
محسن رضايي: مسووالن ائتالف جديد عليه ايران را جدي بگيرند
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقد است عربستان در ابتداي انقالب اسالمي به جاي دوستي، كشورهاي حوزه خليج فارس را تحت عنوان شوراي همكاري درمقابل ايران سازماندهي كرد و موضوع سه 
جزيره را دستاويز مخالفت خواني خود و آنها با ايران قرار داد. به گزارش آنا، محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با انتشار مطلبي در صفحه شخصي خود تاكيد كرد: عربستان شايد بخواهد خود 
نقش صدام را هم ايفا كند و مسووالن كشور بايد ائتالف جديد عليه ايران را جدي بگيرند. 
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 بازشماري آراي 50 نفر اول
 شوراي شهر تهران

اختالف معناداري در 
بازشماري مشاهده نشد

گروه سياس�ي| بازش��ماري آراي 
50 منتخ��ب اول انتخابات ش��وراي 
ش��هر تهران نشان داد شكس��ت مطلق اصولگرايان 
در اين انتخابات نه تخلف اس��ت، نه تقلب و نه توهم. 
مهدي چمران سرليس��ت اصولگراي��ان و عضو 12 
ساله شوراي شهر تهران بعد از ديدن نتايج انتخابات 
 و فاصل��ه 400 هزارتاي��ي راي خ��ودش از آخرين

 نفر ليس��ت اميد گفته بود در اين انتخابات نظارت 
كاف��ي ص��ورت نگرفته و عم��ا به نتاي��ج اعتراض 
كرده ب��ود. اعضاي ليس��ت خدمت )ليس��ت مورد 
حماي��ت اصولگراي��ان( دو روز قبل ه��م ديداري با 
علي الريجاني داش��تند تا مراتب اعتراض شان را با 
او در مي��ان بگذارند. حاصل اين ديدار هم دس��تور 
 عل��ي الريجاني براي باز ش��ماري آراي 50 منتخب

 اول تهران بود. 
بعد از اين دستور، محمودي شاه نشين، رييس هيات 
نظارت مركزي نظارت بر انتخابات شوراها گفت كه 
كار بازش��ماري آرا از ظهر هم��ان روز )دو روز قبل( 
 آغاز شده اس��ت. به گفته او نماينده ليست خدمت 
در هيات نظارت حاضر شده تا در جريان بازشماري 

قرار بگيرد. 
كار ك��ه ب��ه ميانه رس��يد محمودي شاه نش��ين به 
خان��ه ملت گف��ت اگرچه هن��وز بازش��ماري ادامه 
دارد اما تا اينجا اختاف معناداري در آرا مش��اهده 
نش��ده اس��ت. او گفته بود چندين مرتبه به صورت 
تلفن��ي با چم��ران صحب��ت و تاكيد ك��ردم كه به 
اعت��راض اعضاي ليس��ت خدم��ت توج��ه داريم. 
اگ��ر در جريان بازش��ماري آرا اخت��اف معنا داري 
ديده ش��ود، قطع��ا بررس��ي هاي بيش��تري انجام 
 مي ش��ود ولي تاكنون اختاف معناداري مش��اهده

 نشده است. 
روندي كه البته تا انتهاي بازش��ماري آرا حفظ شد. 
بعد از پايان بازشماري قاسم ميرزايي نيكو از اعضاي 
هيات نظ��ارت مركزي به ايس��نا گف��ت: در نتيجه 
نهايي انتخابات شوراي ش��هر تهران مشكلي وجود 
ن��دارد و بازنگري آراي تهران اختاف فاحش��ي در 
 تعداد آرا نش��ان نداد و در نتيج��ه نهايي نيز تفاوتي

 حاصل نشد. 
رييس كميته IT هيات مركزي نظارت بر انتخابات 
ش��وراها تصريح كرد: تفاوت آرا براي اين 50 نفر در 
حد يك��ي دو راي ب��وده كه اين موض��وع در نتيجه 
نهاي��ي تفاوتي ايجاد نمي كند و به نظر نمي رس��د با 
توجه به اينكه بازنگري مراحل پاياني خود را پش��ت 
سر مي گذارد در ادامه موضوع خاصي مشاهده شود. 

