخابات به معنای تأیید راه اســتقالل ،آزادی
و جمهــوری اســامی در طــول دوران  41ســاله گذشــته ملــت ایران اســت.
محمدباقــر قالیبــاف ،سرلیســت فهرســت اصولگرایان هم رأی خــود را در
مسجد خاتم واوان اسالمشهر به صندوق انداخت.
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دادن را هــر چــه زودتــر و در نیمه اول روز انجــام دهند و آن
را به ســاعات پایانی شــب موکول نکننــد .حضرت آیتاهلل
خامنــهای افزودند :مردم در هر شــهر به تعــداد نامزدهای
مورد نیاز آن شهر رأی بدهند ،مثالً در تهران به  ۳۰نفر رأی

بدهند چرا که این کار کمک زیادی به تشــکیل مجلس قوی
خواهــد کرد .رهبر انقالب اســامی همچنین با آرزوی اینکه
انتخابات مایه برکت الهی برای ملت ایران شــود ،از عناصر
رسانهای فعال در برگزاری باشکوه انتخابات تشکر کردند.

الریجانی :مجلس رکن
مهم مردمساالری دینی است

جهانگیری :رأی مردم
باید برای همه محترم باشد

آیتاهلل ســید ابراهیم رئیســی رئیس قوه قضائیه نیز روز
جمعــه در نخســتین ســاعات برگــزاری انتخابات بــا حضور
در مســجد شیشــه در خیابان شــیخ هادی تهــران ،رأی خود
را بــه صنــدوق انداخت و در جمــع خبرنــگاران ،انتخابات را
مهمترین نماد مردمســاالری دینی و جلوه رأی و اراده ملت
دانســت و تأکید کرد :کشــور ما مبتنــی بر اراده مردم اســت و
مــردم دیــن باور و متعهــد مهمترین مؤلفه قدرت هســتند.
وی تأکیــد کرد :هرچه این قدرت بیشــتر نماد و نمود داشــته
باشــد دشــمن را بیش از پیش ناامید میکند .رئیسی با بیان
اینکــه انتخابات دوم اســفند هــم مثل همــه انتخاباتها در
ایران اســامی نقش بســیار تعیینکننده در سرنوشت مردم
دارد ،گفت :در این شرایط که امریکاییها حرفهایی را برای
ناامیــدی و ایجــاد یأس و سســت کــردن اراده ملت میزنند،
مــردم بــا حضــور در انتخابــات بایــد نشــان دهند امیــدوار و
پایبند به نظام و انجام وظایف هســتند .رئیسی با قدردانی از
دســتاندرکاران برگزاری انتخابات بر لزوم حفظ رأی مردم
تأکیــد و تصریــح کــرد :رأی مردم حــق الناس اســت .رئیس
دستگاه قضا افزود :همه مسئوالن چه در حوزه اجرایی و چه
ناظران باید از رأی مردم مراقبت کنند و بویژه در شــمارش و
قرائت آرا حتماً حقوق مردم را رعایت نمایند.

رئیــس مجلس اما رأی خود را در ســتاد انتخابات
قم بــه صندوق انداخت .علــی الریجانی ،گفت :رأی
ملت ایران به نمایندگان دو نتیجه دارد؛ هم سازمان
اداره کشور را تقویت میکند و هم برای کشور پشتوانه
سیاســی و امنیتــی به همــراه مــیآورد .وی همچنین
در تشــریح مجلس کارآمد بیان کرد :با پشــتوانه رأی
مردم و افزایش مشارکت ،کارآمدی افزایش مییابد
و حریف را پس میزند؛ به طوری که وقتی رأی مردم
افزایش پیدا کند ،حریف از خواستههایش صرف نظر
خواهــد کرد .وی مجلــس را از ارکان اصلی و مصداق
بارز مردم ســاالری دانســت و گفــت :مجلس جایگاه
اصلی را در کشور دارد که در ریلگذاری مسیر حرکت
و تصمیــم گیریهای کالن کشــور از جملــه در بحث
بودجه ،نقش اساســی به عهده دارد .ممکن است که
در مــواردی چون بودجــه ،دولت مقدمــات را فراهم
کنــد ،امــا تصمیمگیــری اصلی با قــوه مقننه اســت.
بهگفته رئیس مجلس مردم اگر در پای صندوقهای
رأی حضور داشــته باشند و انتخاب شایستهای انجام
دهند ،مجلس خوب و قدرتمندی خواهند داشــت و
میتوانند مسائل را حل و دشمن را مأیوس کنند.

