واکنش جنتی به تحریم اعضای شورای نگهبان از سوی آمریکا
آیت اهلل احمد جنتی به تحریم آمریکا علیه اعضای ش��ورای نگهبان واکنش
نشان داد.
دبی��ر ش��ورای نگهبان ب��ا حضور در س��تاد مرک��زی نظارت ب��ر انتخابات
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی مستقر در شورای نگهبان در جمع
خبرنگاران،در پاسخ به سوالی درباره تحریم گفت :بله ما را تحریم کردند من
دارم به این فکر میکنم این همه پولهایی که در صندوقهای امریکا میریزم را چکار
کنیم؟! این همه در بانکهای امریکا پول ریختیم حاال نمیش��ود آنها را برداش��ت
کنیم؛ بعد هم نمیتوانیم آنجا به جشن کریسمس برویم و شرکت کنیم!
دبیر شورای نگهبان تاکید کرد :واقعاً خریت ارثی نیست .این آقا باید یک آرم خریت
در پیش��انیش بزنند تا هر کس میآید ببیند که این خر اس��ت؛ من نمیفهمم چه
فکری میکند؟ ما چه ضرری میکنیم از این اقدام؟ مهر

این اطمینان را به مردم میدهیم که امانت دار خوبی باشیم
س��خنگوی ش��ورای نگهبان گفت :ما این اطمینان را به مردم میدهیم که
امانت دار خوبی باشیم و از آرای یکایک مردم صیانت کنیم.
عباس��علی کدخدایی نگهبان ضمن تبریک برگزاری انتخابات که به فرموده
رهبر انقالب جشن اقتدار ملی ایرانیان است ،گفت :این روز ،روز مهمی برای
مردم است ،روزی که سرنوشت چهار سال آینده کشور تعیین میشود ،اگر به
فرموده رهبر انقالب مجلس قوی داشته باشیم ،ایران قوی هم خواهیم داشت.
وی افزود :ما این اطمینان را به مردم میدهیم که امانت دار خوبی باشیم و از آرای
یکایک مردم مردم صیانت کنیم.
وی همچنی��ن تعداد کل ناظران را در کش��ور را ح��دود  200هزار نفر اعالم کرد و
افزود  :تعدادی هم بازرس ویژه در قالب گروههای سه نفره از تهران به برخی استانها
اعزام شد تا نظارت ویژهای داشته باشند .تسنیم

رویداد

تشکیل ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در وزارت بهداشت
س��خنگوی دولت از تشکیل ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا خبر داد و گفت:
دولت با حساسیت کامل و با تمام توان همه اقدامات الزم را انجام خواهد داد.
علی ربیعی در تویئتر نوش��ت :بنا به دس��تور رییسجمهور ستاد پیشگیری و
مقابله با کرونا در وزارت بهداش��ت با حضور وزرای بهداش��ت درمان و آموزش
پزشکی ،کشور ،گردشگری ،راه و شهرسازی ،سخنگوی دولت ونماینده ستادکل
نیروهای مس��لح تشکیل میشود .سایر دستگاههای اجرایی بنا به ضرورت در جلسات
این ستاد شرکت میکنند .دولت از ابتدای شیوع کرونا در چین ،در چند جلسه موضوع
را بررس��ی و تصمیمات مقتضی در مرزها اتخاذ و وزارت بهداش��ت با حساسیت تمام
موض��وع را رصد و اقدامات الزم را صورت داده بود .اکنون که عالیمی مش��اهده ش��د
نیازمند اقدامات جامعتر و همکاری همه شهروندان هستیم .دولت با حساسیت کامل و
با تمام توان همه اقدامات الزم راانجام خواهد داد .میزان
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جشنملی

