
توصيه مهم ستاد امنيت انتخابات به راي دهندگان 
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در فضاي مجازي، خودداري از توقف و تجمع در حوزه هاي اخذ راي پس از انداختن آرا به صندوق، مراجعه به شعب اخذ راي در ساعات اوليه صبح براي پيشگيري از ازدحام و معطلي راي دهندگان در ساعات پاياني مهلت 
قانوني انتخابات، توجه به اطالعيه هاي وزارت كشور از طريق صدا و سيما، دريافت آمار و نتايج انتخابات صرفاً از سوي ستاد انتخابات كشور و همكاري با مجريان نظم و امنيت در محل شعب اخذ راي توصيه شده اند. 
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 24 ساعت مانده
 تا تعيين چهارسال آينده

اطالعيه معاونت حقوقي شخصيت ها و نهادها مردم را به حضور در انتخابات دعوت كردند
رياست جمهوري درباره سند 2030 

لطفا مومنان را آزار ندهيد 
گروه سياس�ي| دولت همچنان به 
دنبال رفع س��وءتفاهماتي اس��ت كه 
درخصوص سند 2030 ايجاد شده است. پس از آنكه 
حس��ن روحاني بارها در خصوص جزييات اين سند 
شفاف سازي كرده و س��خنگوي دولت نيز از تريبون 
رسمي به بيان جزيياتي در خصوص آن پرداخته است  
اين بار نوبت به معاونت حقوقي رياس��ت جمهوري 
اس��ت كه طي بيانيه اي س��عي در پايان بخش��يدن 
 به همه حواش��ي ايجاد ش��ده در خصوص اين سند 

كرده است.  
معاون حقوقي رييس جمهور توضيحاتي در خصوص 
س��ند 2030 ارايه ك��رد. به گ��زارش انتخاب، متن 
اطالعيه منتش��ر ش��ده در اين خصوص به شرح زير 
اس��ت: جامعه اس��المي بحق نگران نق��ض حدود و 
ضوابط شرعي در امر آموزش است، شايعات پيرامون 
سند 2030 و گمانه زني ها درباره مفاد آن كه متاسفانه 
گاهي با اه��داف غيراخالق��ي انتخاباتي هم صورت 
مي گيرد، س��بب تش��ويش برخي از هموطنان شده 
است. لذا بر خود الزم ديدم صرف نظر از محتوا و مفاد 
سند مذكور كه در نوشتار ديگري به تبيين آن خواهم 
پرداخت نكاتي چند براي رفع نگراني ملت اخالق مدار 
و با غيرت ايران عزيز به عرض برس��انم. سند 2030، 
يك برنامه كاري است، طبق قواعد حقوق بين الملل، 
 برنامه كاري س��ندي اس��ت كه ح��اوي هيچ تعهد 
حقوقي براي دولت ها نيست. اين سند و مانند آن در 
حقيقت يك توصيه نامه است. سند 2030، معاهده 
محسوب نمي شود. لذا نيازي به امضاي دولت ها و در 
نتيجه تصويب مجالس قانونگذاري )رعايت اصل 77 
قانون اساسي( ندارد. از آنجا كه سند 2030، معاهده 
نبوده و الزام آور محس��وب نمي ش��ود هي��چ يك از 
كشورهاي اسالمي نسبت به موارد احتمالي مغايرت 
آن با شرح اعالم تحفظ نكرده اند. در عين حال، تنها 
جمهوري اس��المي ايران طي چهار نوبت، نسبت به 
مواردي كه احتماال مغاير با ش��رع و فرهنگ اسالمي 
و ايراني باشد اعالم تحفظ نموده است. لذا هيچ يك 
از اهداف سند 2030 كه در تعارض با موازين شرعي 
باشد ش��امل حال جمهوري اسالمي نمي شود. متن 
فارس��ي و انگليس��ي اعالم تحفظ ك��ه در دبيرخانه 
يونس��كو رسما به ثبت رسيده اس��ت و هم اكنون در 
سايت آن سازمان قابل مش��اهده است در پايان اين 
يادداشت ذكر مي ش��ود. جمهوري اسالمي ايران از 
بعد از پيروزي انقالب اس��المي تاكنون معاهدات و 
كنوانس��يون هاي متعددي را امضا نموده كه حاوي 
موارد مغاير با شرع يا قوانين موضوعه بوده است. در 
عين حال با اعالم تحفظ،  عدم تعهد خود را نسبت به 
موارد مغاير با شرع رسما به ثبت رسانده و با تصويب 
مجلس شوراي اسالمي و تاييد شوراي محترم نگهبان 
به آنها ملحق شده است. اين كنوانسيون ها كه جنبه 
الزام آور دارند به اس��تناد ماده 9 قان��ون مدني ايران 
جزو قوانين رسمي كش��ور محسوب مي شوند. از آن 
جمله مي توان به كنوانسيون حقوق كودك مصوب 
اس��فند ماه 1372 مجلس شوراي اس��المي اشاره 
كرد. متن اعالم تحفظ در كنوانس��يون كودك عينا 
متن اعالم تحفظ در سند 2030 است، با اين تفاوت 
كه سند 2030 اس��اس الزام آور نيس��ت و برخالف 
كنوانسيون هاي فوق الذكر، قانون جمهوري اسالمي 
محسوب نمي ش��وند. با وجود الزام آور نبودن سند و 
اعالم تحفظ،  براي بازبيني بيشتر سند، جناب آقاي 
دكتر جهانگيري معاون اول رييس محترم جمهور، 
طي بخش��نامه مورخ 10 ارديبهشت 1396 دستور 
توقف هرگون��ه اقدام در كارگروه مربوط به س��ند را 
صادر نموده اند. متن فارسي و انگليسي اعالم تحفظ 
كه در دبيرخانه يونسكو رسما ثبت شده و هم اكنون 
در سايت رسمي يونسكو به شرح زير قابل رويت است 