معــاون اول رئیــس جمهــوری هــم رأی خــود را در ســتاد
انتخابــات کشــور به صنــدوق انداخــت و هماننــد رئیس
جمهوری بازدیدی از بخشهای مختلف این ستاد انجام
داد و در جریان کار انتخابات قرار گرفت .جهانگیری سپس
در جمــع خبرنــگاران اظهار امیدواری کــرد که نمایندگان
دوره یازدهم مجلس با پشــتوانه خــوب مردمی و رأی باال
و قاطــع انتخــاب شــوند و مجلس آینــده بتوانــد در حل و
فصل گرههای جــدی که امروز در بخشهــای اقتصادی،
سیاست خارجی ،فرهنگی ،اجتماعی و خصوصاًدر بخش
معیشــت مردم وجــود دارد با هماهنگــی دولت و کمک
مــردم به راهکارهای مؤثری برســد .بــه گفته جهانگیری،
مــردم ایــران همواره صنــدوق رأی را محملی بــرای بیان
حرف و نظر خود میدانند و همیشــه حرف هایشــان را به
جریانهای داخلی و خارجی کشور و مسئوالن و نهادهای
مختلف کشور پای صندوق رأی زدهاند و این ما هستیم که
بایــد پیام مردم را خوب دریافت کنیم .وی افزود :انحراف
در درک و دریافــت پیــام مــردم بــه مصلحــت هیچکس
نیســت و آنچــه مــردم در پــای صندوقهــای رأی اعــام
کردهانــد باید پس از پایــان انتخابات و اعــام نتایج برای
همه ما محترم و قابل قبول و استفاده باشد.

واعظی :مشارکت قوی
یعنی ایران قویتر و امنتر

شمخانی:
پیروز واقعی مردم هستند

محمــود واعظی رئیس دفتــر رئیس جمهوری بــا حضور در
ستاد انتخابات کشور وزارت کشور و پس از انداختن رأی خود
بــه صندوقهــای رأی ،در جمــع خبرنــگاران گفت :تشــکیل
مجلــس قوی با حضــور پررنــگ و رأی مــردم نشــان دهنده
انســجام و وحدت داخلی اســت و صرفاً ،به معنای تشــکیل
یک مجلس نیست .رئیس دفتر رئیس جمهوری ادامه داد:
در این شرایط تحریم ،حضور پررنگ مردم میتواند پیامی به
منطقه و عرصه بینالملل باشد که این تحریمها و فشارهای
حداکثــری باعــث افزایــش وحدت و انســجام بیشــتر مردم
در کشــور خواهــد شــد .وی افزود :مشــارکت قــوی یعنی یک
ایــران قوی تــر ،امنتر و ایرانی که فشــارهای خارجی روی آن
تأثیــری ندارد ،امیدوارم همانطور که مردم در سراسرکشــور
بــرای تشــییع پیکــر مطهــر شــهید ســلیمانی انصافاً ســنگ
تمام گذاشــتند و به جهانیان نشــان دادند با ترور نمیتوانند
میــان این مردم که روی پای خود ایســتادند و پشــت رهبری
هستند تفرقه ایجاد کنند ،در انتخابات هم حضور باشکوهی
داشتهباشند.

س از انداختن
محمدجــواد ظریــف ،وزیــر خارجه نیز پــ 
رأی خــود بــه صنــدوق در حســینیه جمــاران ،در جمع
خبرنگاران گفت :مردم ما پشتوانه اصلی انقالب هستند
و بــرای بنــده که مســئولیت خدمــت در حوزه سیاســت
خارجی و دیپلماســی دارم ،پشــتوانه اصلی دیپلماسی
مــا هســتند .وی ادامــه داد :حضور مردم با ســلیقههای
مختلــف و بــا گرایشهــای مختلــف بــا وجــود برخــی
دلخوریهــا و بــا وجود برخــی گفتوگوهــای خانوادگی
برای جامعه بینالمللی ،نشــانه مهمی از این است که
این مردم با همه تفاوتهایشــان میخواهند خودشان
سرنوشتشان را تعیین کنند .رئیس دستگاه دیپلماسی با
بیان اینکه ممکن است برخی ترجیحاتی داشته باشند،
ممکن است برخی گالیههایی داشته باشند اما کماکان
خودشان میخواهند سرنوشتشان را تعیین کنند ،اظهار
داشت :مردم نمیگذارند یک نفر در واشنگتن بنشیند و
برای آنها تصمیم بگیرد؛ آن هم یک نفری که دســتش

مراجع تقلید پای صندوق رأی

به خون فرد بزرگی مثل ســردار ســلیمانی آغشته است
کــه مــردم در رفرانــدوم تشــییع او نشــان دادنــد با همه
دیدگاههــای متفــاوت در برابر قلــدری ،زور و تروریســم
دولتــی ایســتادگی میکنند .ظریــف افــزود :انتخابات با
همــه تفاوتهــا و بــا همــه ترجیحهایــی که داشــتیم یا
نداشتیم ،هنوز بهترین راه است برای اینکه کشور را قوی
کنیــم .به کشــور امکان دهیــم که در ســطح بینالمللی
ســربلند و مقاوم بایستد و ایران زیباتری برای نسل بعد
داشته باشیم.

