انتخـابـات

پيروزي دوباره اعتدال
حس���ن روحان���ی دوب���اره ب���ه
ریاستجمهوری اسالمی ایران رسید.
نزدیک ب���ه یک ماه ماراتن نفسگیر
تبلیغات���ی کاندیداه���ای انتخابات
ریاستجمهوری دوازدهم سرانجام با
پیروزی شیخ دیپلمات بر سید قضات
پایان یافت.
اگرچه عادت کرده بودیم که خرداد
را با انتخابات به ی���اد آوریم اما این
بار اردیبهشت با حضور پرشور مردم
رنگ انتخاباتی گرفت و دوباره ایران
تصمیم گرفت که به حسن روحانی
اعتماد کند؛ م���ردم با "تکرار" خود
اردیبهشت  96را برای حسن روحانی
خوش یمن کردند.
فدری���کا موگرینی ،ضمن تبریک به
رییس جمهور کشورمان تاکید کرد:
آماده ادامه هم���کاری برای اجرای
برجام و تعامل دوجانبه و برقراری صلح منطقهای هستیم.مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا با انتش���ار پیامی در صفحه توییتر خود نوشت :مردم ایران به شکلی پرشور در زندگی
سیاسی کشورشان شرکت کردند .من به رییس جمهور روحانی برای این تفویض قدرتمند
تبریک میگویم.

تبریک و تشکر از حضور پر شکوه مردم

امیدوارم او بتواند ،به فضل خدا در چهار س���ال آینده با عملکردی حق گرایانه و استفاده از
همکاران پاکدست و اتخاذ مدیریت درس���ت ،موجب افزایش اعتماد مردم به نظام مقدس
جمهوری اس�ل�امی و یکپارچگی ملی و جبران فرصتهای س���وخته گذشته و اعتالی شأن
ایرانیان و پیشرفت میهن اسالمیمان و مقابله با محرومیت و فساد و ظلم و استکبار شود.
سید مصطفی میرسلیم- ٣٠اردیبهشت "۱۳۹۶

هاشمیطبابهرئیسجمهورمنتخبتبریکگفت

سیدمصطفیهاش��می طبا نامزد انتخابات ریاست جمهوری در پیامی ،به رئیس جمهور
منتخب تبریک گفت.
در پیامهاشمی طبا آمده است:
"بسم اهلل الرحمن الرحیم
یک بار دیگر ملت رشید ایران با انتخاب جناب آقای دکتر حسن روحانی به ریاست جمهوری،
بلوغ و تشخیص مصالح خویش را نشان دادند.
با پایان یافتن دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران با سپاس از رهنمودهای
ارزنده مقام معظم رهبری ،از مشارکت وسیع ملت بزرگ ایران ،شورای نگهبان قانون اساسی،
وزارت کشور ،صدا وسیما و سایر دس���ت اندرکاران انتخابات که در برگزاری خردمندانه و
نیکوی این انتخابات تالش وافر کردند قدردانی و تشکر نموده و توفیق هر چه بیشتر ایشان
را از درگاه ایزد متعال مسئلت می نمایم.
با تبریک این پیروزی به جناب آقای دکتر حس���ن روحانی و آرزوی توفیق هر چه بیش���تر
ایشان در تداوم خدمت به ایران و ملت بزرگ ایران ،رجاء واثق دارد که ایشان و دولت همراه،
تالش هر چه بیش���تر خود را در حفظ و ارجمندی ایران به عنوان زیست گاه ایرانیان ،قدرت
و استقامت جمهوری اسالمی ایران ،کمک به رفع محرومیت محرومین و مستحقان ،به روز
نمودن کش���اورزی ،ایجاد اشتغال کامل از طریق تولیدات صادراتی و نیز بهره برداری کامل
از امکانات گردش���گری به کار خواهند
بس���ت تا با یاری ملت شرافتمند ایران
های
که با تأسی به راه شهدا و سیاست
دفاع مقدس آماده ه���ر نوع ایثار برای
س���ربلندی جمهوری اسالمی و ایران
عزیز هستند ،توفیق هر چه کاملتر را
به دست آورند.
همچنین الزم می داند از آن دس���ته از
هموطنان گرامی که علی رغم تاکیدم
در اختصاص رای به جناب آقای دکتر
روحانی ،آرایی را به نام اینجانب به صندوقهای رأی ریختند نیز سپاس���گزاری کنم و توفیق
ایشان و همه ملت بزرگوار ایران را از درگاه خداوند متعال مسئلت می کنم.
با درود بر ارواح پاک شهدا و سالم بر جانبازان و ایثارگران
سید مصطفیهاشمی طبا - ٣٠اردیبهشت"١٣٩٢