به ترتيب زير است: 
متن فارسي تحفظ 

جمهوري اسالمي ايران خود را متعهد به بخش هايي 
از چارچوب اقدام آموزش 2030 كه به هر شكلي در 
تعارض با مقررات و اولويت هاي ملي،  باورهاي ديني 
و ارزش هاي فرهنگي جامعه  ايراني تفس��ير و تعبير 

شوند، نمي داند. 
متن انگليسي تحفظ 

اين متن در ساعت 9/59 دقيقه صبح روز چهارشنبه 
13 آبان ماه 1394 )4 نوامبر 2015( در سايت رسمي 
يونسكو به آدرس زير درج شده و اكنون نيز در سايت 

يونسكو قابل مشاهده است: 

The Islamic Republic of Iran is not 
committed to those of the frame-
work for action education 2030 
that might in one way or another be 
interpreted as contradictory to the 
national legislations and priorities, 
religious beliefs and cultural values 
of the Iranian society. 

http: //www. unesco. org/fil-
eadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/
ED_new/pdf/iran. pdf 

  علي الريجاني، رييس مجلس شوراي اسالمي از 
آيت اهلل هاشمي شاهرودي عيادت كرد و از نزديك 

در جريان روند بهبودي ايشان قرار گرفت. فارس
  امير قرباني، فرمانده هوانيروز ارتش از اختصاص 2۱ 
بالگرد جهت اخذ آراي مردم در مناطق صعب العبور 

خبر داد. مهر
  در پي انتش�ار نام�ه اي در فضاي مج�ازي مبني 
بر »دس�تور ايج�اد اخت�الالت فني و كند ش�دن 
تب�ادل اخب�ار و اطالع�ات در ش�بكه اجتماع�ي 
تلگرام توس�ط دكتر جهانگيري«، دفتر معاون اول 
رييس جمهور ضمن تكذيب اين خبر از حراست نهاد 
رياست جمهوري خواست در اسرع وقت موضوع را 

بررسي و نتيجه را اعالم كند. ايسنا
  ب�ا موضوع انتخابات رياس�ت جمهوري؛ جلس�ه 
كميس�يون سياس�ي - اجتماعي مجلس خبرگان 

رهبري برگزار شد. باشگاه خبرنگاران

مع��اون قضايي دادس��تان كل كش��ور در امور فضاي 
مجازي گفت: هيچ دستوري از ناحيه مراجع قضايي و 
كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه در خصوص 
فيلتر و مسدود شدن پايگاه ها و صفحات اينستاگرامي 
رس��انه هاي منتقد دولت صادر نشده است. به گزارش 
مي��زان، عبدالصمد خ��رم آبادي در خصوص ش��ايعه 
فيلتر برخي صفحات اينستاگرامي رسانه هاي منتقد 
دول��ت نظير خبرگ��زاري فارس، افس��ران جنگ نرم، 
فت��ن و صفحات برخي ديگر از فع��االن فضاي مجازي 
كه در روزهاي اخير از دس��ترس خارج شده اند، گفت: 
هيچ دس��توري از ناحي��ه مراجع قضاي��ي و كارگروه 
تعيين مصاديق محت��واي مجرمانه در خصوص فيلتر 
پايگاه هايي كه نام برده شد، صادر نشده است. وي درباره 
دليل مسدود شدن اين پايگاه ها و صفحات اعالم كرد: 
فرضيات متعددي در خصوص داليل مسدود شدن اين 
پايگاه ها وجود دارد. از جمله ممكن است اين پايگاه ها و 
صفحات با اغراض سياسي از سوي مدير امريكايي شبكه 
اينستاگرام، مسدود شده باشد. خرم آبادي تاكيد كرد: 
چون سرور اينستاگرام در خارج از كشور است نمي توان 
به طور قطع در اين خصوص اظهارنظر كرد. دبيركارگروه 
تعيين مصادي��ق محتواي مجرمانه گف��ت: زماني كه 
مسووالن اجرايي اقدامي در جهت راه اندازي شبكه هاي 
داخلي انجام نمي دهند و به فعاليت شبكه هاي بيگانه 
در فضاي مجازي كش��ور افتخار مي كنند و شهروندان 
ايراني ناچار به استفاده از شبكه هاي خارجي هستند، 
وقوع چنين اتفاقاتي در شرايط حساس انتخابات دور از 
انتظار نيست و علت اين مسدود شدن را بايد از مسووالن 

اجرايي ذي ربط پرسيد. 