علما و مراجع عظــام تقلید هم همپای مردم و دیگر
مسئوالن روز گذشته پای صندوقهای رأی حاضر شدند.
به گــزارش رســا آیتاهلل مکارم شــیرازی در حاشــیه
شــرکت در انتخابات در ســخنانی کوتاه ضمن قدردانی
از تالشهــای مســئوالن و دســت انــدرکاران برگــزاری
انتخابات ،تأکید کرد :امروز روز خوش و سرنوشتسازی
بــرای ملت ایــران اســت ،ان شــاءاهلل مردم بــرگ زرین
دیگــری بر برگهای زرین افتخارات خود خواهند افزود
و دشمن را مأیوس خواهند کرد.

دریابــان «علی شــمخانی» نماینده رهبر معظم
انقــاب و دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی پــس از
انداختــن رأی خــود در صندوق اخذ رأی مســتقر در
مســجد ولی عصر تهــران در گفتوگو بــا خبرنگاران
گفــت :خوشــبختانه حضــور پرشــور مــردم بــاز هــم
دشــمن را ناامید کرد و این پای کار بودن مردم فقط
یک پیام دارد.
وی ادامــه داد :ایــن پیــام آن اســت کــه دشــمن
حتی با جنگ روانی و اســتفاده از رســانههای معاند
نمیتوانــد خللــی در وحــدت مــردم ایجــاد کنــد.
دبیــر شــورای عالی امنیــت با تأکیــد بر اینکــه بدون
شــک پیــروز واقعی انتخابــات مردم هســتند ،اظهار
داشــت :مردم قطعــاً گالیههــا و دغدغههایی دارند
و ایــن وظیفــه مســئوالن را ســنگینتر میکنــد کــه
حتماً خواســتههای مردم را گــوش داده و امیدواریم
مجلــس بعدی تمــام تالش خــود را بــرای برطرف
کردن دغدغه مردم انجام دهد.

آیــتاهلل نــوری همدانــی هــم حفــظ و حراســت از
انقــاب را وظیفــهای همگانــی دانســت و گفــت :مــردم
ایــران با حضور پای صندوقهای رأی کشــور را حراســت
و تقویت کنند.
آیــتاهلل صافــی گلپایگانــی از مراجــع تقلیــد هم با
شــرکت در انتخابات و با آرزوی توفیق برای ملت ایران،
برای اعتالی انقالب و نظام اسالمی دعا کرد.
آیــتاهلل محمدعلــی علوی گرگانــی هم بــر ضرورت
حضــور حداکثــری مــردم در انتخابات تأکید کــرد و اظهار

آیتاهلل جنتی :هر رأی مشت
محکمی به دهان ترامپ است

آیــتاهلل احمد جنتی دبیر شــورای نگهبان هم
پــس از انداختن رأی خود در ســتاد مرکزی نظارت
بــر انتخابات ،در جمع خبرنگاران گفت :مشــارکت
پرشــور در انتخابــات وظیفــه شــرعی و عقلی و یک
ضرورت برای تأمین منافع کشور است.
وی بــا بیان اینکه مشــارکت باال به نفع اســام و
مردم و مملکت و به ضرر دشــمن اســت ،تصریح
کرد :آرای بیشــتر در انتخابات قدرت نظام را نشان
میدهد و در محاســبات دشــمن درباره ایران تأثیر
دارد و نشــان میدهد که مردم بــه نظام جمهوری
اســامی وفادار هســتند و پای نظــام و انقالب خود
ایستادهاند.
دبیر شــورای نگهبان ،هر رأی را مشت محکمی
به دهان ترامپ دانســت و افزود :بر اساس تعالیم
اســامی و منطق عقل ،ما باید هر کاری که دشمن
را ناراحــت میکنــد انجــام دهیــم و از کارهایــی که
دشمن را خوشحال میکند ،پرهیز کنیم.

داشــت :مــردم در انتخابــات بایــد بــه وظایــف خــود در
جنبههای مختلف توجه ویژه داشته باشند.
آیــتاهلل مظاهــری هــم در اولیــن ســاعات شــروع
انتخابــات رأی خــود را بــه صنــدوق ســیار شــماره ۷۲۵
اصفهــان انداخت و گفــت :انتخابات بــا کمک و عنایت
خداوند متعال ،با حضور پر شور و گسترده مردم ،سبب
ســرافرازی نظــام جمهــوری اســامی ایــران و امیدواری
مــردم و مایــه ناامیــدی بدخواهــان و دشــمنان ملــت
بزرگوار ایران می شود.

