
 نكاتي چند 
در اهميت مشاركت

انتخابات يك��ي از ش��اخص هاي مهم 
توسعه سياس��ي و محملي براي ايفاي 
نقش مردم در حكومت محسوب مي شود. سال ها است 
در كشور ما بحث تاثير يا عدم تاثير شركت در انتخابات 
بر پيشبرد مطالبات مدني و سياسي و دموكراتيك بخش 
زيادي از ش��هروندان و نيروهاي تحول خواه در جريان 
است. در دوره هاي مختلف انتخابات نيز شاهد بوده ايم 
كه در مواقعي حضور گسترده در راستاي پيشبرد اين 
مطالبات صورت گرفته است و در مواقعي نيز شاهد قهر 
با صندوق و مشاركت پايين بوده ايم. در همين راستا بايد 

به نكاتي چند توجه كرد. 
اين امر مسلمي است كه در عرصه سياسي بدون كنش 
اجتماعي و سياسي نمي توان نهادها، آزادي ها و حقوق 
دموكراتي��ك و ش��هروندي را به دس��ت آورد. اين نوع 
مطالبات نيز ذاتا ماهيتي تكاملي دارند. به اين معنا كه 
حق ها و آزادي ها  و نهاده��اي دموكراتيك را نمي توان 
دفعي و خلق الس��اعه ايجاد كرد. اينها ماهيتي تكاملي 
دارند كه باي��د از طريق كنش هاي طوالني و دراز مدت 
ما و در ميان مناسبات اجتماعي و سياسي ما برويند و 
رش��د كنند و ببالند. در اين زمينه مي توان دموكراسي 
در امريكا را مثال زد. دموكراس��ي در اين كشور زماني 
آغاز شد و قانون اساسي زماني نوشته شد كه برده داري 
در اين كش��ور وجود داش��ت و بخش عظيم��ي از آنها 
مدافع ب��رده داري بودند. اما اين دموكراس��ي در طول 
دويست سال تعميق و تكامل يافت تا به اينجايي رسيد 
كه اكنون هس��ت. از اين منظر شركت موثر و هدفند و 
سازماندهي شده در انتخابات ها از اين جهت بسيار موثر 
است و برخي منش ها و مناسبات و كردارهاي اجتماعي 
سياسي را در ميان ما نهادينه مي كند. اين انتظار هم كه 
اين حق ها و آزادي ها و نهادها را از باال به ما هديه بدهند 
خيالبافي است. اين برگ راي سهم و نقشي است كه در 
ايجاد قدرت سياس��ي ايفا مي كنيم و اگر از آن استفاده 
نكنيم اختيار مسلم و حق شهروندي خود را به ديگران 

واگذار كرده ايم. 
از طريق انتخابات كساني ممكن است انتخاب شوند كه 
اساسا باوري به حقوق شهروندي، مشاركت سياسي و 
توس��عه ندارند. از سوي ديگر از طريق انتخابات ممكن 
است فردي و دولتي س��ركار بيايد كه اعتقاد دارد بايد 
مخالف را به منتقد و منتق��د را به موافق تبديل كنيم. 
حال چط��ور مي توان پذيرفت انتخاب��ات براي تعيين 
كساني كه نهادها و سازمان ها و مقدرات اجرايي كشور 
را در دس��ت دارند مهم نيس��ت و تاثيري در پيشبرد يا 

پسرفت مطالبات ما ندارد؟
از س��وي ديگر بي عملي و انفعال و رويكردهايي چون 
تحريم انتخابات نيز در اغلب تجربه هاي تاريخي خود 
نشان داده اس��ت كه جز كمك به جبهه مقابل نيست. 
شاهد بوده ايم كه هر جا تحريم و قهر با انتخابات بيشتر 
بوده است، رقباي خواست ها و مطالبات اكثريت مردم 
قدرت را در دست گرفته اند و شرايط براي مردم سخت تر 
شده است. اين تصور بسيار غلطي است كه عده اي تصور 
مي كنند با فروگذاردن حقي از حقوق خودمان، در اينجا 
حق مش��اركت در انتخابات و تعيين سرنوش��ت خود، 
مي توانيم به حقوق ديگر خود دست يابيم. بايد همين 
حقوق و امكان هاي موجود را قدر دانست و تثبيت كرد 
و با اس��تفاده از آنها به سوي دس��تيابي به ساير حقوق 
گام برداش��ت. به عنوان نمونه در انتخابات اخيري كه 
در تركيه براي افزايش اختيارات رجب طيب اردوغان 
رياست جمهوري اين كشور برگزار شد، كردها كه مخالف 
جدي اين تغييرات در قانون اساسي بودند توسط احزاب 
صاح��ب نام خود انتخابات را تحري��م كردند. آمارهاي 
منتشر شده گوياي آن است كه از هشت و نيم ميليون 
نفر واجد شرايط حق راي كه در همه پرسي اخير تركيه 
شركت نكردند بخش قابل توجهي از آنان به مخالفان 
سياسي كرد حكومت تركيه وابستگي داشتند و عمدتا 
در مناطق كردنشين استان هاي جنوبي و جنوب شرقي 
تركي��ه بوده اند كه از موضعي راديكال در همه پرس��ي 
شركت نكردند و عدم حضورشان باعث تحكيم قدرت 
حزب حاكم و به عمل درآمدن خواسته هاي رجب طيب 
اردوغان شد. درحالي كه اگر تنها چهار ميليون نفر از اين 
تحريمي ها به همه پرسي راي نه مي دادند، طرح اردوغان 
براي تغيير قانون اساسي تركيه شكست مي خورد. از اين 