     رنجبر زاده، عضو هيات رييسه مجلس: انتخابات 
هيات رييس�ه جديد خانه ملت براي دومين س�ال 
فعالي�ت مجلس ده�م 9 ي�ا 10 خردادم�اه برگزار 

مي شود. فارس
    س�ردار دهق�ان، وزير دف�اع: توانمندس�ازي 
نيروهاي مس�لح در زمينه اش�راف اطالعاتي از 

راهبردهاي اصلي وزارت دفاع است. تسنيم
    آي�ت اهلل احمدي ش�اهرودي، نماين�ده مردم 
خوزس�تان در مجلس خبرگان رهبري با تبريك 
به منتخب مردم در انتخابات رياس�ت جمهوري 
از روحاني خواس�ت برعهدي كه با مردم محروم 

بسته، پايدار بماند. ايلنا
   امير سرتيپ دوم خلبان يوسف قرباني، فرمانده 
هوانيروز ارتش از پش�تيباني بالگ�ردي اين يگان 
در قالب 50 س�اعت و 5۴ س�ورتي پرواز در جريان 

انتخابات 29 ارديبهشت  خبر داد. ايسنا 

وكيل مدافع علي شريعتي از طرح مجدد اعاده دادرسي 
در اين پرونده خبر داد. به گزارش ايسنا، حسين تاج در 
مورد پرونده علي شريعتي گفت: موكلم با عناوين اتهامي 
از جمله اجتماع و تباني عليه امنيت ملي، فعاليت تبليغي 
عليه نظام، توهين به مسووالن بهمن ماه سال 93 براي 
نخستين بار بازداشت ش��د. وي با بيان اينكه پرونده در 
ش��عبه 15 دادگاه انقاب مورد رس��يدگي قرار گرفته 
بود، گفت: در دادگاه بدوي براي مجموع اتهامات، علي 
شريعتي به 12 سال و 8 ماه حبس محكوم شد. متعاقبا 
درخواست تجديدنظر صورت گرفت و پرونده به شعبه 
54 دادگاه تجديدنظر ارجاع شد كه براي عناوين اتهامي 
توهين به مس��ووالن حكم برائت براي موكل صادر و با 
توجه به وحدت مصاديق دو اتهام وي مبني بر اجتماع 
و تباني عليه امنيت مل��ي و فعاليت تبليغي عليه نظام، 
دادگاه تجديدنظر با توجه به م��اده 457 از قانون آيين 
دادرس��ي كيفري راي را اصاح و م��وكل را مجموعا به 
تحمل 5 سال حبس محكوم كرد. تاج خاطرنشان كرد: 
موكلم يك مرتبه در سال گذشته با وجود تاش وكاي 
پرونده درخواست اعاده دادرسي داد و پرونده به شعبه 
33 ارجاع ش��د كه البته اين تقاضا رد ش��د. مجددا 20 
ارديبهشت ماه سال جاري اين درخواست در دبيرخانه 
ديوان عالي ثبت شد، 25 ارديبهشت ماه مجدد به شعبه 
33 ديوان عالي كشور مستقر در شهر قم ارسال شد. تاج 
عنوان كرد: ما داليلي كه قبا روي آن كار شده بود و مورد 
توجه قرار نگرفته بود را مجددا ارايه كرديم و استنادات 
و استدالالت جديد نيز مطرح و ضميمه درخواست مان 
كرديم كه اميدواريم مسموع باشد؛ همچنين تقاضاي 
آزادي مشروط خود را تقديم كرده كه علي الظاهر مراجع 

ذي صاح موافقت خود را اعام كرده اند. 

