
                     سخنگوی پایداری: خوشحالیم جلیلی آمد
قاضی زاده در ادامه در رابطه با حضور جلیلی در عرصه انتخابات گفت: در جبهه پایداری و در حضور جلیلی در عرصه انتخابات ممکن است 
بحث های جدید شکل بگیرد. طبق دستور مقام معظم رهبری حضور در انتخابات هم حق و هم وظیفه است. افراد متعددی در عرصه انتخابات 

شرکت کرده اند که عضو جریانات مختلف سیاسی هستند و حتی برخی از این جریانات تا 4 نفر کاندید انتخابات ریاست جمهوری دارند.
وی افزود: سعید جلیلی چهره و اسطوره ای در حوزه گفتمان انرژی هسته ای و از کاندیداهای مطرح حزب اللهی ها است. ما در جبهه پایداری با 
هر سه نماینده خود مذاکره کردیم که نظر هر سه نفر مخالف حضور در انتخابات ریاست جمهوری بود. با این حال طبق نظر شورای فقها که 

به جبهه پایداری ابالغ شد دوستان احساس تکلیف کردند که به مطالبات اجتماع پاسخ دهند و برای انتخابات ثبت نام کنند.
قاضی زاده ادامه داد: جبهه پایداری از حضور جلیلی در این عرصه خوشحال است و طی روزهای گذشته با بیانیه های مختلف این خوشحالی  را 
ابراز کرده است. با این حال طبیعتا تا نظر نهایی شورای نگهبان صبر می کنیم تا اگر نمایندگان ما از طرف شورای نگهبان تایید صالحیت شدند 

آرایش دیگری در نمایندگان جبهه  دهیم به شکلی که نیروهای حزب اللهی برای انتخاب کاندیدای مورد نظرشان دچار سردرگمی نشوند.
                       زاکانی در دانشگاه الزهرا: من قائل به وحدت گفتمانی هستم

زاکانی ادامه داد: اینکه من بخواهم اعالم کناره گیری کنم اشتباه است و من خود را بر حسب شرایط موجود گزینه اصلح دانسته و برای ورود 
به عرصه انتخابات ماه ها در مورد آن فکر کرده ام و همه اصولگرایان باید از یک عقالنیت عمومی برخوردار باشند تا اگر کشور را خطری تهدید 

کرد به سمت وحدت پیش بروند.
این کاندیدای ریاست جمهوری همچنین درباره اجماع خود با جلیلی نیز گفت: من قائل به وحدت گفتمانی هستم و افرادی همچون ما می 
توانند با یکدیگر یک جبهه گفتمانی داشته باشند و با داشتن نگاه مشترک یک نفر را نهایتا به عنوان نامزد واحد در صحنه بماند اما آن یک نفر 

آن کسی است که از اقبال عمومی بیشتری برخوردار باشد.
زاکانی با بیان اینکه هیچ کدام از نامزدها بد نیستند افزود: هر کدام از ماها یعنی من و آقای جلیلی توانمندی های خاصی داریم و هرکدام در 

جایی می توانیم موفق باشیم ایشان در حوزه دیپلماسی توانمندند و بنده در حوزه داخلی و سیستم داخلی.
                       حدادعادل: راي باالي جلیلي واقعیتي است که ما سه نفر نمي توانیم آن را نادیده بگیریم / 

قالیباف به اعتبار سابقه اجرایي اش محبوبتر است
وي ادامه داد: در حال حاضر احتمال دیگري مطرح است، ما از روز اول گفتیم دِر ائتالف به روي همه اصولگرایان باز است، با ورود جلیلي به 
صحنه انتخابات ما منتظر هستیم ببینیم که آیا وي در میزان آرا جهشي خواهد داشت یا خیر، چراکه راي باالي جلیلي واقعیتي است که ما سه 
نفر نمي توانیم آن را نادیده بگیریم. چنانچه فردي دیگر از اصولگریان نظیر ما درصدي راي داشت ممکن است نتیجه ائتالف شکل دیگري پیدا 
کند چراکه با اتفاقات پیش آمده در ثبت نام، صحنه انتخابات به سرعت در حال تغییر است بدین گونه که عده اي ممکن است انصراف دهند و 

برخي از کاندیدا نیز با هم ائتالف کنند، ما نیز از اینکه تا کنون گزینه نهایي ائتالف را معرفي نکرده ایم، پشیمان نیستیم.
حدادعادل اظهار داشت: سعید جلیلي با اینکه از لحاظ اجرایي ناتوان نیست اما سابقه کار اجرایي نیز ندارد و تنها مسئول تیم مذاکرات هسته اي 
ایران و یک دیپلمات وزارت خارجه بوده است. قالیباف به اعتبار سابقه اجرایي اش محبوبتر است و بنده نیز هم در آموزش و پرورش و هم در 
مجلس و دانشگاه سابقه کار اجرایي فراوان دارم و معدل کارنامه ام پایین نیست اما اصراري نیز براي پیروز شدن ندارم چراکه بیش از پیروزي 

امروز به پیروزي جریان اصولگرایي مي اندیشم.
                       حسن روحانی در دانشگاه شریف: در روز رای گیری از بین من و هاشمی یک نفر می ماند

نامزد انتخابات یازدهم ریاست جمهوری کاندیداتوری هاشمی را فداکاری وی توصیف کرد و در عین حال ادامه داد: آقای هاشمی تا روزهای 
آخر قاطعانه به بنده گفت که کاندیدا نمی شود اما دالیلی پیش آمد که ایشان نامزد شد؛ آقای هاشمی به بنده گفت که ساعت 3 بعد از ظهر روز 

آخر ثبت نام ها به تصمیم  برای ثبت نام رسیده است.
روحانی بابیان آنکه از کاندیداتوری هاشمی خوشحال است اظهار داشت  :  از اینکه هاشمی کاندیدای ریاست جمهوری دولت یازدهم شده است هم 
خوشحالم و استقبال می کنم چرا که ایشان از ارکان انقالب می دانم و این کار او را که کاندیداتوری را قبول کرده است نوعی فداکاری می دانم.