رييس س��ازمان زندان ها و اقدام��ات تاميني و تربيتي 
كش��ور گفت: صندوق هاي اخذ راي به زندان ها آورده 
مي ش��ود و زندانيان��ي كه شناس��نامه هم��راه دارند، 
مي توانند در انتخابات شركت كنند. به گزارش ايسنا، 
اصغر جهانگير، گفت: ستاد برگزاري انتخابات همانند 
سال هاي گذش��ته صندوق هاي اخذ راي را به زندان ها 
مي آورد و زندانيان همانند م��ردم عادي مي توانند در 

انتخابات شركت كنند. 

معاون حقوق��ي رييس جمهور تاكيد ك��رد: كمترين 
بي عدالتي و تخلف در رس��انه ملي تاثير بس��يار وسيع 
و گس��ترده اي در انتخابات خواهد داش��ت. به گزارش 
ايلنا، مجيد انص��اري در مورد رويكرد صداوس��يما در 
تخريب دولت توس��ط برخي جريان ها گفت: روش��ن 
اس��ت صداوسيما به عنوان رس��انه ملي بايد بي طرفي 
كامل و عدالت رس��انه اي را در انتخابات به طور جدي 
رعايت كند و اين وظيفه شوراي نظارت بر صداوسيما 
اس��ت كه دقيقا مس��ائل را رصد كنند چون كمترين 
بي عدالتي و تخلف در رس��انه ملي تاثير بسيار وسيع و 
گس��ترده اي در انتخابات خواهد داشت. او افزود: تاثير 
عملكرد صداوسيما مثل يك كانال تلگرامي و روزنامه 
نيست. از اين جهت بايد با سخت گيري هرچه تمام تر 
نظارت بر فعاليت  هاي تبليغاتي به صورت مس��تقيم و 
غيرمس��تقيم در مورد انتخابات در صداوسيما اعمال 
شود و خود رياست سازمان صداوسيما هم بارها در اين 
موضوع در جلسات دولت تاكيد كردند. اميدواريم ايشان 
هم اهتمام بيش��تري را به خرج دهند تا از رس��انه ملي 
بي عدالتي صورت نگيرد. معاون حقوقي رييس جمهور 
تاكيد كرد: به هرحال در مورد عملكرد شوراي نظارت 
بر صداوس��يما هم نقدهايي مطرح است كه بايد خود 
مديران صداوسيما و هيات نظارت فعلي تالش كنند كه 

مشكالت برطرف شود.

پيشخوان
معاون دادستان كل كشور در امور فضاي 

مجازي: 
هيچ دستور قضايي درباره 

فيلتر صفحات اينستاگرامي 
منتقد دولت صادر نشده است

زندانيان شناسنامه دار مي توانند 
در انتخابات شركت كنند

رييس صداوسيما جلوي 
بي عدالتي ها را بگيرد

سرخط خبرها سوژه روز گزارش روز

دعوت به مشاركت
 ۶ كاندي�داي انتخاب�ات 
رياست جمهوري نزديك 
ب�ه ي�ك م�اه تبليغ�ات 
خودش�ان  انتخابات�ي 
را ادام�ه دادن�د، در س�ه 
مناظره نفس�گير شركت 
كردن�د، دو نف�ر از آنه�ا 
انصراف دادند و حاال 4 نفر 
ديگر در صحنه مانده اند 
ت�ا ببينند انگش�ت ملت 
كدام يك از آنها را براي 4 
سال ديگر انتخاب خواهد 
كرد. در اين ميان چهره ها 
و نهادهاي مختلف، مردم 
را ب�ه حض�ور ج�دي و 
مشاركت باال در انتخابات 

دعوت كرده اند.

گ�روه سياس�ي|  »امانت��دار 
راي مردم هس��تيم«؛ اين وعده 
انتخاباتي س��خنگوي نهاد نظارت��ي انتخابات 
اس��ت. عباس��علي كدخداي��ي دو روز مانده به 
انتخابات رياست جمهوري دوازدهم، در جمع 
خبرنگاران داخل��ي و خارجي با تاكيد بر اينكه 
ش��وراي نگهبان به عن��وان تنها نه��اد ناظر بر 
انتخابات وظايف مهمي بر عهده دارد، بيان كرد: 
تالش داريم در بعد نظارت بر انتخابات امانتدار 
آراي مردم باشيم و در اين باره پاسداري كنيم. 
س��خنگوي ش��وراي نگهبان در ادامه نشست 
خبري خود با ورود به بحث رجل سياس��ي ، از 
درخواست تفس��ير اصل 115 قانون اساسي از 