دادگاه

 درخواست اعاده دادرسي
در پرونده »علي شريعتي«

سرخط خبرها خبر روز چهره روز

گروه سياسي| صف هاي 
طوالني صبح روز انتخابات 
براي بس��ياري نش��اني از پيروزي حسن 
روحاني ب��ود. صف هايي كه هر چه روز به 
عصر نزديك تر، بلندتر مي شدند و ازدحام 
جمعيت پش��ت حوزه هاي راي گيري رو 
به فزوني مي رفت. شايد همين مشاركت 
باال بود كه س��بب ش��د تا جبه��ه رقيب 
حس��ن روحاني قافيه را باخت��ه ببيند و 
رس��انه هاي حامي اش خط جديدي را با 
عنوان تخلفات گسترده انتخاباتي دنبال 
كنند. عصر روز راي گي��ري هم نماينده 
ابراهيم رييسي در ستاد انتخابات كشور 
اين موضوع را با دلخوري و فرياد در ميان 
خبرنگاران مطرح كرد. صولت مرتضوي 
عص��ر روز راي گيري در س��تاد انتخابات 
كش��ور در مقابل خبرنگاران فرياد مي زد 
و ادعا مي كرد تعرفه ها در برخي ش��هرها 
تمام شده اس��ت و مردم معطل مانده اند. 
پ��س از اين اظهارات بود كه رس��انه هاي 
اصولگرا خط تخلف گسترده را پررنگ تر 
ادام��ه دادند. حت��ي زماني ك��ه ابراهيم 
رييس��ي براي بازديد به س��تاد انتخابات 
كش��ور آمد يك��ي از خبرن��گاران در اين 
مورد او را مورد س��وال قرار داد و نظرش 
را درب��اره اي��ن ادعاه��اي مطرح ش��ده 
پرسيد، رييس��ي گفت: اشكاالتي وجود 
داش��ته كه بايد حل ش��ود. اما همان روز 
سخنگوي ش��وراي نگهبان نسبت به اين 
ادعا واكنش نش��ان داد و گف��ت: ادعاي 
مطرح شده در مورد تمام شدن تعرفه ها 
را بررسي كرديم، تعرفه به اندازه كافي و 
در زمان مناسب به حوزه ها رسيده است. 
با همه اينها رس��انه هاي حامي رييسي و 
از س��وي ديگر برخي از اعضاي س��تاد او 

همچنان بر اين مس��اله پافشاري دارند. 
اين در حالي اس��ت كه معم��وال در همه 
انتخابات ها تخلف وج��ود دارد و معموال 
اعتراض ها زماني ب��اال مي گيرد كه يكي 
از طرفي��ن مدع��ي تخل��ف گس��ترده و 
سازمان يافته باشد كه در نتايج انتخابات 
تاثيرگ��ذار باش��د. ديروز اما عباس��علي 
كدخدايي، اين بار در گفت وگو با ش��بكه 
العالم اين ادعاها را رد كرد و گفت: اگرچه 
تخلفات جزيي صورت گرفته اس��ت ولي 
خوش��بختانه تخلف مهمي نداشتيم كه 
نياز باش��د روند انتخابات را متوقف كنيم 
و در ح��ال حاضر هم در فرصت بررس��ي 
شكايت ها هستيم. عباسعلي كدخدايي 
در گفت وگو با برنامه» من طهران« شبكه 
العالم تاكيد كرد كه انتخابات دوازدهمين 
دوره رياس��ت جمهوري به صورت آرام و 
با مش��اركت گس��ترده مردم برگزار شد. 
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: اگرچه 
تخلفات جزيي صورت گرفته اس��ت ولي 
خوش��بختانه تخلف مهمي نداشتيم كه 
نياز باش��د روند انتخابات را متوقف كنيم 
و در ح��ال حاضر هم در فرصت بررس��ي 
شكايت ها هس��تيم. او خاطرنشان كرد: 
طبق قان��ون بع��د از انتخابات س��ه روز 
فرصت براي دريافت ش��كايت ها تعيين 
ش��ده و بع��د از آن هف��ت روز فرص��ت 
داريم كه به ش��كايت ها رسيدگي كنيم 
و ان ش��اء اهلل تاش مي كني��م كه در اين 
فرص��ت قانوني درباره نتيج��ه انتخابات 
و صح��ت قانوني آن اظهارنظ��ر كنيم. او 
درب��اره اعتراض هاي يك��ي از نامزدهاي 
انتخابات و موارد آن گفت: اعتراضاتي كه 
اين دوستان داشتند درخصوص كمبود 
تعرفه در برخي شعب بود، يا اينكه برخي 