وی ادامه داد: در روز رای گیری فقط یک کدام از ما در صحنه خواهد ماند.
                       تكذیب خبرسازي اطرافیان هاشمي مبني بر تماس تلفني وي و رهبر انقالب

پیرو انتشار مصاحبه خبرگزاري آریا با علي عسگري که ضمن آن مشاور پارلماني مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت اعالم 
کرده بود :»آیت اهلل هاشمي تا ساعت 5بعدازظهر تصمیمي براي کاندیداتوري نداشتند اما بعد از صحبت تلفني که با مقام معظم رهبري در 

ساعت 5:10انجام دادند با تاکید و عجله خودشان را به وزارت کشور رساندند و براي ثبت نام اقدام کردند.«
پیگیري هاي خبرنگار آریا از منابع مختلف نشان داد که در روز مورد نظر هیچ تماس تلفني میان مقام معظم رهبري و آیت اهلل اکبر هاشمي 

رفسنجاني برقرار نشده است
                       پزشكیان در جمع خبرنگاران: سر درنمی آورم چرا رفسنجانی دقیقه ۹۰ آمد/ ادامه نمی دهم

مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی یکشنبه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی در خصوص ورود هاشمی 
رفسنجانی در انتخابات اظهار داشت: بنده هنوز از انتخابات کنار نکشیده ام ولی انشاءاهلل این عرصه را ادامه نمی دهم.

وی افزود: به زودی در مورد این موضوع مطالب را اعالم می کنم و فعال عجله ای نیست.
پزشکیان در پاسخ به این سؤال که نظر شما در مورد ورود دقیقه 90 هاشمی به انتخابات چیست، اضافه کرد: نمی دانم باید از خودشان بپرسید؛ 

سر درنمی آورم چرا هاشمی دقیقه 90 آمد.
                     علیرضا علی احمدی: هاشمی با آمدنش می خواهد بگوید کسی را قابل نمی داند که مملكت 

را اداره کند
علیرضا علی احمدی در تاالر فجر دانشگاه شیراز گفت: رقابت امروز انتخابات باید بین نسل دومی ها و سومی ها باشد نه اینکه یکی در اوج 

سالخوردگی وارد صحنه شود و رای نیاورد که خدایی نکرده سکته کند.
وی افزود: هاشمی برای کشور و انقالب زحمت کشیده تمام اینها را قبول داریم اما در این 34 سال نتوانسته یک فرد را تربیت کند که امروز 

در صحنه انتخابات حاضر شود و خودش با این حال وضعش نخواهد بیاید.
این کاندیدای ریاست جمهوری بیان کرد: هاشمی با آمدنش می خواهد بگوید کسی را قابل نمی داند که مملکت را اداره کند و این به نوعی 

توهین است.
علی احمدی خاطرنشان کرد: این نظام موروثی نیست باید به این مملکت و مردم آن اعتماد کرد و مردم را به حضور حداکثری پای صندوق های 

رای تشویق کرد.
                        شریعتمداری؛ تشریح دیدار انتخاباتی با هاشمی/ به نفع هاشمی کنار می روم

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با تشریح دیدارش با آیت اهلل هاشمی رفسنجانی گفت: در دیداری که با آقای هاشمی داشتم مذاکراتی 
کردیم که وی تاکید داشت، با توجه به ضرورت وجود و تضارب اندیشه ها و افکار در انتخابات فعال نیازی به کناره گیری بنده نیست.

در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره دیدار اخیرش با آیت اهلل هاشمی رفسنجانی اظهار کرد: در این دیدار بحثهای مختلفی مطرح شد از جمله 
اینکه آقای هاشمی اصرار داشت افراد مختلفی که دارای برنامه و نظرات متفاوتی هستند بهتر است در صحنه انتخابات حاضر باشند و حرفشان 

را بزنند.
وی افزود: آقای هاشمی به بنده گفت لزومی نمی بیند در حال حاضر کسی به نفع وی انصراف بدهد.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا تصمیم شما کنار کشیدن به نفع هاشمی در دقیقه 
90 است تصریح کرد: بله حتما این موضوع مطرح است اجازه بدهید جلوتر برویم تا شرایط مشخص شود.

وزیر بازرگانی دوران اصالحات در پاسخ به این سوال که چرا با وجود کاندیداتوری آقای هاشمی نامزد شدید ادامه داد: بنده نمی دانستم ایشان 
کاندیدا می شود.

                          اکبر اعلمی در گفت وگو با تسنیم: با تمام قوت هاشمی رفسنجانی را به چالش خواهم کشید/ 
به نفع کسی انصراف نمی دهم 

اکبر اعلمی داوطلب کاندیداتوری در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سئوال 
که آیا با توجه به آرایش سیاسی موجود کشور برای حضور در عرصه انتخابات به نفع کسی انصراف می دهید، گفت: کسانی که با بنده آشنا هستند به 
خوبی واقفند که از دیرباز و از زمانی که به عنوان یک روزنامه نگار در روزنامه سالم فعالیت می کردم، همواره یکی از منتقدین جدی هاشمی رفسنجانی 

و سیاست های وی و دولتش بوده ام و زمانی که مسئولیت ریاست جمهوری را عهده دار بود، از بیان صریح انتقاداتم نیز دریغ نمی کردم.
وی افوزد: بنابراین مادامی که بتوانم از حقوق اجتماعی خود یعنی حق انتخاب شدن استفاده کنم و به صورت غیرقانونی از این حق محروم نشوم، بدون 
شک تا پایان انتخابات در میدان رقابت ها باقی خواهم ماند و نه تنها به نفع کسی کنار نخواهم رفت بلکه سرسختانه و با قوت تمام، هاشمی رفسنجانی 

و سایر کاندیداهای شاخص اصولگرا را هم به چالش خواهم کشید و در این صورت مطمئن باشید که حرف برای گفتن بسیار است.
نماینده سابق مجلس افزود: اما اگر این بار نیز برخالف قانون از حقوق اجتماعی خود محروم شوم، در این صورت مساله فرق خواهد کرد و ممکن است 

با همه توان از کسی حمایت کنم که افکارش کم  و  بیش متفاوت با کسانی است که امثال مرا از حقوق اجتماعی خود محروم می کنند.