سید حس��ن خمینی با صدور پیام تبریکی گفت:پس از
هاشمی احساس
حماسه  ۲۹اردیبهش���ت جای خالی آقای
شود.در پیام یادگار امام راحل آمده است :حضور حماسی
می
و افتخار آفرین مردم،از انتخابات دیروز یک نقطه درخشان
در تاریخ ایران ساخت.
 "دیرو ِز شما"،فردای همه ایرانیان را رقم خواهد زد و جای
خالی آقایهاشمی امروز بیشتر احساس می شود.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزش���کی ضمن تبریک به ملت شریف ایران که بار دیگر بر
اسحاق جهانگیری نیز به ملت ایران تبریک گفت.معاون آرمانهای بلند انقالب پای فشردند ،بیان داشت :ملت بزرگ ایران برگ زرین دیگری بر تاریخ
ها ماندگار کردند.
بهشت سال  1396را در خاطره
اول رییس جمهور در یادداشت توئیتری پیروزی ملت ایران این دیار کهن افزودند و اردی
برای تداوم راه تدبیروامید را تبریک گفت.
بهشت ماندگار" نوشت:
هاشمی در پیامی با عنوان "اردی
دکتر سید حسن
 همچنی���ن محمدجواد ظریف در صفحه اینس���تاگرام خود از حضور باش���کوه مردم در "درود بر ملت ش���ریف ایران که با صبر و نجابت و پیروی از شهیدان گرانقدرشان ،بار دیگر
انتخابات ریاست جمهوری تقدیر کرد.وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود در بر آرمانهای بلند انقالب پای فش���ردند؛ برگ زرین دیگری بر تاریخ این دیار کهن افزودند و
ها ماندگار کردند.
بهشت سال  1396را در خاطره
اینستاگرام با انتشار عکسی از حضور خود در حسینیه جماران برای شرکت در دوازدهمین اردی
زنی و روزهای پر تنش و اضطراب چش���م بس���تن بر
دوره انتخابات ریاس���ت جمهوری نوش���ت":وامدار همه مردم ایرانیم که با حضور باشکوه و ملت���ی بزرگ که پس از ماهها گمانه
هوشمندانه خود در انتخابات در داخل و خارج از کشور یکبار دیگر اقتدار ،امنیت و سربلندی موفقیتهای ارزشمند دولت در مناظرهها ،طی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری،
ایران و ایرانی را تضمین کردند".ظریف همچنین در صفحه توییتر خود نوشت :ما ثبات خود خواست خود را با بلندترین و رساترین صدا فریاد زدند و در روزی سراسر شور و شعور ،برای
را نه از "ائتالفها" بلکه از مردم خود می گیریم که  -بر خالف برخی  -رأی میدهند.
آینده خود ،مسیر آرامش ،تدبیر ،امید ،عقالنیت ،پیشرفت و تعامل با جهان را برگزیدند.
خدای بزرگ را سپاس���گزارم که مردم ایران زمین ،پیروزمندان واقعی انتخابات بیس���ت و
نهم اردیبهش���ت ماه ،به ادامه راهی که آغاز کرده بودند ،رأی دادند .اینجانب ضمن تبریک
نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاس���ت جمهوری با تبریک به منتخب ملت گفت :رئیس این پیروزی ب���زرگ و افتخارآفرین به رهبر انقالب
جمهور منتخب با جبران فرصتهای سوخته با محرومیت و فساد مقابله کند .سیدمصطفی و هموطنان عزیز ،دس���ت همه آنها را که طی یک
میرسلیم با صدور پیامی ،از ملت ایران برای خلق حماسه حضور در انتخابات تشکر و برای روز ،دهها میلیون س���اعت پای نظام و کشورشان
رئیس جمهور منتخب آرزوی موفقیت کرد.
ایستادند ،میبوس���م و امیدوارم مسئوالن ،قدردان
متن این پیام به شرح زیر است:
این عشق عمیق و اعتماد ارزشمند باشند و جناب
"بسم اهلل الرحمن الرحیم
آقای دکتر روحان���ی در این تولد دوباره با قاطعیت
ضمن تش���کر صمیمانه از حضور افتخارآفرین هموطنان و صالبت ،برای اجرای کامل قانون اساسی ،رعایت
ارجمندم در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ،دقیق حقوق شهروندی ،سامان معیشت هموطنان و
بویژه کس���انی که بر مبنای ش���ناختی بی شائبه ،با رأی همچنین دستیابی به اهداف توسعه پایدار و اجرای
هایی
المللی ،گام
های ملی و تعه���دات بین
خالصانه ش���ان به این جانب ابراز محبت فرمودند ،مراتب برنامه
تبریک خود را به رئیس جمهوری منتخب مردم که توانست بلند بردارد تا در سال  ،1400دنیا چهرهای متفاوت
اعتماد اکثریت را به خود جلب کند ،تقدیم می کنم.
از جمهوری اسالمی ایران را به نظاره بنشیند.

مسئوالن قدردان این اعتماد باشند

رئیسجمهورمنتخببامحرومیتوفسادمقابلهکند
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