مثال ها باز هم مي توان ذكر كرد. 
بنابراين مش��اركِت جمعي و گس��ترده و برنامه ريزي 
ش��ده در انتخابات گامي موثر براي رسيدن به حقوق 
دموكراتيك و افزايش آنها است كه هرگز نبايد اين حق 
را از خود سلب كنيم. گذشتن از اين حق به معناي آن 
است كه به كس��اني كه خواهان زير پا گذاشتن و نفي 
هميشگي آن هس��تند عرصه را براي پيشبرد خواست 
خود باز مي بينند. در واقع نتيجه راي دادن گسترده به 
يك كانديدا، فقط انتخاب شدن وى نيست. هر كانديدا 
نمايانگر و نشان دهنده يك جريان و يك گفتمان و يك 
نوع رويكرد است. راي دادن به او برآوردن آن گفتمان ها 
و رويكردها در كشور و تثبيت و تقويت آنها نيز هست. به 
عنوان نمونه سياست خارجي ما را در دولت هاي برآمده 
از 76 به اين س��و در نظر بگيري��د. دولت اصالحات در 
سال 76 با رويكرد و گفتمان تعامل سازنده با جهان بر 
سركار آمد. ديديم كه در مدت كوتاهي اين رويكرد باعث 
افزايش تعامل ما با دنيا شد. بسياري از سفارتخانه هايي 
كه بسته شده بودند بازگش��ايي شدند. همچنين اين 
رويكرد تعاملي و سازنده و مبتني بر منافع ملي براي ما 
دستاوردهاي اقتصادي نيز به دنبال آورد و باعث جذب 
تكنولوژي و سرمايه خارجي نيز ش��د. باز از 92 به بعد 
رويكرد تعامل س��ازنده با جهان بر دستگاه ديپلماسي 
كش��ور حاكم ش��د و ديديم كه در مدت كوتاهي همه 
آن موانع و تحريم ها برداشته شد و فضاي مناسب تري 
براي تبادالت اقتصادي و تكنولوژيكي با جهان به روي 
ما گشوده شد. بنابراين نمي توان اين واقعيت ها را ديد 
و همچنان به نحو مستدل و قابل پذيرشي به سود موثر 
نبودن انتخابات بر سرنوشت كشور سخن گفت. حتي 
اگر بتوانيم در انتخاب ميان بين بد و بدتر، از امكان بدتر 
ش��دن اوضاع جلوگيري كنيم، باز اتفاق مهمي است. 
ش��رط عقل هم جز اين نيس��ت. ما چاره اي نداريم جز 
اينكه به مش��ي دموكراتيكي كه از مشروطه به اين سو 
آغاز كرده ايم ادامه دهي��م و در هر مجال و فرصتي كه 
براي كن��ش اجتماعي من جمله در انتخابات ها داريم، 
مطالبه قانون خواهي و دموكراسي خواهي و حق خواهي 
خود را گامي به پيش ببريم. راه بسته نيست اگر همت 

عالي بدرقه راه كنيم.

    س�ردار جاللي، رييس پدافند غير عامل كشور: 
ما همه اج�زاي باج گي�ر را شناس�ايي كرده ايم و 
موضوعي نيس�ت كه در مورد اين باجگير ندانيم، 
با ضد بدافزار ايراني از حمالت آن در امان باش�يد. 

فارس
   مرحل�ه نهايي رزمايش مش�ترك آبخاكي روي 
نقش�ه دانش�جويان دوره هاي ۱۱ و۲۷ دانش�گاه 
فرماندهي و س�تاد ارت�ش )دافوس آج�ا( ديروز 
چهارش�نبه با دس�تيابي به تمامي اهداف از پيش 

تعيين شده آن پايان يافت. مهر
   وزير امورخارجه از رييس هيات عالي حل اختالف 

و تنظيم روابط قواي سه گانه عيادت كرد. ايلنا
  5۷0 خبرن�گار و عوام�ل خبري، از ۲45 رس�انه 
وابسته به 4۲ كشور جهان از نزديك به ثبت اخبار 
مربوط به انتخابات رياس�ت جمهوري و شوراهاي 

شهر و روستا مي پردازند. خبرآنالين

چاووشي: ستاد امنيت انتخابات همه تحركات را زيرنظر دارد
معاون سياسي استانداري تهران تاكيد كرد: ستاد امنيت انتخابات استان همه تحركات را زيرنظر دارد و با هرگونه ناامني و تشنج بالفاصله برخورد خواهد كرد. به گزارش ايلنا، سيد شهاب الدين چاووشي، در مورد 
برخي اخبار مبني بر درگيري در ستاد يكي از نامزدها عنوان كرد: مشكل خاصي از درگيري در ستادها گزارش نشده است. او افزود: ما به همه ستادها توصيه كرده ايم حقوق شهروندان را در كنار قوانين تبليغات 

رعايت كنند و رشد فكري خود را نشان دهند. معاون سياسي استانداري تهران تاكيد كرد: ستاد امنيت انتخابات استان همه تحركات را زيرنظر دارد و با هرگونه ناامني و تشنج بالفاصله برخورد خواهد كرد. 

