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وه پدافند هوایی کنارک بازدید کرد امیر اسماعیلی از گر
فرمانده ق��رارگاه پدافند هوایی خاتم االنبی��ا)ص( از گروه 

پدافند هوایی کنارک بازدید کرد.

به گزارش مهر، امیر فرزاد اسماعیلی به همراه حجت االسالم 
والمسلمین محمدباقر روشندل رئیس اداره عقیدتی - سیاسی 

این قرارگاه از گروه پدافند هوایی کنارک بازدید کرد.
وی در این بازدید با حضور در س��ایت رادار مکران، گردان 

موشکی، سایت فاش��ا و مواضع توپخانه ای گردان زمین به هوا 
با ایجاد وضعیت های عملیاتی مختل��ف، میزان آمادگی رزمی 

یگان های عملیاتی را ارزیابی کرد.
امیر اسماعیلی با اشاره به موقعیت استراتژیک و حساس این 

منطقه و تاکید مقام معظم رهبری بر اهمیت س��واحل مکران و 
دریای عمان گفت: پدافند هوایی نقش مهمی در امنیت آسمان 
این منطقه ایفا می کند و کارکنان گروه پدافند هوایی کنارک با 

ایثارگری مثال زدنی برای ارتقای این امنیت تالش می کنند.

دبیر ش��ورای عالی امنیت مل��ی با دعوت 
اقش��ار مختلف مردم به پای صندوق های درحـــاشيه

رای در روز 29 اردیبهش��ت م��اه، گف��ت: 
انتخابات فرصتی برای رش��د آگاهی عمومی و ایفای نقش مردم 

برای حفظ نظام و ارتقای منافع و امنیت ملی است.
به گزارش ایرنا، علی شمخانی افزود: مهم ترین ویژگی مشارکت 
سیاسی مردم که یکی از نمادهای آن انتخابات است تضمین و ارتقای 
رشد سیاسی جامعه و در عین حال، حفظ ثبات سیاسی است. وی 
با بیان اینکه فضای آزاد گفت وگوها، مناظرات و س��خنرانی های در 
انتخابات، فرصتی برای افزایش سطح آگاهی عمومی جامعه فراهم 
آورد، تاکید کرد: رشد آگاهی، موجب ایفای نقش مردم برای حفظ و 

ارتقای منافع ملی و به دنبال آن امنیت ملی می گردد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر آمادگی و هماهنگی 
کامل مجموعه دس��تگاه های اجرایی، نظارت��ی و انتظامی برای 
برگزاری انتخاباتی باش��کوه و امن گفت: بس��یاری از کشورهای 
منطقه متاس��فانه فاقد نظام هایی با پش��توانه مردمی و انتخابات 
آزاد هس��تند و یا با رفتارهای امنیتی و پلیس��ی سعی در حفظ 
قدرت هیات حاکمه دارند که این مس��اله آسیب پذیری آن ها در 

برابر تهدیدات را افزایش داده است.
ش��مخانی افزود: مش��ارکت مردم در عرصه مناسبات خارجی 

نیز موجب افزایش اقتدار سیاسی، امنیتی، دفاعی و پشتوانه اصلی 
استیفای حقوق ملی در عرصه بین المللی می شود. تحکیم و گسترش 
وحدت سیاس��ی، اجتماعی، فرهنگی و تقویت پیوندهای مردمی و 

نظام حاکم در مقابله با تهدیدات مشترک، کارآمدترین سالح است.
شمخانی حفظ استقالل و تمامیت ارضی، تحقق رفاه مردم، 
ثبات کش��ور و حفظ و اش��اعه ارزش های ملی و اقتصادی را از 
اه��داف امنیت ملی دانس��ت و تاکید کرد: تامی��ن اهداف عالیه 
نظام و تالش برای پاسخگویی به مطالبات مردمی در عرصه های 

مختلف، تنها با پش��توانه رای م��ردم و حضور موثر آنان در تمام 
عرصه ها امکان پذیر اس��ت. وی گفت: حضور گسترده مردمی در 
راهپیمایی 22 بهمن و روز قدس و پاسخ کوبنده آنها به تهدیدات 
آمریکا و رژیم صهیونیس��تی هر س��اله دارای نتایج ملموسی در 
حوزه امنیت ملی و عقب نش��ینی دشمنان از مواضع و ادعاهای 
خود بوده است و حضور در انتخابات نیز پیامی بسیار محکم در 