                           مهمانپرست:قبل از ثبت نام با صالحی مشورت کردم/ کاندیدای دولت نیستم
رامین مهمانپرست، کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری، در نشست خبری گفت: شب قبل از ثبت نام، برای حضور در عرصه انتخابات، چندین 
بار استخاره کردم و بعد از آن با علی اکبرصالحی مشورت کردم / برای حضور در انتخابات با هیچ یک از بخش های دولتی، هماهنگی نکردم/ 

کاندیدای دولت نیستم.
مهمانپرست گفت: بدنه دولتی باید کوچک شود و دولت باید از تصدی گری امور دور شود و در مقابل بخش خصوصی باید تقویت شود که معنای 

آن حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت است.
                        کامران نجف زاده مجري مناظره هاي کاندیداها شد

کامران نجف زاده خبرنگار و مجري تلویزیون، مجري مناظره هاي کاندیداها در شبکه سه خواهد بود.
بر اساس اعالم صدا و سیما هر یک از نامزدها عالوه بر شبکه هاي تعیین شده فرصت دارند در شبکه سه سیما نیز حضور یابند و به مدت یک 

ساعت به سواالت جوانان پاسخ دهند.
                      احمدی مقدم در همایش تقدیر از قاریان نیروی انتظامی:  فرقه انحرافی مدعی اند حكمشان 

را از امام زمان می گیرند اما ولّی آنها معلوم نیست
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه اعضای فرقه انحرافی جدید مدعی هستند که حکمشان را از امام زمان می گیرند گفت: آنها ۸ سال در 

کشور حرف زدند اما معلوم نیست ولی آنها چه کسی است.
                       معاون اول رئیس جمهور از کاندیداتوری انتخابات انصراف داد

محمدرضا رحیمی به دلیل آنچه »اولویت امور اجرایی در مدت باقی مانده دولت دهم« دانسته، از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری کناره گیری 
کرد.

محمدرضا رحیمی اعالم کرد: قبل از ثبت نام بنا به اصرار شماری از همکاران و دوستان با وجود مشغله های فراوان در دولت، برای ورود به عرصه 
انتخابات تصمیم گرفتم، اما همچنان که پیش بینی می کردم و رییس جمهور محترم، جناب آقای دکتر احمدی نژاد نیز همین نظر را دارند، این 
ورود ممکن است ایفای برخی مسئولیت های سنگین اجرایی کشور را با کندی یا وقفه مواجه کند، بنابراین در نهایت تصمیم به انصراف گرفتم.

                       جوانفكر به نفع مشائی از انتخابات کناره گیری کرد
علی اکبر جوانفکر در بیانیه ای ضمن کناره گیری از انتخابات گفت: از عموم مردم ، عالقمندان و هواداران عزیز دعوت می کنم تا در 24 

خردادماه به مهندس اسفندیار رحیم مشایی رای دهند.
                         علیرضا علی احمدی در دانشگاه شیراز: به مشایی گفتم کنار بایستد؛گفت هنوز نمی دانی همه 

باید با من هماهنگ باشند؟! 
وزیر آموزش و پرورش در دولت نهم ادامه داد: در دولت نهم هر جا آفتی بود مقابل آن ایستادگی کردم، فردی بودم که جلو سقوط دولت نهم 

را در اواخرش گرفتم.
علی احمدی ادامه داد: زمانی که به احمدی نژاد دوست 30 ساله خود گفتم که جای برخی ها از جمله مشایی در دولت دهم نیست،او نیز به من 

گفت در دولت دهم تو هم نیستی!
وی گفت: در زمان فتنه نیز مسئولیتی نداشتم، در بالکن کتابفروشی پسرم در نزدیکی میدان انقالب به نویسندگی می پرداختم و در هر جا که 

می شد برای روشنگری حضور می یافتم.
علی احمدی خاطرنشان کرد: بارها به مشایی گفته بودم که کنار بایستد و در دولت تابلو نباشد، روزی بعد از انتخابات دهم به او گفتم انگار دوباره 

آفتابی شدی؟
مشایی گفت: همه باید خودشان را با من هماهنگ کنند هنوز متوجه نشدی و حرف بدی پشت سرش بهم زد! روز دیگری هم بهم گفت بخاطر 

برخورد تندی که با تو کرده بودم یک روز روزه گرفتم؟!
                         سخنگوی شورای نگهبان:اقدام رئیس جمهور در همراهی مشایی برای ثبت نام در وزارت کشور 

تخلف و دارای عنوان مجرمانه تشخیص داده شد
صبح یک شنبه شورای نگهبان که قانونا وظیفه رسیدگی به کارهای خالف قانون در روند تبلیغات را بر عهده دارد اقدام رئیس جمهور را مغایر 

با قوانین تشخیص داد.
عباسعلی کدخدایی در این زمینه به رسانه ها گفت :» این اقدام رئیس جمهور در جلسه صبح امروز هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مطرح و 

به اتفاق آرا، تخلف و دارای عنوان مجرمانه تشخیص داده شد و مقرر شد تا موضوع برای رسیدگی قضایی به قوه قضائیه اعالم شود.«
                       وزیر دادگستری: حمایت احمدی نژاد از یک کاندیدای خاص ارتباطی با دولت ندارد

سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری کشورمان در گفت وگو با خبرنگار قضایی فارس درباره انتساب یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری به 
دولت گفت: دولت تا این تاریخ هیچ تصمیمی برای معرفی کاندیدای ریاست جمهوری نگرفته است.

نایب رئیس هیات مرکزی اجرای انتخابات کشور گفت: این در حالی است که براساس ماده 6۸ قانونی برگزاری انتخابات و همچنین تبصره های 
ذیل آن و سایر قوانین و مقررات موضوعه دولت مجاز به معرفی کاندیدا نیست.

وزیر دادگستری کشورمان تصریح کرد: حمایت رئیس جمهور محترم از کاندیدای خاص ارتباطی با دولت ندارد و اینکه درون رسانه ها و به 
خصوص صدا و سیما و اظهارات برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی کاندیدایی به دولت منتسب می شود خالف واقع است.