ايسنا| معاون كنسولي، پارلماني و امور ايرانيان خارج از 
كشور اعالم كرد: تعداد شعب اخذ راي در خارج از كشور 
براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري دوازدهم به 
۳۱۰ ش��عبه افزايش پيدا كرد. حسن قشقاوي گفت: 
دوازدهمين دوره انتخابات رياس��ت جمهوري در 29 
ارديبهشت ماه ۱۳96 در ۱۰2 كشور و ۱۳2 نمايندگي 
ايران در خارج از كشور برگزار مي شود. وي با بيان اينكه 
تعداد شعب اخذ راي به ۳۱۰ شعبه افزايش پيدا كرده 
اس��ت، گفت:  بيشترين ش��عب اخذ راي كه بالغ بر ۵۵ 
شعبه اس��ت براي اياالت متحده امريكا در نظر گرفته 
شد تا ايرانيان مقيم اين كشور بتوانند در انتخابات پيش 
رو شركت كنند. وي همچنين با بيان اينكه در امارات 
نيز 2۱ شعبه براي اين موضوع در نظر گرفته شده است، 
گفت: در عراق نيز 22 ش��عبه تعيين شده است كه در 
بغداد شش شعبه، نجف چهار شعبه، اربيل چهار شعبه، 
كربال پنج شعبه، بصره دو شعبه و سليمانيه يك شعبه در 
نظر گرفته شده است. وي همچنين گفت: تعداد شعب 

اخذ راي در انگليس نيز ۱2 عدد خواهد بود. 

ايرنا| ايرانيان مقيم اس��پانيا مي توانند آراي خود را در 
انتخابات رياس��ت جمهوري در شهر بارسلون به داخل 
صندوق هاي راي بيندازند. سفارت جمهوري اسالمي 
ايران در مادريد در پاس��خ به درخواست جمع كثيري 
از هموطنان مقيم ايالت هاي ش��رق و ش��مال ش��رق 
اسپانيا جهت ش��ركت در دوازدهمين دوره انتخابات 
رياس��ت جمهوري و در هماهنگي با س��تاد انتخابات 
خارج از كش��ور مس��تقر در وزارت امور خارجه، اقدام 
به گشايش يك ش��عبه انتخابيه در شهر بارسلون كرد. 
با گش��ايش اين حوزه انتخابيه جديد )عالوه بر شعبه 
انتخابيه مادريد(، امكان شركت ايرانيان مقيم جنوب 
فرانسه، شاهزاده نش��ين آندورا، و ايالت هاي كاتالونيا، 
آراگون، والنس��يا و ناوارا در دوازدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهوري تسهيل ش��د. براساس اعالم سفارت 
ايران در مادريد، ايرانيان داراي سن ۱8 سال تمام تا روز 
انتخابات مي توانند با دردست داشتن گذرنامه از ساعت 
8 صبح لغايت 6 بعدازظهر به وقت محلي روز جمعه 29 
ارديبهشت ۱۳96 برابر با ۱9 مه  2۰۱7 با مراجعه به خانه 
 ,Sant Antoni Maria آسيا در بارسلون به آدرس
Barcelona ۰8۰2۵ , ۱67 در اين حماس��ه باشكوه 

ملي مشاركت كنند و راي خود را به صندوق بريزند. 

ايس�نا| انص��راف محمدباق��ر قاليب��اف از انتخابات 
رياست جمهوري دوازدهم ديروز صبح رسما به وزارت 
كشور اعالم شد. محمد دهقان، رييس ستاد انتخابات 
قاليباف نامه رسمي انصراف اين كانديدا را صبح ديروز 

به وزارت كشور به صورت رسمي ابالغ كرد. 

اعتم�اد| زيباكالم پس از س��خنان امام جمعه آغاز به 
سخنراني كرد كه لحظاتي بعد عده اي شروع به اعتراض 
كرده و با فرياد هاي مرگ برفتنه گر و مرگ بر منافق سعي 
كردند مانع از سخنراني زيباكالم شوند. اما بسياري از 
حاضرين كه زنان درميان شان چش��مگيرتر بودند از 

زيباكالم حمايت كردند. 