سوي حقوقدان اين شورا گفت. 
او در پاسخ به س��وال »اعتماد« مبني بر اينكه: 
با اعالم نظر ش��وراي نگهبان و اعالم ليس��تي 
6 نف��ره از كانديداه��ا ب��از ه��م نام��ي از زنان 
سياستمدار كشور ديده نمي شود، آيا هنوز اين 
شورا تعريفي از »رجل سياسي«، ارايه نكرده يا 
تمايلي براي حضور زنان در عرصه رقابت هاي 
رياس��ت جمهوري ن��دارد، گف��ت: »آنچه كه 
براساس قانون وظيفه شوراي نگهبان بوده اين 
است كه تعاريفي را در رابطه با رجل سياسي و 
مدير و مدبر بودن تعيين كند. در دوره گذشته 
هم اين كار انجام ش��د كه يك سال در مورد آن 
كار كردي��م. در اين دوره ه��م مركز تحقيقات 
شوراي نگهبان اين كار را انجام داد و گزارشاتي 

را به اعضاي شوراي نگهبان ارايه كرد. 
اينگونه نبود كه كاري انجام نشده باشد. وي در 
ادامه اظهار كرد: اقدامات��ي در اين باره صورت 
گرفت و دو نظر مطرح ش��د؛ يكي اينكه همان 
يافته هايي كه در گذش��ته م��الك  بود، مدنظر 
باش��د و ديگر اينكه وقت بيشتري براي بحث و 
بررسي آن داشته باشيم. خوشبختانه از سوي 
يكي از اعضا درخواس��ت تفسير در اصل 115 
قانون شده كه اين كار را در دستور كار داريم تا 
بتوانيم بعد از انتخابات اين كار را انجام دهيم و 

نتايج را هم اعالم مي كنيم. 
كدخدايي تصريح كرد: از ميان بانوان محترم، 
پرون��ده افرادي كه ثبت ن��ام كردند مانند همه 
افراد ديگر بررس��ي ش��د اما به نتيجه نرس��يد 
و اعض��اي ش��وراي نگهبان هي��چ نيت خاص 
ديگري براي رد صالحيت بانوان نداشتند، اين 

را اطمينان داشته باشيد. 
 بررسي صالحيت ها در شوراي نگهبان 

بر اساس سوابق افراد است
سخنگوي ش��وراي نگهبان در پاسخ به سوالي 
در رابطه با عدم صالحيت محمود احمدي نژاد، 
گفت: بررس��ي صالحيت ها در شوراي نگهبان 
بر اس��اس س��وابق افراد اس��ت و نهايتا با توجه 
به آراي اعضاي ش��وراي نگهب��ان اعالم نتيجه 
صورت مي گي��رد. طبيعتا همانطور كه در ادوار 
گذشته برخي ها رأي الزم را نداشتند ايشان هم 
رأي الزم را كسب نكرد و نظرات اعضاي شوراي 
نگهبان موافق با تاييد وي نبود، البته برخي افراد 
ديگر هم در معرض رأي گيري قرار گرفته اند و 
آراي ش��ان نزديك بود ولي چون رأي الزم را به 
دس��ت نياوردند آنها نتوانستند صالحيت الزم 

براي حضور در انتخابات را داشته باشند. 
قانون تكليف نكرده كه يك باره نتيجه 

انتخابات اعالم شود
وي در پاس��خ به س��والي مبني ب��ر اينكه وزير 
كشور اعالم كرده كه قرار است نتيجه انتخابات 
به صورت يك باره اعالم ش��ود آيا اين بحث به 
ش��ايعات دامن نمي زند؟ گف��ت: قانون تكليف 
نكرده كه يك باره نتيجه انتخابات اعالم شود. در 
قانون آمده بايد تجميع صورت گيرد و اسناد در 
وزارت كشور و هيات هاي اجرايي تبادل شود، 
اما تجربه اي كه در ادوار گذشته داشتيم به جز 
يكي دو مورد مابقي موارد اين بوده و با توجه به 
اينكه انتخابات رياست جمهوري حساس است 
و مردم دوست دارند كه اخبار را زودتر بشنوند، 
پيش��نهاد ما اين اس��ت كه گزارش ها و نتايج 
به تدريج اعالم ش��ود و ما آن را براي دوس��تان 

وزارت كشور داشتيم. اگرچه اعالم اوليه نتايج 
بر عهده وزارت كشور است ولي ما پيشنهادمان 
اين اس��ت كه به تدريج اي��ن كار صورت گيرد. 
ان ش��اءاهلل س��عي مي كنيم كه رايزني صورت 
گيرد و سعي مي كنيم كه همين اتفاق بيفتد. 
نظر شوراي نگهبان فقط براي همان دوره 