                       وزیر علوم: کاندیداتوری مشایی مدنظر دولت نیست/ احمدی نژاد با کابینه مشورت نكرد
کامران دانشجو، وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: کاندیدای مطرح شده از طرف احمدی نژاد براساس مشورت با کابینه نبوده بلکه نظر 

شخصی وی است.
کامران دانشجو، وزیر علوم تحقیقات و فناوری عصر امروز در حاشیه نشست تجلیل از راهیان نور دانشگاهی در محل وزارت علوم گفت: دولت 

کاندیدایی ندارد و کاندیدای مطرح شده از طرف احمدی نژاد براساس مشورت با کابینه نبوده بلکه نظر شخصی وی است.
                     روابط عمومی دفتر رئیس جمهور: حضور و همراهی احمدی نژاد با مشایی غیرقانونی نیست / 

همراهی احمدی نژاد در زمان ثبت نام مشایی در چارچوب آزادی رفتار سیاسی است
مرکز روابط عمومی دفتر رئیس جمهور با صدور اطالعیه ای تاکید کرد: حضور و همراهی دکتر احمدی نژاد با جناب آقای مشایی در هنگام ثبت نام 

رفتاری غیرقانونی نیست و در چارچوب آزادی عقیده و رفتار سیاسی و شخصی است
                      ابوترابی در دیدار با جامعه روحانیت مبارز شمال غرب تهران: اقدام رییس جمهور در همراهی 

مشایی کامال یک اقدام سیاسی بود و به هیچ وجه قابل دفاع نیست
نامزد ائتالف اکثریت اصولگرایان در واکنش به اقدام رییس جمهور در همراهی مشایی برای ثبت نام در انتخابات، گفت: این کامال یک اقدام 

سیاسی بود و به هیچ وجه قابل دفاع نیست همانطور که شورای نگهبان نیز رسما این کار را خالف قانون اعالم کرده است.
وی در پایان با تاکید بر وحدت رویه اصولگرایان، گفت: نگاه بنده و بسیاری از دوستان اصولگرا همواره به این بوده است که بنا بر مرجعیت 

جامعتین راه برای موفقیت گفتمان اصولگرایی هموار شود.
                     حدادعادل:مشائی بدست شیوخ منطقه بهانه داد / بسیاری از افكار مشایی را نمی پسندم / 

چیزی به نام اسالم ایرانی نداریم
کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: وقتی فردی که نزدیک ترین فرد به رئیس جمهور است بگوید باید از اسالم 

ایرانی صحبت کنیم بدست شیوخ منطقه بهانه داده است که بگویند اینها مسلمان نیستند.
نماینده تهران در مجلس گفت: ما به معنای واقعی کلمه چیزی به نام اسالم ایرانی نداریم، ایرانی ها اسالم را پذیرفته اند و همه افتخارشان این 
است که اسالم واقعی را پذیرفتند، اما وقتی فردی که نزدیک ترین کس به رئیس جمهور است بگوید باید از اسالم ایرانی صحبت کنیم به دست 

شیوخ منطقه بهانه می دهد که بگویند اینها مسلمان نیستند، اسالم به اسم خودشان آوردند و می گویند اسالم ایرانی.
این کاندیدای ریاست جمهوری ادامه داد: مشایی چند سال پیش گفت ما با مردم اسرائیل سر جنگ نداریم، این حرف دقیق نیست اگر بگوییم 
با یهودی ها سر جنگ نداریم درست است زیرا ما در ایران هم یهودی داریم که برایمان محترم هستند، اما نمی توانیم بگوییم با کسانی که 
سرزمین یک عده فلسطینی را غصب کرده اند مشکلی نداریم؛ این حرف و بسیاری از حرف ها و رفتارهای دیگر و نیز دخالت در مسایل فرهنگی 

با چنین سلیقه ای در مجموع چیزی با نام انحراف را به وجود آورده است که باید با بصیرت از آن فاصله بگیریم.
                       باقری لنكرانی در جمع دانشجویی در کاشان: جریان سازی مشایی به ضرر منافع ملی تمام شد

وی با انتقاد از برخی اقداماتی که مشایی در حاشیه دولت انجام داد و موجب ضرر منافع ملی ما شد ابراز داشت: به عنوان نمونه درست در اوج 
جنبش بیداری اسالمی که این جنبش به صراحت اعالم کرد ما از ایران اسالمی الگو گرفتیم و الهام بخشی ایران اسالمی را قبول داشتند مشایی 

اعالم می کند ما طرف دار مکتب ایرانی هستیم.
لنکرانی خاطرنشان کرد: اعالم طرفداری از مکتب ایرانی در اوج بیداری اسالمی، دقیقا تکمیل جورچین دشمن جمهوری اسالمی بود تا استکبار 

مدعی شود این ها بی جهت از اسالم دم می زنند و در واقع به دنبال منافع و اقتدارشان در منطقه هستند.

هدف ملت ایران در این انتخابات با دو عامل »انتخابات گرم و پرشور« و »انتخاب فردی مومن،انقالبی با عزم و همت جهادی 

به ریاست جمهوری« تحقق می یابد.

معیار اصلی در انتخاب رییس جمهور این است كه كسانی باشندكه همتشان برحفظ عزت و حركت كشور در جهت انقالب باشد/

مردم به شعارها توجه كنند،بعضی برای جلب آرا شعارهایی میدهند كه از اختیاراتشان بیرون است.

جوانان، مسئوالن، مبلغان و کسانی که عرصه سخن را در دست دارند به مردم امید دهند. این امید واهی نیست و واقعی است.

مردم بدانند حضور پرشور و پررونق در انتخابات موجب مصونیت کشور می شود و طمع دشمن به دست اندازی و خباثت علیه 

کشور کم می شود.

در دیدار با هزاران نفر از اقشار مختلف مردم

معیار اصلی
 انتخاب اصلح

هدف ملت ایران انتخاب فرد اصلحی باشد که کشور را با همین رسعت و یا بیشرت از آن پیش بربد، عزت ملت را باالتر بربد، 

استقالل کشور را عمیق تر بکند، وضع زندگی را بهرت و مرفه تر کند و امید و شور و شوقی در کشور به وجود آورد.