آنا| رييس هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي كل 
كشور گفت: بيش از 92 درصد از 286 هزار و ۳8۵ نفري 
كه در انتخابات ش��وراهاي اسالمي ثبت نام كرده بودند، 
تاييد صالحيت شدند. محمد محمودي شاه نشين، رييس 
هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي كل كشور با 
اشاره به تعداد نهايي تاييد و رد صالحيت شدگان افزود: از 
كل افرادي كه در انتخابات شوراهاي كشور در سراسر ايران 
ثبت نام كرده بودند، 26۵ هزار و ۴2۰ نفر تاييد صالحيت 
و 6 هزار و 292 نفر رد صالحيت شدند. همچنين ۱۴ هزار 
و 67۳ نفر هم از عرص��ه رقابت ها انصراف دادند. به گفته 
محمودي شاه نشين، بيش از 9۴درصد از ثبت نام كنندگان 
روستايي و بيش از 8۴درصد از ثبت نام كنندگان شهري، 
در انتخابات شوراها تاييد صالحيت شدند. رييس هيات 
مركزي نظارت بر انتخابات ش��وراها در ادامه گفت: 2۳۱ 
هزار و ۳۴۵ نفر از ثبت نام كنندگان، در حوزه روس��تايي 
بودند كه 8 هزار و 79 نفرش��ان انصراف دادند. همچنين 
2۱9 هزار و صد نف��ر تاييد صالحيت و چهار هزار و ۱66 
نفر رد صالحيت ش��دند. رييس هيات مركزي نظارت بر 
انتخابات شوراها با اشاره به تعداد تاييد صالحيت شدگان 
بخش روستايي گفت: اين تعداد قرار است بر سر ۱2۰ هزار 

و 87۳ كرسي باهم به رقابت بپردازند.

تا انتخابات

خبر روزنگاه روزسرخط خبرها
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محيط آرام 
كنوني مرهون 

جمهوري اسالمي 
است

فض�اي آزادي، فض�اي 
تاثيرگ�ذار ب�ودن راي 
مردم و محيط امن و آرام 
كنون�ي، مره�ون نظام 
جمهوري اسالمي است، 
اگرچه برخي از اين فضاي 
ول�ي  اس�تفاده  آزادي 
آن را نف�ي و ناسپاس�ي 
مي كنند، اما اينكه ملت 
اي�ران ب�ا آزادي كام�ل 
انتخاب�ات ش�ركت  در 
مي كنند و راي و تصميم 
آنها در انتخاب باالترين 
مسوول اجرايي كشور و 
همچنين مديران شهري 
تاثيرگذار است، موضوع 
بسيار باارزشي است كه 

بايد قدردان آن باشيم. 

حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم 
انقالب اسالمي صبح چهارشنبه در ديدار 
هزاران نفر از مردم استان هاي قزوين، زنجان و سمنان، 
در سخنان مهمي، انتخابات روز جمعه را يك جشن ملي 
و يك حماس��ه بزرگ مردمي و جلوه اي از انديش��ه نو و 
جذاب مردم ساالري اسالمي در مقابل ديدگان جهانيان 
خواندند و با تاكيد بر لزوم حضور بسيار پرحجم مردم در 
پاي صندوق ها، گفتند: روز جمعه هر فردي راي بياورد، 
برن��ده اصلي انتخاب��ات، ملت ايران و نظ��ام جمهوري 

اسالمي هستند. 
رهبر انقالب اس��المي با ابراز خرسندي از حاكم شدن 
فضاي شور و شوق انتخاباتي در سراسر كشور، خاطرنشان 
كردند: ه��ر انتخاباتي كه در دوره ه��اي مختلف برگزار 
مي شود، در واقع صحنه درخشش ملت ايران و حماسه 
عظيم مردمي اس��ت كه موجب افزاي��ش عزت ملت و 
قدرت ملي مي شود. حضرت آيت اهلل خامنه اي، انتخابات 
را از منظر ديگر، به رخ كش��يدن انديش��ه ن��و و جذاب 
مردم ساالري اسالمي در مقابل چشم سياستمداران در 
دنيا دانستند و افزودند: مردم ساالري ديني يك تجربه 
جديد بود كه به وس��يله نظام جمهوري اسالمي و امام 
بزرگوار به بشريت عرضه شد و ملت ايران در روز جمعه، 
بار ديگر تبلور اين انديش��ه نو را در معرض ديد جهانيان 
قرار خواهد داد. ايش��ان با تاكيد ب��ر اينكه انتخابات روز 
جمعه مورد توجه دو گروه در دني��ا قرار دارد، گفتند: از 
يك طرف مسووالن و دستگاه هاي مختلف در امريكا و 

اروپا و دولت هاي دنباله رو امريكا در منطقه و همچنين 
مقامات رژيم صهيونيستي، نظاره گر انتخابات خواهند 
ب��ود تا ببينند مردم اي��ران چگونه و با چ��ه روحيه اي و 
در چه حجمي وارد ميدان انتخابات خواهند ش��د، و از 
طرف ديگر، ملت هاي منطقه با نگاه تحسين و حسرت 
به حضور مردم در روز جمعه چشم دوخته اند تا بار ديگر 
عظمت ملت اي��ران و آزادي موجود در نظام اس��المي 
و مردم س��االري ديني را نظاره گر باش��ند. رهبر انقالب 
اسالمي تاكيد كردند: بر همين اساس اگر حضور مردم 
در انتخابات ضعيف باشد، يك نوع قضاوت و تصميم گيري 
خواهد شد اما اگر حضور مردم در انتخابات، هوشمندانه، 
قوي و با حجم زياد باش��د، قطعاً قضاوت به گونه ديگري 
خواهد بود. حضرت آيت اهلل خامنه اي، برگزاري انتخابات 
در دوره هاي مختلف را زمينه سازِ طراوت بخشي مجدد و 
ارايه عظمتي ديگر از نظام اسالمي خواندند و خاطرنشان 
كردند: روز انتخابات براي نظام جمهوري اسالمي، »روز 
جشن ملي و شادي و شور« است. ايشان با اشاره به ناامني 
گس��ترده موجود در منطقه غرب آسيا و شمال آفريقا، 
گفتند: در چنين محيط ناامني، جمهوري اسالمي ايران 
با لطف و عنايت الهي، با آرامش و امنيت كامل، در تدارك 
برگزاري انتخابات است كه اين موضوع بسيار با اهميت 
اس��ت و بايد قدر و ارزش آن دانسته شود. رهبر انقالب 
اسالمي با تاكيد بر اينكه فضاي آزادي، فضاي تاثيرگذار 
بودن راي مردم و محيط امن و آرام كنوني، مرهون نظام 
جمهوري اسالمي اس��ت، افزودند: اگرچه برخي از اين 