تقویت بنیه انقالب اسالمی و ناامیدسازی دشمنان دارد.
ش��مخانی از عموم مردم ش��ریف ایران درخواست کرد که 
ب��ا لبیک به پیام رهبر فرزانه انقالب اس��المی چون همیش��ه با 
حض��وری حماس��ی در انتخابات ریاس��ت جمهوری و ش��ورای 
اس��المی شهر و روستا شرکت کرده و پشتیبانی قاطع خود را از 

نظام اسالمی و ایران سرافراز به رخ جهانیان بکشند.
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حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای 

رهبر معظم انقالب اس��المی بـــا واليـت
صبح دیروز در دیدار هزاران 
نفر از مردم اس��تانهای قزوین، زنجان و سمنان، در 
س��خنان مهمی، انتخابات روز جمعه را یک جشن 
ملی و یک حماس��ه ب��زرگ مردم��ی و جلوه ای از 
اندیشه نو و جذاب مردم ساالری اسالمی در مقابل 
دیدگان جهانیان خواندند و با تأکید بر لزوم حضور 
بس��یار پرحجم مردم در پای صندوقها گفتند: روز 
جمعه هر فردی رأی بیاورد، برنده اصلی انتخابات، 

ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی هستند.
رهبر انقالب اسالمی با ابراز خرسندی از حاکم 
شدن فضای شور و شوق انتخاباتی در سراسر کشور، 
خاطرنش��ان کردند: هر انتخاباتی که در دوره های 
مختلف برگزار می ش��ود، در واقع صحنه درخشش 
ملت ایران و حماسه عظیم مردمی است که موجب 

افزایش عزت ملت و قدرت ملی می شود.
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای، انتخاب��ات را از 
منظ��ر دیگر، به رخ کش��یدن اندیش��ه نو و جذاب 
مردم ساالری اسالمی در مقابل چشم سیاستمداران 
در دنیا دانستند و افزودند: مردم ساالری دینی یک 
تجربه جدید بود که بوسیله نظام جمهوری اسالمی 
و امام بزرگوار، به بش��ریت عرضه شد و ملت ایران 
در روز جمعه، بار دیگر تبلور این اندیش��ه نو را در 

معرض دید جهانیان قرار خواهد داد.
ایش��ان با تأکید بر اینکه انتخابات روز جمعه 
م��ورد توجه دو گروه در دنی��ا قرار دارد، گفتند: از 
یک طرف مس��ئوالن و دس��تگاههای مختلف در 
امریکا و اروپا و دولتهای دنباله رو امریکا در منطقه 
و همچنین مقامات رژیم صهیونیس��تی، نظاره گر 
انتخابات خواهند بود تا ببینند مردم ایران چگونه 
و با چ��ه روحیه ای و در چه حجم��ی وارد میدان 
انتخابات خواهند ش��د، و از ط��رف دیگر، ملتهای 
منطقه با نگاه تحس��ین و حسرت به حضور مردم 
در روز جمعه چش��م دوخته اند تا بار دیگر عظمت 
مل��ت ای��ران و آزادی موجود در نظام اس��المی و 

مردم ساالری دینی را نظاره گر باشند.
رهبر انقالب اس��المی تأکی��د کردند: بر همین 
اس��اس اگر حضور مردم در انتخابات ضعیف باشد، 
یک نوع قضاوت و تصمیم گیری خواهد ش��د اما اگر 
حضور مردم در انتخابات، هوشمندانه، قوی و با حجم 
زیاد باشد، قطعاً قضاوت به گونه دیگری خواهد بود.

حضرت آیت اهلل خامن��ه ای، برگزاری انتخابات 
در دوره های مختلف را زمینه س��اِز طراوت بخش��ی 
مج��دد و ارائ��ه عظمتی دیگ��ر از نظام اس��المی 
خواندند و خاطرنش��ان کردند: روز انتخابات برای 
نظام جمهوری اسالمی، »روز جشن ملی و شادی 

و شور« است.