است
سخنگوي ش��وراي نگهبان در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينكه بعد از اتمام دوره رياست جمهوري 
افراد يا به انحراف متهم مي شوند يا به فتنه گري، 
اما بع��د به مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام 
مي روند و درب��اره مصلحت نظام تصميم گيري 
مي كنند نظر شما در اين باره چيست، توضيح 
داد: اينگونه نيست كه تمام رييس جمهورها به 
اين صورت باشند. دوم اينكه در فضاي سياسي 
مس��ائلي مطرح مي ش��ود كه الزام��ا نظر نظام 
جمهوري اسالمي ايران، شوراي نگهبان نيست. 
سوما اينكه ش��وراي نگهبان صالحيت افرادي 
را تاييد مي كند يا نمي كند به منزله آن نيست 
كه اين افراد در منصب ديگر نمي توانند فعاليت 
كنند. نظر شوراي نگهبان فقط براي آن منصب 
خواه رياست جمهوري خواه مجلس فقط براي 
همان دوره اس��ت. امكان اينكه در ادوار آينده 
به دليل دريافت مدارك جديد صالحيت افراد 
تاييد شود يا نشود وجود دارد. شوراي نگهبان 
درگير اين عناوين سياسي نيست كه بين فضاي 

سياسي و رسانه اي مطرح مي شود. 
اموال بيت المال نبايد براي تبليغ يك يا 

برخي از كانديداها استفاده شود
سخنگوي ش��وراي نگهبان در پاسخ به سوال 
خبرنگار ديگ��ري مبني بر اينك��ه طبق قانون 
صداوس��يما اجازه ن��دارد از كانديداي خاصي 
حماي��ت كند و اعت��راض رييس س��تاد آقاي 
روحان��ي به اي��ن موض��وع چگون��ه پيگيري 
مي ش��ود؟ و همچني��ن مقام معظ��م رهبري 
در س��خنان خود در س��ال 88 از اين موضوع 
انتقاد كردند كه برخي رييس جمهور مستقر را 

دروغگو خطاب مي كنند و به او توهين مي كنند. 
اخيراً هم در مناظره هاي انتخاباتي كانديدايي 
رييس جمهور مستقر را مورد توهين قرار داد، 
اين تخلفات چگونه رس��يدگي مي شود؟ بيان 
كرد: در خصوص موضوع اول بايد گفت كه آنچه 
قانون مقرر كرده اين است كه اموال بيت المال 
نبايد براي تبلي��غ يك يا برخ��ي از كانديداها 
اس��تفاده ش��ود و همه انتظار دارن��د كه همه 
دستگاه هاي عمومي مخصوصا رسانه هايي كه 
از بودجه عمومي استفاده مي كنند جانبدارانه 
عمل نكنند و اين رسانه ها نبايد نگاه جانبدارانه 

داشته باشند. 
اگر گزارشاتي به دست ما برسد آنها را رسيدگي 
مي كنيم و اگر تخلفاتي در آن حدود باشد به قوه 
قضاييه اعالم مي كنيم. اگر الزم باش��د در خود 
شورا مطرح مي شود. بر اساس نص قانون هيچ 
شخصي اجازه ندارد در موضوعات انتخاباتي به 
ش��خصي توهين كند. اگر چنين اقدامي شده 
افراد به قوه قضاييه اين موضوع را اعالم كنند تا 
قوه قضاييه رسيدگي كند؛ چرا كه اين موضوع 
جرم است و اگر قوه قضاييه به ما هم اعالم كند 

ما اقدامات الزم را انجام مي دهيم. 
آيت اهلل يزدي در ميتينگ انتخاباتي كسي 

حضور نداشتند
خبرن��گاري از كدخدايي پرس��يد آيا امكانش 
هس��ت كه در اين روزها صالحيت كانديدايي 
مخدوش شود كه وي پاسخ داد: مي توانيم آرزو 
كنيم چني��ن چيزي اتفاق نيفتد. س��خنگوي 
ش��وراي نگهبان در پاسخ به س��والي مبني بر 
اينك��ه در انتخابات س��ال 88 برخ��ي اعضاي 
ش��وراي نگهبان در ميتينگ ه��اي انتخاباتي 
برخي كانديداها حضور پيدا كردند و همچنين 
ش��اهديم كه يكي از فقهاي شوراي نگهبان در 
مراس��م انتخاباتي يكي از كانديداهاي اصولگرا 
حضور داش��ته، تاكيد كرد: در گذشته مواردي 
بوده كه قطعاً باز نمي گردد. اخباري كه ش��ما 
گفتيد اينگونه نيست. يكي از نامزدها به محل 
جامعه مدرس��ين رفتند و آن فرد فقيه شوراي 
نگهبان ه��م به عنوان عضو جامعه مدرس��ين 
در آنجا حض��ور داش��ته اند و از كانديدايي هم 
جانبداري نكردن��د. آيت اهلل يزدي در ميتينگ 

انتخاباتي كسي حضور نداشتند. 