اخبار

انتخابات دوم اسفند به کوری چشم دشمنان ،باشکوه برگزار شد

ی اف» ایران را در لیس�ت سیاه
یت 
فا 
«ا 
خود قرار داد

ی اف ،ایران
یت 
فا 
گروه ویژه اقدام مالی موس��وم به ا 
را در لیست سیاه خود قرار داد این در حالی است که
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که چنین وقایعی،
مش��کلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز
ایجاد نخواهد کرد .خبرگزاری رویترز گزارش داد که
ی اف) روز جمعه،
ی ت�� 
فا 
گروه وی��ژه اقدام مالی (ا 
ایران را در لیست سیاه خود قرار داد .رویترز نوشت :با
ی اف» با بیان این
یت 
فا 
این وجود به نظر میرسد «ا 
که «کش��ورها باید بتوانند تدابیر مقابل های را به طور
تی اف اتخاذ
ای 
اف 
مس��تقل از هرگونه درخواس��ت 
کنند ،».درها را تا حدودی به روی ایران باز گذاشته
اس��ت .در همین حال «عبدالناص��ر همتی» ،رئیس
کل بان��ک مرکزی ایران ،در واکنش به این اقدام ،در
صفحه توییتر خود نوشت :عملکرد بانک مرکزی در
یک س��ال گذش��ته این اطمینان خاطر را نزد مردم
ایجاد کرده که چنین وقایعی ،مش��کلی برای تجارت
خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد« .وال
اس��تریت ژورنال» جمعه ش��ب به نقل از مقامهای
آمریکایی و اروپایی گ��زارش داده بود که گروه ویژه
اقدام مالی (اف ای تی اف) قصد دارد روز جمعه ایران
را در لیس��ت س��یاه خود قرار دهد .گروه ویژه اقدام
مال��ی پیش از این در چندی��ن نوبت اجرای اقدامات
تقابلی علیه ایران را به تعویق انداخته اس��ت .پس از
حادثه  ۱۱سپتامبر سال  ،۲۰۰۱بخش «تامین مالی
تروریسم» در لیس��ت فعالیتهای «اف ای تی اف»
قرار گرفت که هدف آن «نظارت بر فعالیهای شبکه
بانکی جهان و نیز کشورها» عنوان شده ،اما تاکنون
«اف ای تی اف» ابزاری در دست آمریکا برای رسیده
به اهداف سیاسی بوده است .میزان

حضور دس�تهجمعی عروس و دامادهای
دانشجو در پای صندوقهای رای

نوعروس و دامادهای شرکت کننده در مراسم ازدواج
دانش��جویی ،با حضور در پای صن��دوق های رأی به
کاندیداهای مورد نظر خود رای دادند.
حضور دس��تهجمعی ع��روس و دامادهای دانش��جو
در پای صندوقه��ای رای یازدهمین دوره انتخابات
مجلس ش��ورای اسالمی ،روز (جمعه دوم اسفندماه)
در سراسر کشور برگزار شد .بر همین اساس زوجهای
دانش��جو که به منظور ش��رکت در بیست وسومین
دوره مراسم ازدواج دانشجویی به مشهد مشرف شده
بودند ،با حضور در پای صندوقهای رای صحنههایی
بیادماندنی را آفریدند .بر پای��ه این گزارش ،بیش از
 400زوج از دانش��گاه ه��ای مختلف کش��ور که در
قالب هفدهمین کاروان مراس��م ازدواج دانش��جویی
به مش��هدمقدس مشرف ش��ده اند ،عصر روز جمعه
همزمان با تش��رف ب��ه حرم مطهر ام��ام رضا(ع) در
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شرکت کردند.
زوجهای دانشجو بعد از شرکت در انتخابات در ویژه
برنامه «فرصت عاشقی» در رواق حضرت زهرا(س)،
حضور می یابند .فارس

سرمقاله
مجلسی متفاوت
ادامه از صفحه اول

اگر چنین انتخابی از س��وی م��ردم صورت گرفته
باشد ،که پیش بینیها نیز چنین میگوید ،مجلس
یازدهم را میتوان یک��ی از مجالس قوی و کارآمد
در طول تاریخ جمهوری اس�لامی ایران دانس��ت.
با اس��تقرار چنین مجلس��ی میت��وان امید زیادی
به بهب��ود اوضاع اقتص��ادی ،سیاس��ی ،فرهنگی و
اجتماعی در کش��ور داش��ت،همان تغییذ که مردم
طالب آن هس��تند .اما در این میان نمایندگانی که
با رأی مردم به خانه ملت وارد میشوند ،مسئولیتی
بسیار س��نگینی را برعهده خواهند داشت ،چرا که
مردم با حضور گس��ترده و حداکثری خود خواهان
تغییرات گس��ترده در روند اداره کشور هستند که
مجلس شورای اسالمی در این مهم نقش حساسی
دارد .اگ��ر در این دوره از مجل��س ،نمایندگان کم
کاری کنن��د ،م��ردم مطالبه گ��ری خواهند کرد و
برای این منظور نیز باید توجه داشت که ساز و کار
تحقق مطالبات مردم نیز باید فراهم شود.
مردم وظیفه خود را همچون گذش��ته انجام دادند
و اکن��ون بار دیگر نوبت مس��ئولین به ویژه در این
دوره ،نمایندگان تازه نفس��ی اس��ت که وارد خانه
مل��ت خواهند ش��د و بای��د از رای ب��ا ارزش مردم
صیانت کنند.
نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی دوره یازدهم
باید همچون س��ردار شهید ایران اسالمی ،مدیریت
انقالبی و جهادی داش��ته باشند .حاج قاسم الگویی
تمام عیار از خدمت به مردم ایران و انقالب است.