دشمن اگر می توانست کاری کند که انتخابات برگزار نشود، آن کار را می کرد؛ اما اکنون که چاره ای ندارند می خواهند انتخابات محسنات 

مورد نظر ملت ایران را نداشته باشد.
انتخابات امسال اهمیت مضاعف دارد و به یک موضوع مهم بین املللی تبدیل شده است/ متام اتاق های فکر دنیا در حال رصد این حادثه 

بزرگ هستند و درخصوص انتخابات ایران نقشه ها و اهدافی دارند.

برای آرامش و وحدت کشور، قانون معیار بسیار خوبی است/ انشالله شورای نگهبان طبق وظیفه قانونی، آنهایی را که صالحیت 

دارند، معرفی می کند/ شورای نگهبان افراد متقی هستند و طبق قانون 'صالح' را معرفی می کنند.

معیار اصلی انتخاب اصلح این است که افرادی رس کار بیایند که همتشان به حفظ عزت و حرکت 

کشور در جهت اهداف انقالب باشند، مصداق ایستادگی باشند، زرهی پوالدین از توکل و یاد خدا بر 

تن بپوشند و وارد میدان شوند.

نباشد/  مشکالت  این  که  هست  دنیا  کجای  امروز  اما  هست  کشور  در  اشتغال  و  گرانی  نظیر  مشکالت 

کشورهای اروپایی صحنه گردان تبلیغات علیه ایران  تا خرخره در مشکالت رفته اند و هر روز مردم علیه 

سیاستهای دولت هایشان به خیابان ها می روند.
دشمنان سعی دارند با تبلیغات ، سایه ناامیدی و بحران را بر رس کشور بیندازند، کشور را به مشکالتی که 

كاانت كشور هب يك نفر و يك مجموهع است. سرنوشت مسائل اقتصادى، مسائل فرهنگى، روابط خارجى و مسائل گوانگون ديگر ات حدود زيادى هب اين قضيه وابسته  است.5وجود ندارد متهم کنند، مشکالت کوچکی را بزرگ کنند و آینده را تیره و تاریک نشان دهند. رد باب انتخابات اين است هك مردم بايد هب فكر شناخت اصلح باشند؛ چون امر كوچكى نيست. مسأهل انتخابات، مسأهل سپردن سرنوشت بخش عمده ام

                  آیت اهلل نوری همدانی هر ایرانی باید شرکت در انتخابات را برای خود واجب بداند / شاخصه انتخاب 
اصلح

یکی از مراجع تقلید قم گفت: همه نامزدهای انتخاباتی باید تابع قانون بوده و از ولی فقیه اطاعت کنند زیرا نظام ما دارای سه رکن اسالم، والیت و 
مردم بوده و تبعیت از رهبری ضروری است.

آیت اهلل نوری همدانی ائتالف کاندیداها به نظر خودشان بستگی دارد و ما به تعهد و احساس تکلیف کسانی که ثبت نام کرده اند ارج می نهیم.
این مرجع تقلید با بیان اینکه هیچ شخص خاصی را به عنوان کاندیدای مورد نظر معرفی نمی کند عنوان داشت: همه نامزدهای انتخاباتی باید تابع 

قانون بوده و از ولی فقیه اطاعت کنند زیرا نظام ما دارای سه رکن اسالم، والیت و مردم بوده و تبعیت از رهبری ضروری است.
ابعاد مختلف مدیریتی در همه  باید بر اساس  اداره کشور  باید شخصی مدیر و مدبر باشد گفت:  اینکه رئیس دولت  بیان  با  آیت اهلل نوری همدانی 
صحنه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی باشد ضمن اینکه الزم است رئیس جمهور آینده توانایی خود را در عرصه های دیگر مدیریتی ثابت کرده باشد.

                       عالمه مصباح یزدي:اگر غیر از کاندیدای جبهه پایداری، اصلحی مي شناختیم، معرفی می کردیم / من 
از 6ـ7 سال پیش در باره این موضوع فكر کردهام و به تشخیص خود مطمئن هستم / ما نظری داشتیم و گفتیم؛ 

نظر ما تغییر نكرده است
این عضو شوراي فقاهتي جبهه پایداري در جمع برخی از فضالي حوزه علمیه قم، ضمن گفت وگو در باره انتخابات ریاست جمهوري یازدهم، به 
خصوص پس از آرایش جدید انتخاباتی فرمودند: وظیفه ما معرفي اصلح بود و اگر غیر از کاندیدای جبهه پایداری، اصلحی را مي شناختیم، ولو از خارج 
جبهه پایداری هم بود، معرفی میکردیم. ما نظری داشتیم و گفتیم؛ نظر ما تغییر نکرده است ما بر نظر خود ثابت هستیم و ایستادهایم و عقب گرد هم 

نداریم و این بُرد است که هر آنچه ببینیم وظیفه است، همان را انجام دهیم.
استاد اخالق حوزه علمیه در ادامه افزود: برخی میگویند اگر رأی نیاورید، آبرو و حیثیت شما میرود؛ ما اگر حیثیتی داریم، برای همین کارهاست. این 
تصمیم مربوط به االن نیست؛ بلکه  من از 6ـ7 سال پیش در باره این موضوع فکر کردهام و به تشخیص خود مطمئن هستم. این براي ما یک 
تشخیص قطعی بوده و وظیفه ما همین است؛ چه آبرو برود، یا نرود. شما هم به وظیفه خود عمل کنید و با زبان خوش و با منطق هر اندازه که 

مي توانید روشنگري کنید.
ایشان در پایان فرمودند: اگر ما دنبال وظیفه باشیم، هیچ نگراني نداریم و هر کاري که از دست مان برآید، انجام مي دهیم. ما وظیفه مان را تشخیص 

داده ایم  و به آن عمل مي کنیم و هر چه خدا بخواهد همان مي شود؛ و هلل عاقبة األمور؛ و اهلل غالب علي امره.
                       آیت اهلل علم الهدی: ثبت نام برخی چهره ها در روز آخر جبهه  بندی ها را مشخص کرد

امام جمعه مشهد با بیان اینکه رسانه ها باید گفتمان ها را برجسته نمایند؛ مردم خودشان مصداق ها را پیدا می کنند، گفت: با ثبت نام برخی از چهره ها 
در روز آخر صفوف و جبهه های آنان به خوبی روشن شده است.