تعرفه ها مهر نشده، يا ساعات راي گيري 
در برخي شعب زود تمام شده كه رييس 
س��تاد آنها با حضور در ش��وراي نگهبان 
مطرح كردند. سخنگوي شوراي نگهبان 
تصريح كرد: ت��اش مي كنيم كه در اين 
هفته در جلسه شوراي نگهبان شكايت ها 
و گزارش هاي دريافت��ي مطرح و نتيجه 
آن در فرص��ت قانوني خدمت مردم ارايه 
شود. او افزود: طبق قانون شوراي نگهبان 
حداكثر 10 روز از زمان برگزاري انتخابات 
يعني تا سه شنبه هفته آينده فرصت دارد 
تا پس از بررس��ي شكايات، نتايج را اعام 
كند. كدخدايي خاطرنشان كرد: شوراي 
نگهبان همچنين تا همان روز سه ش��نبه 
هفت��ه آينده فرص��ت دارد درباره صحت 
برگزاري انتخابات رياست جمهوري نظر 
خود را به اطاع مردم برساند. سخنگوي 
ش��وراي نگهبان درباره تجربه برگزاري 
انتخاب��ات ب��ه ص��ورت الكترونيكي در 
برخ��ي حوزه ها گف��ت: ما ضم��ن آنكه 
مداف��ع برگ��زاري انتخابات ب��ه صورت 
الكترونيك هس��تيم، خوشحال هستيم 
كه اين امر اين ب��ار به صورت كامل انجام 
نگرفت، چرا كه مشكاتي به خصوص در 
بخش احراز هوي��ت بروز كرد و همچنان 
اعتقاد داريم انتخابات الكترونيك بايد به 
صورت آزمايش��ي فقط در برخي مناطق 
انجام ش��ود تا به خصوص مش��كات در 
بخ��ش اح��راز هويت ها برطرف ش��ود. 
كدخدايي افزود: اگ��ر مقدمات فني كار 
فراه��م و مش��كات آن برطرف ش��ود و 
بتوان��د از تش��كيل صف ه��اي طوالني 
راي دهندگان جلوگيري كند و در صحت 
و دقت راي گيري كمك كند، طبيعتا در 
بهره ب��رداري از روش برگزاري انتخابات 
به صورت الكترونيك پيش��گام خواهيم 
بود، چرا كه ش��وراي نگهبان خودش نه 
تنها مخالفتي ندارد بلكه مدعي برگزاري 
انتخابات به صورت الكترونيكي است. او 
همچني��ن ابراز اميدواري كرد با ارس��ال 
سريع اليحه قانون جامع انتخابات توسط 
دولت و تصويب آن در مجلس، مشكات 
مربوط به ثبت نام از نامزدها در دوره هاي 

آينده برطرف شود. 

ستاد رييسي: تجمع كار ما نبوده
رس��انه هاي اصولگرا در س��ه روز گذشته 
موضوع تخلف��ات انتخابات��ي را در صدر 
گزارش هاي خ��ود ق��رار دادن��د و مانور 
زيادي روي اين مساله دادند. در اين ميان 
خبر رس��يده كه عده اي در مقابل يكي از 
نهاهاي حساس نظام در اعتراض به نتيجه 
انتخابات تجمع كردند. در فضاي مجازي 
خبرهاي بس��ياري از اين موضوع گزارش 
مي دادند كه اين افراد در ش��عارهاي خود 
خواس��تار ورود چهره هاي برجسته نظام 
به تخلفات مورد ادعاي رييسي و چمران 
شده اند. به نظر مي رسد اين افراد با اظهارات 
عباسعلي كدخدايي قانع نشدند و دست به 
تجمع زده اند. با انتشار خبر اين تجمع اما 
سخنگوي ستاد انتخاباتي ابراهيم رييسي 
نسبت به آن واكنش نش��ان داده و تاكيد 
كرده اس��ت كه اين تجمع هيچ ارتباطي 
ب��ه آنها نداش��ته اس��ت و گفت��ه: برپايي 
هرگونه تجمعي شايعه است، اخبار صرفا 
از طريق س��ايت، كانال رسمي و نيز ستاد 
رييس��ي پيگيري ش��ود. به گزارش مهر، 
علي غامي، سخنگوي س��تاد انتخاباتي 
ابراهيم رييسي اظهار داش��ت: اين ستاد 
هي��چ فراخواني براي تجم��ع در تهران يا 
استان هاي مختلف صادر نكرده و مخالف 
جدي چنين اقداماتي است. غامي اظهار 
داش��ت: حاميان و ه��واداران اي��ن نامزد 
انتخابات رياست جمهوري مراقب برخي 
اخبار ساختگي و شايعات منتشر شده در 
فضاي مجازي باش��ند. او افزود: اين ستاد 
صرفا از طريق كانال هاي @raisi_org  و 
نيز @raisi_setad اطاع رساني خواهد 
كرد و مطالب كانال ه��اي ديگر ارتباطي 
به س��تاد مركزي حجت االسام رييسي 
ن��دارد. س��خنگوي اين س��تاد همچنين 
تاكيد كرد: آقاي رييسي اعتراض خود به 
تخلفات صورت گرفته در انتخابات اخير را 
صرفا از مجاري قانوني و ش��وراي نگهبان 
دنبال كرده و هيچ اقدام ديگري در دستور 