یازدهمی��ن دوره انتخاب��ات مجل��س ش��ورای اس�لامی و
می��اندورهای مجلس خبرگان رهبری با حضور گس��ترده
مردم در سراسر کشور برگزار شد.
مردم همانگونه که در مراس��م تش��ییع پیکر س��ردار دالور
خود به میدان آمدن��د و در راهپیمایی  22بهمن با حضور
میلیونی خود پاس��خ تهدیدات آمری��کا را دادند،روز جمعه
نیز با حضور گسترده پای صندوقهای رأی عشق به ایران،
انقالب اس�لامی ،پیروی از والیت و مکتب سردار سلیمانی
را به اثبات رساندند.
 207ح��وزه انتخابیه در کش��ور ش��اهد رقاب��ت نامزدهای
انتخاباتی بود که دش��من از ماهه��ای پیش تالش میکرد
ت��ا فرایند حضور مردم پ��ای صندقوهخای رأی را کمرنگ
کند،ام��ا با حضور گس��ترده مردم در انتخاب��ات این هدف
دشمن بار دیگر ناکام ماند.
روز جمعه  55هزار ش��عبه اخ��ذ رأی آماده رإی گیری بود
ک��ه با وجود مش��ارکت مردمی در انتخاب��ات حال و هوای
دیگری داشت و به فرموده رهبر معظم انقالب اسالمی یک
جشن ملی برپا شد.
واجدین شرکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی و میان
دورهای خبرگان رهبری  57میلیون و  918هزار نفر بودند
که  2میلیون و  931هزار نفر رأی اولی بودند.

رهب���ر انقالب :روز انتخاب�ات روز احقاق حق مدنی
ملت است
حضرت آی��تاهلل خامنهای همچون گذش��ته در س��اعات
اولی��ه برگزاری انتخابات با حضور در محل صندوق س��یار
 ۱۱۰در حسینیه امام خمینی(ره) ،آراء خود را به صندوق
انداختند .رهبر معظم انقالب اسالمی هنگام رأی دادن در
گفتوگویی که صدا و سیما با ایشان داشت درباره انتخابات
فرمودند؛ ا ّوالً روز انتخابات روز یک جش��ن ملّی است؛ این
جش��ن را به همهی هممیهنان عزیزمان در سراس��ر کشور
تبری��ک میگویم؛ ثانی��اً روز احقاق حقّ مدنی ملّت اس��ت
ک��ه میخواهند بیایند رأی بدهند و ش��رکت خودش��ان در
ادارهی امور کش��ور را ــ که حقّ آنها اس��ت ــ به دس��ت
ال هم
بیاورند؛ ثالثاً یک تکلیف شرعی است که اینها را ما قب ً
عرض کردهایم .و حقیقت این اس��ت که انتخابات متضمن
منافع ملّی کش��ور است .هر کسی که به منافع ملّی کشور
عالقهمند است ،در انتخابات شرکت میکند.
از خداون��د متع��ال میخواهیم ک��ه به ملّت ای��ران توفیق
بده��د ،خیر بدهد و رحمت و برکت خودش را بر این ملّت
انش��اءاهلل ن��ازل کند و این انتخابات را ه��م مایهی خیر و
برکت برای این کشور قرار بدهد.
روحانی :روز افتخار دیگری در کشور رقم خورد