فضاي آزادي استفاده ولي آن را نفي و ناسپاسي مي كنند، 
اما اينكه ملت ايران با آزادي كامل در انتخابات ش��ركت 
مي كنند و راي و تصميم آنها در انتخاب باالترين مسوول 
اجرايي كشور و همچنين مديران شهري تاثيرگذار است، 
موضوع بسيار باارزشي است كه بايد قدردان آن باشيم. 

حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: برگزاري 
انتخابات��ي آزاد و رقابتي و راي م��ردم به منظور انتخاب 
رييس جمهور، براي ملت هاي منطقه ما كه دولت هاي 
آنها تحت حمايت و سيطره امريكا هستند، يك رويا است. 
ايشان، حضور مردم در صحنه و در پاي صندوق هاي راي 
را حاوي دو پيام مهم دانس��تند و گفتند: نخستين پياِم 
حضور در انتخابات، »نشان دادن اعتماد و عالقه مردم به 
نظام جمهوري اس��المي« است و پيام ديگر آن، »نشان 
دادِن زنده بودن و پ��اي كار و مصمم بودن ملت ايران« 
است. رهبر انقالب اسالمي تاكيد كردند: هرچه حضور 
مردم در پاي صندوق هاي راي بيش��تر باش��د و هرچه 
انضباط و پايبندي كنوني به قانون بيش��تر باشد، آبرو و 
احترام ملت ايران در نزد ناظران جهاني بيشتر خواهد شد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي، رعايت انضباط و پايبندي به 
قانون در س��ه مرحله »قبل از انتخابات، روز انتخابات و 
بعد از انتخابات« را بسيار با اهميت برشمردند و افزودند: 
ملت ايران تجربه كرده است كه رعايت اين انضباط تا چه 
حد به نفع او است و بي انضباطي و رعايت نكردن قانون، 
تا چه ميزان مضّر است. ايش��ان با تاكيد بر اينكه در روز 
جمعه با راي مردم، در نهايت ي��ك نفر از ميان نامزدها 

انتخاب خواهد شد، خاطرنش��ان كردند: من معتقد به 
برن��ده و بازنده در انتخابات نيس��تم زي��را هر كس راي 
بياورد، برنده اصلي انتخابات، نظام جمهوري اس��المي 

و ملت ايران هستند. 
رهبر انقالب اس��المي با اش��اره به جديت دستگاه هاي 
اجرايي و نظارتي انتخابات و دستگاه هاي حافظ امنيت 
در انجام وظيفه خود، گفتند: همه اين دستگاه ها، مورد 
اعتماد و با يكديگر نيز هماهنگ هستند اما بار ديگر به 
اين دستگاه ها سفارش مي كنم كه آراي مردم امانت است 
و اين امانت بايد حفظ ش��ود. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
افزودند: ممكن است افرادي باشند كه قصد تخلف هايي 
را داشته باشند و دستگاه هاي نظارتي و اجرايي و حافظ 
امنيت اگرچه مورد اعتماد و مقبول هستند اما بايد كاماًل 