ایشان با اش��اره به ناامنی گسترده موجود در 
منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، گفتند: در چنین 
محیط ناامنی، جمهوری اس��المی ایران با لطف و 
عنایت اله��ی، با آرامش و امنیت کامل، در تدارک 
برگزاری انتخابات اس��ت که این موضوع بس��یار با 

اهمیت است و باید قدر و ارزش آن دانسته شود.
رهبر انقالب اس��المی با تأکید بر اینکه فضای 
آزادی، فض��ای تأثیرگذار بودن رأی مردم و محیط 
امن و آرام کنونی، مرهون نظام جمهوری اسالمی 
اس��ت، افزودند: اگرچه برخی از این فضای آزادی 
اس��تفاده ولی آن را نف��ی و ناسپاس��ی می کنند، 
ام��ا اینکه ملت ایران ب��ا آزادی کامل در انتخابات 
شرکت می کنند و رأی و تصمیم آنها در انتخابات 
باالترین مسئول اجرایی کشور و همچنین مدیران 
ش��هری تأثیرگذار است، موضوع بس��یار با ارزشی 

است که باید قدردان آن باشیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنش��ان کردند: 
برگ��زاری انتخابات��ی آزاد و رقابت��ی و رأی مردم 
به منظ��ور انتخ��اب رئیس جمهور، ب��رای ملتهای 
منطقه ما که دولتهای آنها تحت حمایت و سیطره 

امریکا هستند، یک رؤیا است.
ایش��ان، حض��ور م��ردم در صحن��ه و در پای 
صندوق های رأی را حاوی دو پیام مهم دانستند و 
گفتند: اولین پیاِم حضور در انتخابات، »نشان دادن 
اعتماد و عالقه مردم به نظام جمهوری اس��المی« 
اس��ت و پیام دیگر آن، »نش��ان دادِن زنده بودن و 

پای کار و مصمم بودن ملت ایران« است.
رهب��ر انقالب اس��المی تأکی��د کردند: هرچه 
حضور مردم در پای صندوق های رأی بیشتر باشد 
و هرچه انضباط و پایبندی کنونی به قانون بیشتر 
باش��د، آبرو و احت��رام ملت ایران در ن��زد ناظران 

جهانی بیشتر خواهد شد.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای، رعای��ت انضباط 
و پایبن��دی به قانون در س��ه مرحل��ه ی »قبل از 
انتخابات، روز انتخابات و بعد از انتخابات« را بسیار 
با اهمیت برش��مردند و افزودند: ملت ایران تجربه 
کرده است که رعایت این انضباط تا چه حد به نفع 
او است و بی انضباطی و رعایت نکردن قانون، تا چه 

میزان مضّر است.
ایش��ان با تأکید بر اینکه در روز جمعه با رأی 

مردم، در نهایت ی��ک نفر از میان نامزدها انتخاب 
خواهد ش��د، خاطرنش��ان کردند: م��ن معتقد به 
برن��ده و بازنده در انتخابات نیس��تم زیرا هر کس 
رأی بی��اورد، برنده اصلِی انتخابات، نظام جمهوری 
اسالمی و ملت ایران اس��ت. رهبر انقالب اسالمی 
با اش��اره به جدیت دستگاههای اجرایی و نظارتِی 
انتخابات و دس��تگاههای حاف��ظ امنیت در انجام 
وظیف��ه خود گفتن��د: همه این دس��تگاهها، مورد 
اعتم��اد و با یکدیگر نیز هماهنگ هس��تند اما بار 
دیگر به این دس��تگاهها س��فارش می کنم که آرا 

مردم امانت است و این امانت باید حفظ شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: ممکن است 
افرادی باشند که قصد تخلف هایی را داشته باشند 
و دس��تگاههای نظارت��ی و اجرایی و حافظ امنیت 
اگرچه مورد اعتماد و مقبول هستند اما باید کاماًل 

مراقبت کنند.
ایش��ان با تأکید بر اینکه دشمنان ملت ایران، 
از نزدی��ک صحن��ه انتخاب��ات را رص��د می کنند، 
خاطرنشان کردند: باید چهره ملت ایران در مقابل 
بدخواهان، چه��ره ای مصمم و دارای عزم راس��خ 

برای تصمیم گیری و در عین حال چهره ای همراه 
با اعتماد به نفس، قدرتمند و با آرامش باشد.