حت االس�لام حس��ن روحان��ی رئیس جمه��ور نیز پس از
رای دادن در جم��ع خبرن��گاران گفت؛ خوش��حالیم امروز
روز افتخارآفری��ن دیگ��ری در تاریخ انقالب و کش��ورمان
اس��ت .ارتباط مستقیمی بین ستاد انتخابات وهمه حوزهها
بصورت آنالین برقرار است .در کل  98درصد صندوقهای
سراس��ر کش��ور آنالین به س��تاد انتخابات متصل هستند.
اینک��ه در لحظ��ه چند نف��ر رای دادند و چقدر مش��ارکت
بوده کار خوب و ارزش��مندی اس��ت .امیدواریم وزیر کشور
ب��ا رایزنیهاییهای��ی که انجام میه��د انتخابات  1400را
بصورت کام��ل دیجیتال برگ��زار کند .رئیس��ی :انتخابات
بهترین پادزهر در مقابل فتنههای دشمن است
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه انتخابات بهترین پادزهر در
مقابل توطئهها و فتنههای دش��من است ،تاکید کرد :همه
مس��ئوالن چه در حوزه اجرایی و چه ناظ��ران باید از رای
مردم مراقبت کنند و به ویژه در شمارش و قرائت آرا حتماً
حقوق مردم را رعایت نمایند.
رئیس��ی افزود :کشور ما مبتنی بر اراده مردم است و مردم
دین باور و متعهد مهمترین مولفه قدرت هستند.
وی تاکید کرد :هر چه این قدرت بیشتر نماد و نمود داشته
باشد دشمن را بیش از پیش ناامید میکند.
الریجانی :شرکت در انتخابات پشتیبانی سیاسی و

امنیتی از نظام است
رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی نیز همپای م��ردم قم در
انتخابات دوم اس��فند ش��رکت کرد و در جمع خبرنگاران
گف��ت :ش��رکت در انتخابات موجب تقویت اداره کش��ور و
پشتیبانی سیاسی و امنیتی از نظام اسالمی است.
وی با تأکید بر اینکه مردم با رأی خود اداره کشور اسالمی
ایران را تقویت میکنند ،گفت :مردم با شرکت در انتخابات
از ایران اس�لامی به صورت سیاس��ی و امنیتی پش��تیبانی
میکنند .نماینده مردم قم در مجلس ش��ورای اس�لامی با
اش��اره به اه��داف آمریکا در روزهای منته��ی به انتخابات،
گفت :آمریکا با تالش فراوان س��عی داشت از حضور مردم
در انتخاب��ات جلوگی��ری و آن��ان را از ش��رکت در این امر
مأیوس کند .وی با تبیین دالیل آمریکا از این اقدام و فشار
روانی برای عدم ش��رکت مردم در انتخابات ،بیان کرد :آنها
به دنبال اس��تفاده از این ظرفیت و افزایش فش��ار بر روی
ملت ایران هس��تند .دیگر مسئولین کشور نیز با حضور در
انتخاب��ات رأی خود را به صندوقه��ا انداختند و از حضور
گس��ترده مردم ب��ا وجود همه تبلیغات منفی که از س��وی
دشمنان برای کمرنگ کردن حضور مردم پای صندوقهای
رأی انجام دادند و همچنین با وجود مشکالت اقتصادی که
در کشور وجود دارد ،سپاسگزاری کردند.

سید احمد خاتمی در نماز جمعه تهران:

بزرگان حوزههای انتخابیه بعد از انتخابات همایش
وحدت برگزار کنند

ام��ام جمعه موقت تهران گفت :به بزرگان حوزههای انتخابیه توصیه میکنم بعد
از انتخابات همایش وحدت برگزار کنند و پیمان وحدت ببندند و دست در دست
هم تالش کنند .حجت االسالم والمسلمین سید احمد خاتمی خطیب موقت نماز
جمعه تهران در خطبههای نماز جمعه این هفته که در مصلی تهران برگزار شد،
در خصوص وصیتنامه ش��هید سردار سلیمانی گفت :این وصیتنامهای است که
انس��انی جز با عنصر اخالص توان نوشتن آن را ندارد .راه تکریم سردار سلیمانی
در دنباله روی از راه او اس��ت و راه ش��هید سلیمانی در این وصیتنامه بیان شده
که عمدهترین بخش آن تاکید بر والیتمداری است.
خطیب موقت نماز جمعه تهران خطاب به کسانی که حائز رأی اکثریت شدهاند،
گفت :مغرور نش��وید و با رقبای خود کینه توزانه و بی مهرانه برخورد نکنید .این
رقبا به ش��ما خدمت کرده اند و موجب گرمی فضای انتخابات شده اند و مردم را
پای صندوقهای رأی کشاندند.
وی ادامه داد :اینکه بعد از انتخابات فالن وزیر را ببینند و بگویند فالن مس��ئول
به خاطر اینکه در انتخابات هوادار من نبوده باید برکنار شود ،کار درستی نیست.
اوالً از وزرای محترم��ی که این افراد ب��ه آنها رو میزنند تقاضا میکند در عزل و
نصبه��ا دقت کنند و ب��ر قانون تاکید کنند؛ ثانیاً ب��ه نمایندگانی که این چنین
عمل میکنند به صراحت می گویم این عملکرد نشان دهنده این است که برای
خدا در انتخابات شرکت نکرده اید .اگر برای خدا در انتخابات شرکت کرده بودید
اینگونه رفتار نمیکردید.

خطیب موقت تهران اظهارداش��ت :حدود سه ماه از عمر مجلس دهم باقی مانده
است .از همه نمایندگان محترم چه افرادی که در مجلس یازدهم حضور خواهند
داشت و چه افرادی که در مجلس یازدهم حضور ندارند ،انتظار میرود بر اساس
سوگندی که خورده اند تا آخرین لحظات به خوبی و با نشاط وظیفه خود را اجرا
کنند و کارها را معطل نگذارند.
خاتمی اظهار داشت :به بزرگان حوزههای انتخابیه توصیه میکنم بعد از انتخابات
همایش وحدت برگزار کنند و در همایش وحدت همه کاندیداها را دعوت کرده و
پیمان وحدت ببندند و دست در دست هم تالش کنند.
ام��ام جمعه موقت تهران تصریح کرد :از مردم تقاضا داریم در این عرصه فرهنگ
ال به کاندیداهایی ک��ه دعواهای انتخاباتی را مطرح میکنند و
س��ازی کنند و عم ً
رقابتهای انتخاباتی را کش میدهند بفهمانند که مردم از این حرفها استقبال
نمیکنن��د .ایام رقابتهای انتخاباتی گذش��ته اس��ت و م��ردم خواهان وحدت و
همدلی هستند .شما مردم توان این فرهنگسازی را دارید.
وی در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه این هفته تهران در مورد مس��ائل
بین المللی گفت :طی هفتههایی که گذش��ت در منطقه ش��اهد خبرهای خوش
بودیم ،آمریکا به دنبال منطقهای به هم ریخته ،لبنان و عراق پراغتشاش است.
خاتمی افزود :به حمداهلل آنچه انجام ش��د برخالف خواست آمریکا بود ،آمریکا به
دنبال لبنان به هم ریخته و بدون نخس��ت وزیر بود تا مدتی این کش��ور س��امان
نداش��ته باشد اما خدا را شکر نخس��ت وزیر لبنان انتخاب شد و مشغول تکمیل

کابینه خود است .این امر به معنای ناکامی آمریکا برای شیطنت در لبنان است.
وی در خصوص تحوالت س��وریه گفت :پیروزی جبهه مقاومت در سوریه و عقب
راندن تکفیریها از حومه حلب که دومین ش��هر بزرگ دمش��ق است خبر بسیار
خوبی بود .بعد از هش��ت سال هواپیمای مسافربری در فرودگاه حلب نشست که
موفقیت بزرگی اس��ت که امیدوارم روزی برسد که از همین تریبون خبر بدهیم
حتی یک وجب خاک سوریه در دست تکفیریها نیست؛ ان شا اهلل به زودی این
خبر را خواهیم شنید.
خاتمی ادامه داد :آنچه قابل اهمیت است این است که این پیروزیهای مقاومت
بعد از ش��هادت حاج قاسم سلیمانی به دست آمد دشمن فکر میکرد با شهادت
حاج قاس��م س��لیمانی فتیله مقاومت پایین کشیده خواهد شد غافل از اینکه این
فتیله پایین کش��یدنی نیس��ت و به یاری خداوند تا اخ��راج آخرین آمریکایی از
منطقه و نابودی رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت .مهر