مراقبت كنند. 
ايش��ان با تاكيد بر اينكه دشمنان ملت ايران، از نزديك، 
صحنه  انتخابات را رصد مي كنند، خاطرنشان كردند: بايد 
چهره ملت ايران در مقابل بدخواهان، چهره اي مصمم 
و داراي عزم راس��خ براي تصميم گي��ري و درعين حال 
چهره اي همراه ب��ا اعتماد به نفس، قدرتمند و با آرامش 
باش��د. رهبر انقالب اسالمي با اش��اره به برخي سخنان 
ناشايستي كه در جريان رقابت هاي انتخاباتي بيان شد، 
گفتند: اگرچه اين س��خنان شايس��ته ملت ايران نبود 
اما حضور مردم همه اين مس��ائل را ح��ل خواهد كرد و 
اين س��خنان تاثيري نخواهد داش��ت. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي افزودند: ان شاءاهلل مردم ايران اعم از زن و مرد، 
روز جمعه در سراسر كشور، در انتخابات شركت خواهند 
كرد و با اين حضور و با نش��ان دادن عزم راس��خ خود، به 
نظام اسالمي آبرو خواهند بخشيد. ايشان در ادامه يك 
توصيه مهم به هواداران و ستادهاي نامزدهاي انتخاباتي 
داشتند و گفتند: عالقه مندان نامزدها و ستادهاي آنها 
بايد متانت و انضباط را رعايت كنند زيرا اين چند صباح 
زندگي و كار دنيا خواهد گذشت و آنچه كه باقي مي ماند، 
اعمال ما و محاس��به الهي است، بنابراين همه بايد با در 
نظر گرفتن رضاي الهي و با خالص كردن نيت ها در عرصه 
رقابت ها و تبليغات انتخابات فعاليت كنند. رهبر انقالب 
اسالمي با تاكيد بر اينكه اگر فعاليت هاي انتخابات با هدف 
رضايت الهي باشد، خداوند به آنها بركت خواهد داد و آنچه 
كه به نفع ملت ايران اس��ت، پيش خواهد آمد، افزودند: 
همه موظف به پايبندي به قانون و رعايت انضباط قانوني 
و عمل به آن هستند. حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: 
نظام اسالمي در طول نزديك به ۴ دهه، با وجود دوره هاي 
مختلف و شرايط گوناگون دنيا و منطقه و همچنين برخي 
عملكردهاي احياناً نامناسب يا غيرجامع مسووالن، به 
پيش رفته و حركت عظيم جمهوري اس��المي و حضور 
مردم كار خود را كرده است. ايش��ان تاكيد كردند: اين 
پيش��رفت روزبه روز ادام��ه خواهد ياف��ت و جمهوري 
اس��المي آن روزي را خواهد ديد كه دش��منان مأيوس 
ش��وند و از زياده گويي و ياوه گويي دست بردارند. رهبر 
انقالب اسالمي در پايان بحِث انتخابات اظهار اميدواري 
كردند خداوند متعال به آزمون بزرگ روز جمعه عنايت 
كن��د و بركت دهد و هر آنچه را ك��ه خير و صالح ملت و 
كشور است، پيش آورد. رهبر انقالب اسالمي در ابتداي 
سخنان شان، ماه شعبان را ماه دعا و توسل و آماده شدن 
براي ضيافت اله��ي در ماه مبارك رمض��ان خواندند و 
افزودند: بايد از فرصت باقيمانده ماه ش��عبان استفاده و 
خود را وارد وادي معنويت و رحمت الهي كرد و جوانان 
عزيز با دل هاي صاف و پاك شان، آمادگي بيشتري براي 

استفاده از اين فرصت و نعمت الهي دارند. 

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار هزاران نفر از مردم استان هاي قزوين، زنجان و سمنان: 

پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري

هر كس راي بياورد، برنده اصلي انتخابات 
نظام و ملت ايران هستند

در فاصل��ه دو روز مان��ده 
ب��ه انتخابات، دي��روز وزير 
كش��ور در جمع خبرنگاران حضور يافت 
و توضيحاتي را نيز درب��اره روند انتخابات 
ارايه كرد. حرف هاي ديروز رحماني فضلي 
دو نكته مهم را در برداشت. نكته اول درباره 
نحوه اعالم نتايج انتخابات رياست جمهوري 
بود. او گفت نتايج به صورت تدريجي اعالم 
نخواهد شد و پس از شمارش و تجميع آرا 
نتيجه نهايي را اع��الم خواهند كرد. نكته 
دوم اما درباره ميتين��گ تبليغاتي يكي از 
كانديداها در ميدان ش��هداي مشهد بود. 
وزير تاكيد كرد كه مجوزي براي اين برنامه 
صادر نش��ده و با وجود تذك��ر فرمانداري 
برگزار كنن��دگان همچن��ان ب��ه كار خود 
ادامه داده اند. به گزارش ايس��نا، عبدالرضا 
رحماني فضلي افزود: حتم��ا در اين دوره 
زودت��ر از دوره هاي قبل��ي نتايج انتخابات 
رياس��ت جمهوري را اعالم مي كنيم، اين 
نتايج به صورت قطعي و نه تدريجي اعالم 
مي شود. او در ادامه اظهار كرد: در دوره هاي 
قبل��ي نتايج به ص��ورت تدريج��ي اعالم 
مي شد، اما اين نحوه اعالم نتايج مشكالتي 
داش��ت؛ به طور مثال آمار ي��ك نامزد در 
يك استان نسبت به نامزدهاي ديگر 7۰، 
8۰ درصد بيش��تر بود اما در اس��تان هاي 
ديگر نامزدهاي ديگر راي بيشتري كسب 
مي كردند، بنابراين اين جابه جايي آرا و باال 
و پايين رفتن نتايج سوءتفاهم و گمانه زني 