وی ادامه داد: امروز باید مشخص شود آنهایی که می خواهند به دنبال تولید بروند آیا این افزایش تولیدشان به نفع یک عده ای خاص خواهد بود یا 
برای کمک به اقشار ضعیف جامعه کمک می شود.

خطیب جمعه مشهد با اشاره به ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: با ثبت نام برخی از چهره ها در روز آخر صفوف و جبهه های 
آنان به خوبی روشن شده است.

                     در دیدار شورای مرکزی جبهه پایداری با حضرت عالمه مصباح یزدی
بینی و بین اهلل شهادت می دهم که روی زمین و زیر این آسمان کسی اصلح تر از آقای لنکرانی نمی شناسم/ امیدوارم که این شهادت برگ زرینی 

در کارنامه ۸0 ساله ام باشد
 عالمه مصباح در این دیدار این گونه اظهار داشتند : من در پیشگاه الهی شهادت می دهم در بین کسانی که در یازدهمین دوره ریاست جمهوری 

کاندیدا شده اند جناب اقای دکتر لنکرانی  اصلح هستند و امیدوارم که این شهادت برگ زرینی درنامه ۸0 ساله من باشد.
ایشان در بخشی دیگر از سخنان فرمودند : برخی از افرادی که کاندیدا شدند من به آنها ارادت دارم و آنها نور چشم من محسوب می شوند اما برای 

این کار مناسب نیستند ولی  بینی وبین اهلل شهادت می دهم که روی زمین و زیر این آسمان کسی اصلح تر از آقای لنکرانی نمی شناسم.
                       آیت اهلل یزدی خطاب به آیت اهلل جنتی: ثواب اعالم شجاعانه ردصالحیت برخی کاندیداها از عبادات ماه 

رجب براي شما بیشتر است/در 8۰ سالگی بین خدا و دنیا گیر افتاده ایم
وي با بیان اینکه مسئوالن باید تا آخرین لحظه خدمت خود به وظایف محوله شان به درستی عمل کنند، افزود: برخی از مسئوالن به دلیل اینکه 
می گویند معلوم نیست در آینده چه کسی قرار است رئیس جمهور شود از همین حاال بی انگیزه شده اند و به وظیفه رسمی و قانونی خود آنگونه که 

باید و شاید عمل نمی کنند که این نوع نگرش غلط و اشتباه است چرا که کشور ما قانون دارد.
                        حسن روحانی در دانشگاه شریف: آمریكایی ها کدخدا هستند و با کدخدا بستن راحت  تر است / اینكه 

امام فرمود اسرائیل باید از بین برود یک آرمان بلند مدت است
حسن روحانی در نشست انتخاباتی که در دانشگاه شریف برگزار شد با اشاره به آشتی صاحب نظران آشتی جناح ها و گروه ها و آشتی جهان با یکدیگر 

گفت: به نظر من مذاکره با امریکا آسان تر از مذاکره با اروپایی هاست چرا که اروپایی ها یک آقا اجازه می خواهند.
وی ادامه داد:  بنابراین اگر با کدخدا ببندیم بهتر از آن است که با پایینی ها ببندیم.

روحانی در پاسخ به سوال دانشجوی دیگری که از وی پرسید شما چه برنامه ای برای نابودی اسرائیل دارید گفت: اسرائیل کشوری است که سرزمین 
فلسطین را غصب کرده و رژیم آدم کشی است که به طور مرتب در منطقه جنایت می کند اما اینکه امام فرمود اسرائیل باید از بین برود یک آرمان 
بلند مدت است که راهش لشکر کشی نیست بلکه بهترین راه برای نابودی اسرائیل دموکراسی و آن چیزی است که مقام معظم رهبری در خصوص 

رای گیری برای حکومت در سرزمین های اشغالی فرمودند.
                     آیت اهلل کعبی: احراز صالحیت در تمام نظام های حقوقی وجود دارد/ اعتقاد به مكتب ایران یعنی 

عدم اعتقاد به قانون اساسی
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در نظام های سیاسی ریاستی و پارلمانی و نیمه پارلمانی سازوکار بسیار مفصلی برای تشخیص صالحیت 
ها پیش بینی شده است، افزود: در هیچ نظام سیاسی اینگونه نیست که هر فردی بخواهد برای مناصب گوناگون بدون احراز صالحیت، داوطلب و 

پذیرفته شود.
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( گفت: شورای نگهبان افرادی که شرایط قانونی در آنها احراز شود، تایید خواهد کرد و 

فرقی نمی کند تعداد نامزدها 5 نفر باشد، 20نفر یا 30 نفر.
کعبی با بیان اینکه در شرع مقدس اسالم و قانون اساسی میهن دوستی و داشتن عرق ملی مذموم نیست، تصریح کرد: کسی که ملی گرا و ناسیونالیست 
است و مکتبی را در مقابل مکتب اسالم مطرح کند و یا ارزشی های ملی را در مقابل ارزش های اسالمی مطرح می کند، در حقیقت اعتقادی به قانون 

اساسی ندارند و صالحیت اش تایید نخواهد شد.
                    استقبال جمعیت ایثارگران از حضور جلیلی

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی ضمن اعالم استقبال این جمعیت از حضور سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری گفت: 
حضور سعید جلیلی و علیرضا زاکانی موجب تقویت گفتمان انقالب اسالمی و بسط حضور نیروهای حزب الهی در عرصه خواهد بود.

مجتبی شاکری در پایان نشست مرکزی جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی گفت: جلیلی و زاکانی افرادی هستند که به گفتمان انقالب اسالمی، باورمند 
هستند و کارنامه شفاف و درخشانی دارند. اینان باورمندیشان به گفتمان امام و انقالب معلوم و آشکار است به طوری که حضورشان در صحنه، موجب 

تزلزل جدی در اردوگاه فتنه، فساد و انحراف شده است.