اطمينان داشته باشيد هيچ نيت خاصي براي رد صالحيت بانوان وجود نداشت
كدخدايي در پاسخ به »اعتماد«:

نشست خبري

گ�روه سياس�ي| كمتر از 
24 س��اعت به آغاز فرآيند 
تعيين سرنوش��ت اي��ران براي 4 س��ال يا 
حت��ي چند دهه ديگر مانده اس��ت. فضاي 
سياس��ي بعد از يك تنفس يك روزه رسما 
وارد انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي 
شهر و روستا مي شود. 6 كانديداي انتخابات 
رياست جمهوري نزديك به يك ماه تبليغات 
انتخاباتي خودش��ان را ادامه دادند، در سه 
مناظره نفسگير شركت كردند، دو نفر از آنها 
انصراف دادن��د و حاال 4 نفر ديگر در صحنه 
مانده اند تا ببينند انگش��ت ملت كدام يك 
از آنها را براي 4 س��ال ديگر انتخاب خواهد 
ك��رد. در اين مي��ان چهره ه��ا و نهادهاي 
مختلف، مردم را به حضور جدي و مشاركت 
باال در انتخابات دع��وت كرده اند. از جمله 
دبيرخانه ش��وراي عالي انق��الب فرهنگي 
كه با صدور بيانيه اي م��ردم را به حضور در 
پاي صندوق هاي راي دعوت كرده اس��ت. 
در بخش��ي از اين بيانيه آمده است: روز 29 
ارديبهشت ملت ايران در حالي براي انتخاب 
رييس جمهور و اعضاي شوراهاي اسالمي 
شهر و روستا پاي صندوق هاي راي مي روند 
كه بحمداهلل كش��ورمان در قلب منطقه اي 
ك��ه در آت��ش تكفيرگرايي مي س��وزد، در 
كم��ال امني��ت و آرامش به س��ر مي برد و 
اين ملت بزرگ به ش��كرانه اين نعمت الهي 
با انتخاب مديراني كارآمد و دلس��وز، مسير 
حركت كشور به سمت اهداف عاليه انقالب 
اسالمي را هموار خواهند س��اخت. افزون 
بر اين شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي 
هم، با صدور اطالعيه  اي، از مردم خواس��ت 
در پاي صندوق هاي اخذ راي حاضر شوند. 
به گزارش ايسنا، در بخشي از اين اطالعيه 
آمده است: شركت تك تك افراد جامعه در 
انتخابات، عالوه بر اينكه يك حق طبيعي و 
قانوني و تكليفي اجتماعي و ملي است، بلكه 

يك وظيفه شرعي، اس��المي و الهي است 
كه بر عه��ده تمامي واجدين ش��رايط راي 
دادن اس��ت. هر يك راي ايراني، يك سيلي 
محكم بر استكبار جهاني و مشتي بر دهان 

ياوه گويان و بدخواهان نظام است. 
آيت اهلل مكارم شيرازي: از دادن راي 

سفيد در انتخابات بپرهيزيد
آيت اهلل مكارم ش��يرازي مرج��ع تقليد، با 
انتقاد از افرادي كه راي سفيد در انتخابات 
مي دهند، گفت: راي س��فيد سطح حضور 
مردم در انتخابات را پايي��ن مي آورد و كار 
درستي نيست و آن كس��ي كه اصلح است 
را بايد انتخاب كرد. به گزارش تس��نيم، او 
روز گذشته در درس خارج فقه خود كه در 
شبستان مس��جد اعظم برگزار شد، با بيان 
اينكه تنبلي، عدم احس��اس مس��ووليت، 
عدم احس��اس وظيفه مصادي��ق تصريف 
هس��تند، گف��ت: بايد مراقب ب��ود و يقين 
داشته باش��يم كه دشمن دلش مي خواهد 
آسيب به انتخابات بزند و تفرقه ميان طرفدار 
كانديداها ايجاد شود بنابراين انتخابات در 
نهايت آرامش و پرش��ور برگزار شود. استاد 
برجس��ته ح��وزه علميه قم با بي��ان اينكه 
بايد از كاره��اي تحريك آميز در انتخابات 
پرهيز كرد، خاطرنش��ان ك��رد: اينكه قبل 
از اعالم نتايج برخ��ي طرفداران كانديداها 
جش��ن پيروزي بگيرند، اين كار درس��تي 
نيست، اهانت به كانديداهاي طرف مقابل 
مسووليت شرعي دارد و در پيشگاه خداوند 
مج��ازات دارد.  وي با انتق��اد از افرادي كه 
راي س��فيد در انتخابات مي دهند، گفت: 
راي سفيد سطح حضور مردم در انتخابات 
را پايين مي آورد و كار درس��تي نيس��ت، 
آن كس��ي كه اصلح اس��ت را بايد انتخاب 
كرد، بعد از انتخابات نيز بايد همه كمك به 
فرد انتخاب ش��ده در آباداني كشور كنند تا 

مشكالت كشور برطرف شود. 

واليتي: انتخابات تامين كننده عزت، 
عظمت، امنيت و استقالل كشور است

علي اكبر واليتي، ريي��س مركز تحقيقات 
استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام 
با دعوت از م��ردم ايران براي حضور در پاي 
صندوق هاي راي، انتخابات را تامين كننده 
عزت، عظمت، امنيت و اس��تقالل كش��ور 
دانس��ت. به گزارش ايرنا، در بخشي از پيام 
علي اكبر واليتي آمده است؛ ايران اسالمي 
در آستانه انتخابي ديگر براي تامين عزت، 
عظمت، امنيت و استقالل خود قرار گرفته تا 
بار ديگر نماد مردم ساالري ديني را با شكوه 
هر چه بيشتر در برابر چشمان جهانيان به 
منصه ظهور رس��اند و با شركت همه مردم 
بزرگوار ايران در انتخابات رياست جمهوري، 
برگ زرين و زيباي ديگري را در تاريخ نظام 
مقدس جمهوري اسالمي بر جاي گذارند. 