ايجاد مي كرد. بنابراين بهتر است آمار پس 
از شمارش نهايي به صورت يك باره اعالم 
شود. خاطر مردم و نامزدها جمع باشد كه 
نظارت كاملي بر روند شمارش انجام شده 
و از آراي مردم صيانت مي شود. وي در مورد 
احتمال رفتن انتخابات به مرحله دوم اظهار 
كرد: اگر نامزدهايي كه اعالم كناره گيري 
كرده اند كتبا به ما اين كناره گيري را اعالم 
كنند فق��ط دو نفر اصلي در انتخابات باقي 
مي مانند بنابراين احتمال رفتن انتخابات به 
دور دوم نيست. وزير كشور ادامه داد: همه 
نامزدها مي توانند در همه شعب نماينده اي 
داشته باشند. ما 6۴ هزار شعبه داريم و هر 
نام��زد در تمام اين ش��عب مي تواند نامزد 
داشته باش��د. البته بايد پيش از برگزاري 
انتخاب��ات نامزدها نمايندگان خود را به ما 
اعالم كنند. وزير كش��ور در بخش ديگري 
از اين نشس��ت خبري در مورد ش��ايعات 
فض��اي مجازي خاطرنش��ان ك��رد: نبايد 
م��ردم ب��ه ش��ايعات و گمانه زني ها توجه 
كنند. بي��ش از 9۰ درصد نظرس��نجي ها 
كامال ساختگي است. بعضي شايعات هم 
از االن پخش مي شود كه در برانگيختگي 
هيجانات مردم مي تواند موثر باشد. از همه 
نامزدها و هواداران شان مي خواهيم كه از 
روز پنجش��نبه هيچ ن��وع فعاليت تبليغي 
نداشته باش��ند و به قانون احترام بگذارند. 
وي ادام��ه داد: از اعالم ه��ر نوع عدد و رقم 
كه گمانه زني اس��ت و موجب تهييج افكار 
عمومي مي شود، جلوگيري شود. ما نتايج 
انتخاب��ات رياس��ت جمهوري را تدريجي 

اع��الم نمي كنيم. هر نوع اع��الم نتايج در 
فضاي مج��ازي و در قالب گمانه زني انجام 
بگيرد، خالف است و با آن برخورد مي شود. 
رحماني فضل��ي در درب��اره تجمع��ات در 
فضاي باز نيز گفت: م��ا از اول اعالم كرديم 
ك��ه راه انداخت��ن كارناوال ه��اي خياباني 
ممنوع اس��ت. تاكنون ه��م هيچ مجوزي 
براي برگزاري كارناوال نداده ايم. در ميدان 
شهداي ش��هر مش��هد قرار است تجمعي 
انجام ش��ود كه اس��تاندار خراسان رضوي 
ابالغ كرده كه اين تجمع خالف است. ديروز 
صبح استاندار تماس گرفت و گفت كه اين 
افراد قانع نشده اند محل برگزاري برنامه را 
تغيير دهند كه اين خالف است و اگر اتفاقي 
بيفتد مس��ووليتش با برگزاركنندگان اين 
تجمع است. وي در مورد تخلفات انتخاباتي 
نيز با بي��ان اينكه برخي دس��ت اندركاران 
امنيتي كشور نگران فضاي مجازي بودند، 
تصريح كرد: در فضاي مجازي با موارد حاد 
تخلف ك��ه امنيت ملي ي��ا اخالق عمومي 
را دچار اش��كال كند مواجه نبوده ايم. البته 
تخلفاتي هم انجام ش��ده كه تذكر داده ايم. 
در مجموع مي��زان تخلف��ات در اين دوره 
به يك س��وم رسيده اس��ت. ما تخلفات را 
روزانه ب��ه قوه قضاييه گ��زارش مي دهيم. 
رحماني فضلي در پاسخ به پرسشي درباره 
تخلفات بخش��داران و فرمانداران تصريح 
كرد: آنچه مقامات قوه قضاييه اعالم كرده اند 
فقط مربوط ب��ه فرمانداران و بخش��داران 
نيست و ساير دس��تگاه هاي حكومتي هم 
گزارشاتي داشته اند. گزارش هاي تخلفات 

وقتي به ما مي رسد ما آنها را به قوه قضاييه 
ارجاع مي دهيم و بايد متناس��ب با تخلف 
برخورد انجام شود. در روزهاي آينده هيچ 
نوع تخلفي پذيرفته شده نيست. هيچ كدام 
از دستگاه هاي اجرايي و ستادهاي انتخابات 
نبايد دچار تخلف شوند. وي درباره تامين 
امنيت انتخابات نيز گفت: هيچ دغدغه اي 
براي روز انتخابات نداريم و پيش بيني هايي 
در مورد تامين امنيت كش��ور انجام شده، 
البته ما هميشه با تهديدات مواجه بوده ايم 
ولي با توجه به اشرافي كه داريم دشمنان 
نتوانستند تاكنون اقدام موثري انجام دهند. 
اتفاق خوزس��تان هم ربطي ب��ه انتخابات 
نداش��ت و دو نفري كه با حادثه خوزستان 
مرتب��ط بودند در م��رز مهران دس��تگير 
شدند. وزير كش��ور در مورد تمديد زمان 

انتخاب��ات نيز گفت: از م��ردم مي خواهيم 
از اول وق��ت پاي صن��دوق راي بيايند تا با 
ازدحام جمعيت تا س��اعات پاياني مواجه 
نباش��يم. محدوديت زماني ما تا ۱2 شب 
اس��ت البته قطعا انتخابات را تا اين ساعت 