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به برخی سخنان 
ناشایستی که در جریان رقابت های انتخاباتی بیان 
شد، گفتند: اگرچه این سخنان شایسته ملت ایران 
نبود اما حضور مردم همه این مسائل را حل خواهد 

کرد و این سخنان تأثیری نخواهد داشت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: ان ش��اءاهلل 
مردم ایران اعم از زن و مرد، روز جمعه در سراسر 
کشور، در انتخابات ش��رکت خواهند کرد و با این 
حضور و با نش��ان دادن عزم راس��خ خود، به نظام 

اسالمی آبرو خواهند بخشید.
ایش��ان در ادامه یک توصیه مهم ب��ه هواداران 
و س��تادهای نامزدهای انتخاباتی داشتند و گفتند: 
عالقمن��دان نامزدها و س��تادهای آنها باید متانت و 
انضب��اط را رعایت کنند زیرا این چند صباح زندگی 
و کار دنیا خواهد گذش��ت و آنچه که باقی می ماند، 
اعمال ما و محاسبه الهی است، بنابراین همه باید با 
در نظر گرفتن رضای الهی و با خالص کردن نیت ها 
در عرصه رقابت ها و تبلیغات انتخابات فعالیت کنند.

رهبر انقالب اس��المی با تأکید ب��ر اینکه اگر 
فعالیت های انتخابات با هدف رضایت الهی باش��د، 
خداون��د به آنه��ا برکت خواه��د داد و آنچه که به 
نفع ملت ایران اس��ت، پیش خواهد آمد، افزودند: 
همه موظف به پایبندی به قانون و رعایت انضباط 

قانونی و عمل به آن هستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: نظام اسالمی 
در طول نزدیک به ۴ دهه، به رغم دوره های مختلف 
و شرایط گوناگون دنیا و منطقه و همچنین برخی 
عملکردهای احیاناً نامناسب یا غیرجامع مسئوالن، 
به پیش رفته و حرکت عظیم جمهوری اسالمی و 

حضور مردم کار خود را کرده است.
ایش��ان تأکید کردند: این پیشرفت روز به روز 
ادامه خواهد یافت و جمهوری اس��المی آن روزی 
را خواه��د دی��د که دش��منان مأیوس ش��وند و از 

زیاده گویی و یاوه گویی دست بردارند.
رهبر انقالب اس��المی در پایان بحِث انتخابات 
اظه��ار امی��دواری کردند خداوند متع��ال به آزمون 
بزرگ روز جمعه عنایت کند و برکت دهد و هر آنچه 

را که خیر و صالح ملت و کشور است، پیش آورد.
رهبر انقالب اس��المی در ابتدای سخنانشان، 
ماه ش��عبان را ماه دعا و توسل و آماده شدن برای 
ضیاف��ت الهی در م��اه مبارک رمض��ان خواندند و 
افزودن��د: بای��د از فرصت باقیمانده ی ماه ش��عبان 
اس��تفاده و خ��ود را وارد وادی معنویت و رحمت 
الهی کرد و جوانان عزیز با دلهای صاف و پاکشان، 
آمادگی بیش��تری برای اس��تفاده از این فرصت و 

نعمت الهی دارند.

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

مسئوالن انتخابات امانت مردم را حفظ کنند
هر کس رأی بياورد، برنده اصلی انتخابات، نظام و ملت ايران هستند

اخبار

 نماز جمعه این هفته تهران
به امامت آیت الله موحدی کرمانی برگزار می شود

نماز عبادی - سیاس��ی جمعه ای��ن هفته تهران به 
امامت آیت اهلل محمدعلی موحدی کرمانی در دانش��گاه 

تهران برگزار می شود.
نم��از جمعه این هفت��ه تهران از س��اعت ۱۱:۴۰ با 
زیارت پرفیض آل یاسین و تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید 
آغاز می ش��ود. حجت السالم والمسلمین علیرضا پناهیان 
درباره فلس��فه انتخابات در نظام جمهوری اسالمی ایران 

پیش از خطبه ها سخنرانی می کنند.