كار ندارند. 

شوراي نگهبان: تخلف مهمي در انتخابات نداشتيم
واكنش ها به ادعاهاي كانديداهاي اصولگرا ادامه دارد

گزارش روز

حواشي كرسي بازمانده اصفهان همچنان ادامه داردهشت ماه پس از لغو سخنراني مطهري در مشهد مشخص شد 

دادستاننبايدراساسخنرانيرالغوميكرد

ناهيد مولوي| حاشيه هاي انتخاباتي 
اصفهان تمامي ندارد و از س��ال 94 به 
بعد اين شهر در خبرهاي انتخاباتي همواره خبرساز 
بوده است. ماجرا از هفت اس��فند 94 آغاز شد. مينو 
خالقي كه در ليس��ت اصاح طلبان بود، توانس��ت به 
عنوان منتخب س��وم مردم اين شهر به بهارستان راه 
پيدا كند اما در نخس��تين روزهاي س��ال 95 بود كه 
شوراي نگهبان اعام كرد مينو خالقي را رد صاحيت 
كرده است. اين نخستين بار بود كه يك منتخب پس از 
كسب راي مردم و اتمام انتخابات رد صاحيت مي شد. 
اعتراض ها راه به جايي نبرد و در نهايت تكليف كرسي 
منتخب سوم مردم اصفهان به انتخابات ميان دوره اي 

واگذار شد.
 ش��گفتي ديگر اما مرب��وط به افرادي ب��ود كه براي 
انتخاب��ات مي��ان دوره اي اصفهان ثبت ن��ام كردند. 
حميد رسايي كه پيش از آن در انتخابات هفت اسفند 
از تهران نام نويسي كرده و رد صاحيت شده بود خود 
را ب��ه اصفهان رس��اند و ثبت نام ك��رد و اين بار تاييد 
صاحيت ش��د و در مقابل نامزده��اي اصاح طلبي 
كه در هفتم اس��فند تاييد صاحيت شده بودند و در 
ليس��ت اميد اين ش��هر هم حضور داشتند و موفق به 
كسب آرا نش��ده بودند اين بار توسط شوراي نگهبان 

رد صاحيت شدند.
 حميد رس��ايي به نفع حس��ن كامران كن��ار رفت تا 
در ش��رايط نبود رقي��ب اصاح طل��ب او راحت تر به 
بهارس��تان راه پيدا كند. در اي��ن ميان اصاح طلبان 
مان��ده بودند با انتخاباتي كه هي��چ نامزدي ندارد كه 
خبر رس��يد اصاح طلبان از س��يد مجيد موس��ويان 
حمايت كرده اند. اما از گوشه و كنار خبر مي رسيد كه 
بس��ياري از اصاح طلبان اصفهان و حاميان شان نظر 
مثبتي روي موس��ويان ندارند و او را از مديران دولت 

احمدي نژاد مي دانستند. 
در چنين ش��رايطي انتخابات مي��ان دوره اي در 29 

ارديبهشت ماه در اصفهان برگزار شد و حسن كامران 
با كس��ب 243 هزار 889 راي برن��ده انتخابات اعام 
ش��د و پس از آن موسويان با كسب 233 هزار راي در 
جايگاه دوم ايستاد و به بهارس��تان راه پيدا نكرد. اما 
ميزان آراي باطله در اصفهان خبر ساز شد. از آنجايي 
كه در انتخابات ش��وراي شهر ليس��ت اصاح طلبان 
تمام كرسي هاي اصفهان را از آن خود كرد اين شايبه 
را به وجود آورد كه چگونه حس��ن كامران پيروز اين 