                       7456 حقوقدان خطاب به آیت اهلل جنتی: بدون مالحظه فتنه گران و منحرفان را ردصالحیت کنید
7456 نفر از حقوقدانان، اساتید دانشگاه، وکال، قضات، مشاوران حقوقي، سردفتران و فارغ التحصیالن رشته حقوق در نامه ای به آیت اهلل جنتی 
دبیر و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی ضمن حمایت کامل از اقدامات قانوني این شورا از اعضا درخواست کردند بدون توجه به نام و شهرت 
افراد، هرکس که فاقد تمام یا برخي از شرایط مصرح در قانون باشد، خصوصًا افرادي که در سالهاي گذشته و در جریان فتنه سال ۸۸ و انحرافات 

صورت گرفته بعد از آن از مسیر مستقیم انقالب منحرف شدند را رد صالحیت کنند.
                        زاکانی: تمام مخالفان اصولگرایی پشت هاشمی قرار گرفته اند/انتصاب علی مطهری حساب 

شده بود 
زاکانی گفت: بنده معتقدم که خود نامزدهای اصولگرایان که بعد از تأیید شورای نگهبان در صحنه حضور دارند باید اولویت اولشان حفظ جهت گیری 

اصلی کشور باشد و اگر این جهت گیری به تهدید افتاد به سمت وحدت رفته و بهترین نامزد را برای مقابله با هاشمی انتخاب کنند.
زاکانی همچنین درباره انتصاب مطهری به عنوان سخنگوی ستاد هاشمی نیز گفت: معتقدم این انتصاب، کاری حساب شده بوده و باحضور ایشان 

می توان رسانه های خارجی را مشاهده کرد.
این کاندیدای ریاست جمهوری تصریح کرد: در انتخابات پیش رو تمام مخالفین اصولگرایی پشت سر هاشمی قرار گرفته و ایشان نیز نیم نگاهی 
به بخش اصولگرایان دارند و می خواهند با این انتصاب از سبد رای اصولگرایی بهره ببرند و پیش بینی من این است که با تمام این امور ایشان در 
این صحنه توفیقی نخواهند داشت اال در صورت تفرقه و تشتت آرا میان اصولگرایان که برای جلوگیری  از این هدف نیاز به یک عقالنیت باال 

در میان نامزدهای منتخب اصولگرایی برای رسیدن به وحدت است.
                        حدادعادل: اصولگرایان باید مقابل جریان هاشمی رفسنجانی با هوشیاری عمل کنند 

عضو ائتالف پیشرفت با بیان اینکه اصولگرایان باید مقابل جریان هاشمی رفسنجانی با هوشیاری عمل کنند، گفت: اتحاد اصولگرایان در برابر 
این جریان اهمیت خیلی زیادی دارد.

غالمعلی حدادعادل نماینده مردم تهران و عضو ائتالف پیشرفت در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ثبت نام آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت: اصولگرایان باید در مقابل جریان هاشمی رفسنجانی با هوشیاری عمل کنند.

وی افزود: اتحاد اصولگرایان در برابر جریان هاشمی رفسنجانی اهمیت خیلی زیادی دارد.
عضو ائتالف پیشرفت خاطرنشان کرد: اگر اصولگرایان به این نتیجه برسند که اصل اصولگرایی در خطر است، چه جبهه پایداری و چه سایر 

تشکل های اصولگرایی این آمادگی را دارند که در نهایت با همدیگر همکاری کنند.
                        نامه ۱۰۰ نماینده مجلس به شورای نگهبان برای رد صالحیت هاشمی

این نامه قریب 100 امضاء از نمایندگان مجلس را داراست و البته امضاهای آن در حال افزایش است، با نامه قبلی نمایندگان که در اعتراض به 
مواضع هاشمی رفسنجانی در مقابله با والیت فقیه و مخالفت با عنصر مقاومت علیه رژیم صهیونیستی بود ، شب گذشته)سه شنبه( توسط یکی 

از نمایندگان مجلس از طریق دبیرخانه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به آیت اهلل یزدی تقدیم شد.
                        حدادعادل:همه کسانی که سال 88 پشت موسوی بودند، امروز پشت هاشمی هستند

وی با اشاره به حضور هاشمی در انتخابات عنوان کرد: کسانی که از وی حمایت کرده و اصرار داشتند که ثبت نام کند چه کسانی هستند؛ نقش 
فرزندان وی در جریانات ۸۸ چه کردند؛ در طول این چند سال مواضع خود آقای هاشمی چطور بود، مواضع آقای هاشمی طوری بوده که اصالح 
طلبان پشت سر وی اجماع کردند. واقعیت نشان می دهد همه کسانی که سال ۸۸ پشت سر موسوی جمع شده بودند امروز پشت هاشمی جمع 

شده اند.
                      محمد هاشمی: اسحاق جهانگیری رئیس ستاد انتخاباتی آیت اهلل هاشمی شد

همچنین بر اساس خبر مهر، اسحاق جهانگیری به عنوان رئیس، محمد علی نجفی به عنوان قائم مقام، علی مطهری به عنوان سخنگوی ستاد 
آیت اهلل هاشمی معرفی شده اند. همچنین بیژن نامدار زنگنه هم به عنوان یکی از مسئوالن اصلی ستاد آقای هاشمی مشغول به کار خواهد شد.