تمديد نمي كنيم. 
صداوسيما مواردي از تخلف داشته

رحماني فضلي در مورد تبليغات صداوسيما 
و تخلفات��ي كه در اين زمينه انجام ش��ده 
اس��ت، گفت: رفتار برخي نامزدها شايد از 
نظر عموم تفسير مختلفي بشود. صداوسيما 
مواردي از تخلف داش��ته ك��ه آن تخلفات 
به رييس س��ازمان صداوسيما ارجاع داده 
شده است و تالش ش��ده كه اين تخلفات 
كمتر شود. كميسيون بررسي تبليغات در 
برنامه هاي ضبط شده تا جايي كه توانسته 
تخلف��ات را حذف كرده ام��ا اين امكان در 
برنامه هاي زن��ده نبوده اس��ت و اتفاقاتي 
افتاده كه مسووليتش با خود نامزدها است. 
البته نامزدها شكايات متعددي از يكديگر 
داشته اند كه با توجه به محدوديت وقت ما 
امكان رسيدگي به همه آنها نبود از سويي 
خود نامزدها هم در همان برنامه ها جواب 
يكديگر را داده اند. در اين مناظره ها تالش 
ش��د كه زمان به صورت مساوي در اختيار 
همه نامزدها قرار بگي��رد. رحماني فضلي 
خاطرنش��ان كرد: انتخابات شرايط خاص 
هيجان��ي خ��ود را دارد ولي انتظ��ار ما از 
نامزدهاي انتخابات كه مي خواهند الگوي 
جامعه باشند اين است كه مسائل مختلف 

را بيشتر رعايت كنند. 

احتمال رفتن انتخابات به دور دوم نيست
وزير كشور: 

چهره روز

گروه سياسي

اطالعيه ستاد انتخابات كشور درباره دو مرحله اي شدن انتخابات
ستاد انتخابات كشور در اطالعيه اي اعالم كرد: اظهارات وزير كشور درباره يك مرحله اي 
شدن انتخابات فقط يك ارزيابي مشروط و مطلقا  غيرقطعي است. به گزارش مهر، كميته 
اطالع رساني س�تاد انتخابات كشور درخصوص اعالم پيش بيني تعيين تكليف انتخابات 
در مرحله اول كه رحماني فضلي وزير كش�ور به آن اش�اره كرده بود توضيحاتي به شرح 
زير داده است: نظر به اينكه وزير محترم كشور در برنامه گفت وگوي ويژه خبري گذشته 
و نشست خبري صبح ديروز در پاسخ به پرس�ش هاي خبرنگاران درخصوص گمانه زني 
از ش�رايط انتخابات، احتمال موكول شدن انتخابات رياس�ت جمهوري به مرحله دوم را 
درصورت ادامه روند انصراف نامزدها و اعالم رس�مي انصراف ها به وزارت كشور، ضعيف 
ارزيابي كرده اند به اس�تحضار عموم ملت ش�ريف ايران و احزاب و جريان هاي سياسي و 
اصحاب رسانه مي رساند؛ اظهارات جناب آقاي دكتر رحماني فضلي در اين موضوع، صرفا 
يك ارزيابي مش�روط و مطلقا غيرقطعي است و اظهارنظر درخصوص يك مرحله اي يا دو 
مرحله اي ش�دن انتخابات، منوط به پايان اخذ راي در شعب، ش�مارش همه آراء و اعالم 

نتايج خواهد بود.

نتايج شمارش آرا به صورت تدريجي اعالم خواهد شد
قائم مقام وزير كش�ور گفت: با كس�ب نظر شوراي نگهبان و مرتفع ش�دن مشكل حقوقي، 
نتايج ش�مارش آرا در اين انتخابات به صورت تدريجي اعالم خواهد ش�د. به گزارش ايسنا، 
محمدحسين مقيمي قائم مقام وزير كشور در گفت وگويي گفت: در تبصره ۸ ماده ۳۱ قانون 
انتخابات رياست جمهوري تصريح شده؛ »نتيجه شمارش آراي انتخابات رياست جمهوري پس 
از وصول گزارش هيات اجرايي مركزي به وسيله وزير كشور اعالم مي شود«. وي افزود: با توجه 
به اينكه اين تبصره در سال هاي اخير به قانون انتخابات رياست جمهوري الحاق گرديده و در 
رويه گذشته اعالم نتايج مطابق قانون سابق انجام شده است، برداشت حقوقي ستاد انتخابات 
كشور كه ديروز توسط وزير محترم كشور اعالم شد اين بود كه »مطابق تبصره الحاقي، نتيجه 
ش�مارش آرا )نه نتايج ش�مارش آرا( مبتني بر گزارش هيات اجرايي مركزي مي بايس�ت به 
يك باره توسط وزير كشور اعالم شود«. وي گفت: با توجه به اينكه وزارت كشور نيز به لحاظ 
اجرايي با اعالم تدريجي نتايج شمارش آرا موافق است و با كسب نظر شوراي نگهبان مشكل 
حقوقي فوق مرتفع مي گردد، در اين دوره نتايج ش�مارش به صورت تدريجي به اطالع ملت 

شريف ايران خواهد رسيد. 

 بيشترين شعبه اخذ راي
در امريكا

اخذ راي از ايرانيان مقيم 
اسپانيا در بارسلون

انصراف قاليباف از انتخابات 
رسما به وزارت كشور اعالم شد

درگيري درجريان سخنراني 
صادق زيباكالم درمسجد 

جامع شهرستان عباس آباد

9۲ درصد از ثبت نام كنندگان 
انتخابات شوراها تاييد 

صالحيت شدند