ميدان بوده است.
 »اعتماد« اي��ن موضوع را از مس��ووالن در اصفهان 
پيگيري كرد و يك منبع آگاه در فرمانداري اصفهان 
گفت: ميزان آراي باطل��ه در انتخابات ميان دوره اي 
اصفهان زياد بود. او تاييد كرد ميزان آراي باطله حدود 
177 هزار راي بوده اس��ت اما توضيحات ديگري در 

اين زمينه ارايه كرد.
 اين منبع آگاه در فرمان��داري به »اعتماد« گفت: ما 
در انتخابات ميان دوره اي اصفهان با پديده اي به نام 
راي سفيد مواجه ش��ديم. او ادامه داد: بخش زيادي 
از آراي باطل��ه ب��راي انتخاب��ات مي��ان دوره اي راي 
س��فيد بود. از او در مورد علت اين موضوع پرس��يدم 
و او گفت: دليل اين موضوع مش��خص اس��ت. در اين 
انتخابات حضور حاميان اصاح طلبان زياد بود. قاعدتا 
انتخاب آنها حسن كامران نبود و از سوي ديگر مجيد 
موسويان را هم كه از مديران دوره احمدي نژاد بود را 
نمي توانس��تند به عنوان اصاح طلب قبول كنند و به 
همين دليل بخش زيادي از مردم حامي اصاح طلبان 

راي سفيد داده اند.
 او همچني��ن در پاي��ان تاكيد كرد: آقاي موس��ويان 
خودش��ان هم با فرماندار ديدار كردند و هم با هيات 
اجرايي و هيات نظ��ارت در انتخابات و پس از مطلع 
شدن از ميزان آراي س��فيد متقاعد شدند كه تخلف 
گسترده يا تقلبي در انتخابات صورت نگرفته و ايشان 

راي نياورده است. 

زينب صفري| دادستان در ماجراي لغو 
سخنراني علي مطهري در مشهد درست 
عمل نكرده اس��ت؛ اين ماحصل گ��زارش كميته وي ژه 
بررسي ابعاد ماجراي لغو سخنراني علي مطهري در مشهد 
است كه بيش��تر از يك ماه پيش در كميسيون شوراها 
قرائت و تصويب ش��ده و حاال در انتظار قرائت در صحن 
علني مجلس است. اگر خاطرتان مانده باشد آبان ماه 95 
سخنراني علي مطهري، نايب رييس مجلس به مناسبت 
اربعين در مشهد با وجود داشتن مجوز از سوي دادستاني 
اين شهر لغو شد. آن موقع اين موضوع واكنش هاي زيادي 
به راه انداخت. س��خنراني نايب رييس مجلس در حالي 
لغو ش��ده بود كه پيش از آن چندين كنسرت مجوز دار 
در مش��هد اجازه برگزاري نگرفته بودند و تنش ها ميان 
استانداري و دستگاه قضايي در اين شهر به اوج خودش 
رسيده بود. هر چه بود علي الريجاني بافاصله كميته سه 
نفره اي را روانه مش��هد كرد تا درباره ابعاد ماجرا گزارش 
بدهند. اين كميته بهمن ماه سال گذشته گزارش خودش 
را به كميسيون شوراها داد اما با وقفه اي طوالني باالخره 
يك ماه پيش كميسيون شوراها اين گزارش را تصويب 
و براي قرائت در صحن تقديم هيات رييس��ه كرد. حاال 
جزييات گزارش كميته ويژه مي گويد دادستان مشهد در 
لغو سخنراني علي مطهري بي تدبيري كرده است. محمد 
جواد كوليوند، رييس كميسيون شوراها درباره جزييات 
اين گزارش به »اعتماد« مي گويد: بيش از يك ماه پيش 
گزارش كميته ويژه را در كميسيون قرائت كرديم و براي 
رييس مجلس فرستاديم. ايشان هم گزارش را خواند و 
براي ويرايش برخي قسمت ها به كميسيون فرستاد. ما 
هم نسخه ويرايش شده را تقديم هيات رييسه كرديم تا 
براي قرائت در صحن در دستور كار قرار بگيرد. كوليوند 
جزييات اين گزارش را هم اين طور توضيح مي دهد: آقاي 
مطهري با دعوت يك گروه به مشهد رفته بود. بعد از اين 
دعوت گزارش هايي به دادس��تان رسيده بود. دادستان 
مي توانست اين گزارشات را به شوراي تامين احاله بدهد 