                       زاکانی در جمع دانشجویان دانشگاه قم: پدیدآورنده تورم 4۹ درصدی توانایی اداره جامعه را 
ندارد / اصولگرایان نیازمند همگرایی هستند / آقای هاشمی مسئولیت های خود را در قبال انقالب اسالمی 

انجام نداد
کاندیدای ریاست جمهوری اظهار کرد: هاشمی و تمام کسانی که به او کمک می کنند ظرفیت پیروزی ندارند و تنها در صورت تفرقه اصولگرایان 

موفق می شوند بنابراین اصولگرایان نیازمند همگرایی هستند.
اداره جامعه بودند تورم 49  افراد زمانی که جوان تر بودند و اهل  ادامه داد: برخی  انتخابات ریاست جمهوری  کاندیدای جبهه حماسه سازان در 
درصدی را به وجود آوردند و امروز هم سنشان گذشته و صحنه هم طوری است که افراد را اداره می کنند؛ نقد منطقی در این زمینه را در فرصت 

دیگری بیان می کنم.
زاکانی در خصوص ائتالف با گروه های دیگر گفت: معتقد هستم با حضور آقای هاشمی اصولگرایان نیازمند همگرایی هستند و کسانی که قرابت 
بیشتری با هم دارند باید آن را شروع کنند و به جامعه اطمینان بدهند در نهایت یک نفر از میان آنها به صحنه خواهد آمد؛ آقای هاشمی و تمام 

کسانی که به او کمک می کنند ظرفیت پیروزی ندارند و تنها در صورت تفرقه اصول گرایان موفق می شوند.
                          قالیباف: ریاست جمهوری رفسنجانی مستضعفان و محرومان را مستضعف تر و محروم تر می کند / 
وی باید در مناظره ها پاسخگو باشد / در مناظرات سواالت مهمی از رفسنجانی دارم/ برای اصالح وضع موجود 

الزم نیست به 2۰ سال قبل برگردیم
کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خطاب به هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: سوال من از آقای رفسنجانی این است که شما 
16 سال با قدرت و هماهنگی کامل و بدون اینکه در سر راه شما تنشی وجود داشته باشد و یا کسی قدرت مقابله و حتی انتقاد از شما را داشته 

باشد در قدرت بودید. ۸ سال در راس قوه مجریه و ۸ سال هم رئیس مجلس بودید.
برگردید و نشریات آن زمان را مشاهده کنید تا مشخص شود سخنانی که مقام معظم رهبری برای آقای هاشمی بیان کرده اند، حتما برای آقای 
احمدی نژاد نگفته اند. آن جمله ای که آقا فرمودند هیچ کس برای من مثل هاشمی نمی شود را به یاد داریم. اما با همه این حمایت ها و هماهنگی 

ها خروجی اجتماعی و فرهنگی که دوران اقای هاشمی داشت چه بوده است؟
قالیباف با بیان اینکه امروز چه چیزی تغییر کرده که  اقای رفسنجانی وارد عرصه شده اند؟ خاطرنشان کرد: ورود اقای رفسنجانی به آن معنی است 
که کشور را حداقل در یک دوره چهار ساله دیگر وارد تنش های سخت و دو قطبی کرده و مردم مستضعف و محروم را مستضعف تر و محروم تر 
کنیم. این مسئله چه آورده دیگری برای کشور دارد؟ آقای رفسنجانی در مناظرات باید به مردم پاسخ دهند که ایشان بعد از این مدت چه کردند؟

وی معتقد است که بزرگ ترین ظلم به مردم آن است که به 20 سال قبل برگردیم و به گفته وی اگر کارنامه 20 سال قبل تا به امروز قابل دفاع 
بود حرفی نداشتیم اما کارنامه برای مردم مشخص است. بدون تعارف باید بگویم دولت اصالحات زاییده دولت آقای هاشمی است.

هنوز این سوال برای من باقی مانده است که دولت اصالحاتی که جامعه مدنی را دنبال می کرده و به دنبال توسعه سیاسی بوده است با کدام 
منطق باید تالش کند که بعد از 4 سال، رئیس جمهوری که هشت سال رئیس جمهور بوده است به قدرت برگردد؟ این به میلیتاریسم بیشتر شبیه 

است تا به دموکراسی؛ این موضوع به اردوگاه روسیه بیشتر شبیه است تا اردوگاه غربی و هدفی که آن ها دنبال می کنند.
                        کامران باقری لنكرانی عصر یكشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه قم:کسی حق ندارد بعد از خود 

رئیس جمهور منصوب کند/مردم این بار با قلبشان رای می دهند /رأی هاشمی و مشایی هم پوشانی دارد
کاندیدای جبهه پایداری در انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه هاشمی برای ریاست جمهوری هیچ برنامه ای ارائه نداده است، گفت: انتخابات 

عرصه ژست های سیاسی و سفارش های فردی نیست و هیچ کس حق ندارد برای بعد از خود جانشین معرفی و تعیین کند.
استاد دانشگاه شیراز با اشاره به فراز و نشیب های سیاسی و اخالقی برخی کاندیداهای ریاست جمهوری در سال های اخیر گفت: چطور شده کسانی 
که در سال 7۸ هاشمی را به عنوان نفر سی ام نمایندگی مجلس در تهران تحمل نکردند و باعث استعفای او شدند حاال برای نجات کشور از این 

مرد 79 ساله التماس دعا دارند.
لنکرانی با اشاره به اینکه هاشمی با هدف و برنامه مشخص وارد انتخابات نشده است، گفت: اینکه هاشمی بدون واسطه و بدون خلیفه تراشی 
وارد انتخابات شده خیلی خوب است اما آنچه که برای من معلوم نیست این است که واقعا هاشمی توان اداره کشور را دارد. آیا برنامه ای برای 

مشکالت عدیده اقتصادی دارد؟
وی با پیش بینی اینکه هاشمی در این دوره از انتخابات با شکست سنگینی مواجه خواهد شد، گفت: به نظر من رأی هاشمی و مشایی هم پوشانی 

دارد و هیچکدام از این دو نفر صاحب رای نیستند.
                        روایت متكی از منتخب شدن ابوترابی فرد

منوچهر متکی در خصوص کناره گیری از ائتالف پنج پنج نفره گفت: در این ائتالف قرار بر این بود هر تصمیمی که گرفته می شود بر اساس آرای همه اعضا  باشد و 
با توجه به نظرسنجی نامزد نهایی این ائتالف انتخاب شود ولی این طرح مورد اقبال قرار نگرفت و دوستان مطرح کردند که کاندیدای نهایی را بر  اساس قرعه کشی 

انتخاب کنند؛ یا خود اعضای ائتالف فرد نهایی را برگزینند.
متکی با بیان اینکه چنین انتخابی منطقی نیست، اظهار کرد: نهایتا در این بین ابوترابی به عنوان گزینه نهایی ائتالف انتخاب شد که من گفتم این انتخاب مطابق قاعده 

و سیاستگذاری ائتالف نیست.