وي در اين پيام ي��ادآوري كرد: رهبر كبير 
انقالب اس��المي حضرت امام خميني )ره( 
به عنوان معمار اي��ن نظام مقدس، همواره 
بر نقش راي م��ردم در اداره كش��ور تاكيد 
فرمودن��د و حضور در پاي صن��دوق راي را 
واجب مي دانس��تند و مقام معظم رهبري 
)مدظله العال��ي( نيز اين حض��ور را مظهر 
مردم باوري، حق و تكليف، موجب ناكامي 
دش��منان و دخالت در تعيين سرنوش��ت 
كشور اعالم فرمودند؛ لذا مردم شريف ايران 
با حضور خ��ود در اين تكليف بزرگ و مهم، 
بار ديگر گام مستحكمي را براي پيشرفت، 

توسعه و اعتالي كشور برخواهند داشت. 
 شمخاني: انتخابات، فرصتي 
براي ارتقاي امنيت ملي است

علي شمخاني، دبير ش��وراي عالي امنيت 
ملي با دعوت اقش��ار مختلف مردم به پاي 
صندوق هاي راي در روز 29 ارديبهشت ماه 
گفت: انتخابات فرصتي براي رش��د آگاهي 
عمومي و ايف��اي نقش م��ردم براي حفظ 

نظام و ارتقاي منافع و امنيت ملي است. به 
گزارش ايرنا، وي اف��زود: مهم ترين ويژگي 
مشاركت سياسي مردم كه يكي از نمادهاي 
آن انتخابات اس��ت تضمين و ارتقاي رشد 
سياسي جامعه و در عين حال، حفظ ثبات 
سياسي است. ش��مخاني خاطرنشان كرد: 
مشاركت مردم در عرصه مناسبات خارجي 
نيز موجب افزايش اقتدار سياسي، امنيتي، 
دفاعي و پش��توانه اصلي اس��تيفاي حقوق 
ملي در عرص��ه بين المللي مي ش��ود. وي 
افزود: تحكيم و گسترش وحدت سياسي، 
اجتماع��ي، فرهنگي و تقوي��ت پيوندهاي 
مردمي و نظام حاكم در مقابله با تهديدات 
مشترك، كارآمدترين س��الح است.   دبير 
ش��وراي عالي امنيت ملي، حفظ استقالل 
و تماميت ارضي، تحقق رف��اه مردم، ثبات 
كش��ور و حفظ و اش��اعه ارزش هاي ملي و 
اقتصادي را از اهداف امنيت ملي دانس��ت 
و تاكيد ك��رد: تامين اه��داف عاليه نظام و 
تالش براي پاسخگويي به مطالبات مردمي 
در عرصه هاي مختلف، تنها با پشتوانه راي 
مردم و حضور موثر آن��ان در تمام عرصه ها 
امكان پذير است. ش��مخاني گفت: حضور 
گسترده مردمي در راهپيمايي 22بهمن و 
روز قدس و پاس��خ كوبنده آنها به تهديدات 
امريكا و رژيم صهيونيستي هر ساله داراي 
نتاي��ج ملموس��ي در حوزه امني��ت ملي و 
عقب نشيني دشمنان از مواضع و ادعاهاي 
خود بوده اس��ت و حض��ور در انتخابات نيز 
پيامي بسيار محكم در تقويت بنيه انقالب 
اسالمي و نااميد سازي دشمنان دارد. وي در 
پايان از عموم مردم شريف ايران درخواست 
كرد كه با لبيك به پيام رهبر فرزانه انقالب 
اسالمي چون هميشه با حضوري حماسي 
در انتخابات رياس��ت جمهوري و شوراهاي 
اسالمي ش��هر و روس��تا ش��ركت كرده و 
پش��تيباني قاطع خود را از نظام اس��المي 
و ايران س��رافراز به رخ جهانيان بكش��ند.  
دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 
همزمان با پنجمين دوره انتخابات شوراهاي 
اس��المي ش��هر و روس��تا روز جمع��ه 29 

ارديبهشت ماه برگزار مي شود. 
 اگر هاشمي نيست

 راه و هدفش همچنان زنده است
معصوم��ه ابتكار، مع��اون رييس جمهور با 
اشاره به اينكه اين نخستين انتخابات است 
كه آيت اهلل هاش��مي حضور ن��دارد، گفت: 
آيت اهلل هاشمي اعتماد به نفسي را در مردم 
به وجود آورد كه همچنان باقي است و مردم 
ان شاءاهلل در 29 ارديبهشت يك جوري اين 
پيغام را مي رسانند كه اگر هاشمي نيست، راه 
و هدف او زنده است. او به ايلنا گفت: با توجه 
به حضور مردم در عرصه پيش بيني مي شود 
انتخابات با آرامش پيش برود و مردم حضور 
پر شور پاي صندوق هاي راي داشته باشند. 