اما متاسفانه نداده است. دادس��تان مشهد مي توانست 
ب��ه موقع از فرماندار درخواس��ت ش��وراي تامين كند و 
دغدغه هايش را در شوراي تامين بگويد و براي تصميمي 
كه در نظر داش��ت مصوبه بگي��رد و كار را پيش ببرد. اما 
ايشان خودش راسا در مورد دغدغه هايي كه داشته اقدام 
كرده است. به گفته كوليوند دادستان بعد از گزارش هايي 
كه به دستش رسيد به گروه دعوت كننده آقاي مطهري 
اباغ كرده بودك��ه تضمين بدهيد درگي��ري به وجود 
نمي آيد كه آنها هم گفته بودند ما تضمين نمي دهيم كه 
بعد از اين پاسخ، دادستاني خودش مستقيم ورود كرده 
بود. كوليوند مي گويد كميس��يون شوراها بر مبناي اين 
گزارش به اين تصميم رس��يد كه دادستان مي توانست 
اين موضوع را به ش��وراي تامين ببرد و در آنجا با حضور 
همه تصميم گرفته ش��ود. كوليوند معتقد است اگر چه 
اقدام دادس��تان خارج از چارچوب اختي��ارات او نبوده 
اس��ت اما راسا تصميم گرفتن دادس��تان مي تواند آثار و 
تبعات اجتماعي از نوع آن اتفاقي كه در مش��هد رخ داد 
هم داش��ته باش��د. بر همين مبنا او مي گويد اين ماجرا 
مي توانست اتفاق نيفتد. اگرچه اين تصميم در چارچوب 
اختيارات دادس��تان بوده اما دادس��تان هم بايد فضاي 
اجتماعي را بفهمد و مس��اله را به ش��وراي تامين ببرد و 
آنجا همه در جريان ق��رار بگيرند و به اتفاق تصميمي را 
اتخاذ كنند. وظيفه شوراي تامين هم رسيدگي به مسائل 
كلي لحظه اي است. آنجا بايد تصميم مي گرفتند كه اين 
سخنراني برگزار شود يا خير. اگر شوراي تامين تصميم 
به برگزاري اين س��خنراني مي گرفت آن وقت همه بايد 
بسيج مي شدند و امكانات مي دادند و جلسه برگزار مي شد 
و اگر مي گفت خير داليل آن براي همه معلوم مي شد و 
به آق��اي مطهري هم خبر مي دادند تا از تهران راه نيفتد 
و به مش��هد نرود. او در پايان با صراحت مي گويد: به نظر 
من بي تدبيري دادستان باعث اين ماجرا در مشهد شد. 
و البته تاكيد مي كن��د كه پاي هيچ گروه ديگري در اين 

ماجرا در ميان نبوده است. 

پديدهرايسفيددراصفهان

ميزان آرا در شهر تهران
ميزان راينام نامزد

2 ميليون و 560 هزارحسن روحاني

958 هزارسيدابراهيم رييسي 

ميزان آرا در شهرستان ري
ميزان راينام نامزد

186 هزار و 831 حسن روحاني

137هزار و 261 سيدابراهيم رييسي 

ميزان آرا در خارج از كشور

ميزان راينام نامزد

135976 راي )79/۴ درصد(حسن روحاني

30089راي )18/13 درصد( سيدابراهيم رييسي 

1020 راي )0/59 درصد(مصطفي ميرسليم

536 راي )0/31 درصد(مصطفي هاشمي طبا

ميزان آرا در استان تهران
ميزان راينام نامزد

۴ ميليونحسن روحاني

يك ميليون و 800 هزارسيدابراهيم رييسي 

سوژه روز

در انتخابات 
ميان دوره اي 

اصفهان با 
پديده راي 

سفيد مواجه 
شديم. چراكه  

انتخاب 
اصالح طلبان 
حسن كامران 

نبود و مجيد 
موسويان 

را هم كه از 
مديران دوره 

احمدي نژاد بود 
نمي توانستند 

به عنوان 
اصالح طلب 

قبول كنند