اگر در انتخابات غفلت كنيم تهديد 
امنيت ملي تكرار خواهد شد

مصطف��ي معين، وزير س��ابق علوم گفت: 
ما انتخابات را جش��ن ملي مي دانيم و اگر 
در انتخاب��ات غفلت كني��م تهديد امنيت 
ملي تكرار خواهد ش��د. به گزارش ايسنا، 
او در جم��ع دانش��جويان و دانش��گاهيان 
در سيس��تان و بلوچس��تان اف��زود: در 
س��ال 92 ب��ه بركت پيش��تازي م��ردم و 
دانشجويان نقطه عطف افتخارآميز ديگري 
داشتيم. اميدواريم با حضور مردم در پاي 

صندوق هاي راي حماسه اي را تكرار كنيم. 
وي خاطرنش��ان كرد: من ب��ه جواناني كه 
در 29 ارديبهشت نخس��تين راي خود را 
به صندوق ه��اي راي مي اندازند، تبريك 
مي گوي��م و اميدوارم نخس��تين راي آنها 
سرنوش��ت درس��تي را رقم زند. انتخابات 
نقطه عطف تاريخي براي ما اس��ت و بايد 
در اين انتخابات حضوري باش��كوه داشته 
باشيم. اگر قدردان فرصت ها نباشيم نقطه 
عطف به مس��ير افولي تغيير خواهد كرد. 
وي در بخش ديگري از س��خنانش اظهار 
ك��رد: خداي بزرگ سرنوش��ت هر جامعه 
را در گرو سرنوش��ت خود قرار داده است. 
معين تاكيدكرد: بايد مردم آگاه شوند و به 

پاي صندوق هاي راي بيايند. 
ظريف: حتي يك راي مي تواند آينده را 

تغيير دهد
محم��د ج��واد ظري��ف وزيرامورخارجه 
كش��ورمان، ديروز در پيامي از مردم براي 
مش��اركت در دوازدهمين دوره انتخابات 
رياس��ت جمهوري دعوت كرد. به گزارش 
ايسنا در اين پيام آمده: انتخابات روز جمعه، 
آينده همه ما را رقم خواهد زد و مش��خص 
خواهد كرد كه مردم ايران راه پيش��رفت و 
توسعه و راه انسجام و حضور همه جانبه براي 
مشاركت براي س��اختن آينده خودشان 
را انتخ��اب خواهن��د كرد و به دنيا نش��ان 
خواهند داد ك��ه بايد با اين م��ردم با زبان 
احترام صحبت كنند و نمي توانند هيچگاه 
يك ايراني را تهديد كنند. اگر مش��اركت 
ش��ما در انتخابات 92 نبود هيچگاه برجام 
به نتيجه نمي رس��يد. هيچ��گاه تحريم ها 
برداشته نمي ش��د و هيچگاه دنيا ناگزير از 
اين نمي شد كه با نمايندگان شما با احترام 
و با زب��ان تكريم صحبت كنن��د نه با زبان 
تحقير و تهدي��د. پيام ظري��ف مي افزايد: 
من همه ايرانيان، ايرانيان خارج از كش��ور 
و ايرانيان داخل كش��ور را دعوت مي كنم 
كه همه، روز جمعه به پ��اي صندوق راي 
بروند. هم خودشان، هم دوستان شان و هم 
خانواده و آشنايان شان را تشويق كنند كه 
به پاي صن��دوق راي بروند. من به ايرانيان 
خارج از كش��ور اطمينان مي دهم كه راي 
تك تك ش��ما اهميت و تاثير دارد و از آن 
صيانت خواهد شد. روز جمعه همه ما با اين 
اطمينان به پاي صندوق هاي راي مي رويم 
كه حتي ي��ك راي مي تواند آينده را تغيير 
دهد. حت��ي يك راي درنتيج��ه انتخابات 
تاثير خواهد داشت. همه ما روز جمعه براي 
ادامه مس��ير و براي ادامه س��اختن ايراني 
شكوهمند، پراحترام و با عزت و سربلندي 
در پاي صندوق ه��اي راي براي انتخابات 
رياست جمهوري و انتخابات شوراها حضور 

پيدا خواهيم كرد. شاد و سربلند باشيد. 
نجفي: در آستانه انتخابي بزرگ و موثر 

هستيم
محمد علي نجفي وزير سابق وزارت آموزش 
و پرورش در پيام انتخاباتي خود خطاب به 
معلمان و فرهنگيان كشور گفت: اكنون در 
آستانه انتخابي بزرگ و موثر در سرنوشت 
همه مردم كش��ورمان هس��تيم. شما به 
عنوان يكي از گروه هاي مرجع و تاثيرگذار 
در تصميم ه��اي اجتماعي م��ردم ميهن 
اس��المي مان هس��تيد و اعتماد كثيري از 
آنان را به واسطه عملكرد و جايگاه معلمي 

به دست آورده ايد. 
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