ین محور   موضوع فلسطین مهمتر
برای توحید صفوف مسلمین است 

 دبیرکل مجمع جهانی تقری��ب بر اهمیت موضوع 
فلس��طین به عن��وان اصلی ترین مح��ور وحدت جهان 
اس��الم تأکید ک��رد و افزود: نگاه جمهوری اس��المی به 
مس��ئله فلس��طین یک نگاه صرفاً سیاسی و دیپلماتیک 
نیست بلکه خواستگاه موضع جمهوری اسالمی در قبال 

فلسطین یک خواستگاه اعتقادی و آرمانی است. 
آیت اهلل محسن اراکی در حاشیه کنفرانس »روسیه 
و جهان اس��الم« در چچن روسیه، با "مصطفی برغوثی" 
دبیرکل جنبش ابتکار ملی فلس��طین دیدار و گفت وگو 
کرد. در این دیدار طرفین بر ضرورت اهتمام به مس��ئله 
فلسطین به عنوان مسئله اول جهان اسالم تأکید کردند.
 آی��ت اهلل اراکی در این دیدار با اش��اره به تش��کیل 
اتحادیه علمای مقاومت توسط جمهوری اسالمی ایران 
به دست مجمع جهانی تقریب، برای حمایت همه جانبه  
علمای اس��الم از آرمان فلسطینی، بر ضرورت همکاری 
و هم افزایی جریان های فلس��طینی ب��ا این اتحادیه در 
راس��تای تحقق اه��داف این نهاد اثرگ��زار تأکید کرد و 
افزود: این اتحادیه همواره در حال گس��ترش و توس��عه 
در کش��ورهای مختلف جهان اس��الم است و به صورت 
ماهانه و هفتگی اش��خاص مه��م و ذی نفوذ از نخبگان 

جهان اسالم به این اتحادیه می پیوندند.

ودی عیادت کرد یجانی از آیت الله شاهر الر
رئیس مجلس شورای اس��المی از آیت اهلل هاشمی 

شاهرودی عیادت کرد.
علی الریجانی دیروز از آیت اهلل هاش��می شاهرودی 
عیادت کرد. الریجانی ضمن عیادت، از نزدیک در جریان 

روند بهبودی عضو مجلس خبرگان رهبری قرار گرفت.
 آیت اهلل هاشمی شاهرودی به دلیل عارضه روده ای 
در یکی از بیمارستان های تهران بستری است. پیش از 
این نیز رهبر انقالب اسالمی و برخی اعضای خبرگان و 

مسئوالن نظام از آیت اهلل شاهرودی عیادت کردند.

 اختصاص ۲۱ بالگرد برای اخذ رای 
در مناطق صعب العبور

 فرمان��ده هوانیروز ارتش از اختص��اص 2۱ بالگرد 
جهت اخذ آرای مردم در مناطق صعب العبور خبر داد.

امیر یوس��ف قربان��ی اظهار داش��ت: هوانیروز مثل 
گذشته جهت همکاری و تعامل در راستای هرچه بهتر 

برگزار شدن انتخابات آمادگی الزم را دارد.
وی اف��زود: هوانیروز ارتش در این رابطه نزدیک به 
2۱ بالگرد را برای شرکت در برگزاری ریاست جمهوری 
پیش بین��ی کرده اس��ت، ک��ه از این ه��ا در جابه جایی 
صندوق ها برای اخذ آرای مردم در مناطق کوهستانی و 
صعب العبور اس��تفاده می کند. فرمانده هوانیروز با اشاره 
به حضور مس��تمر و همه ساله هوانیروز ارتش در جهت 
صیانت از آرای مردم در مناطق دوردس��ت، گفت: یگان 
هوای��ی ارتش جمهوری اس��المی نیز امس��ال همچون 
س��ال های گذش��ته جهت خدمت رس��انی به برگزاری 

انتخابات آمادگی کامل را دارد.
امیر قربانی با بیان اینکه پرس��نل هوانیروز قهرمان 
به فرمایش مقام معظم رهبری در روز 29 اردیبهش��ت 
در پ��ای صندوق ه��ای رای حاضر خواهند ش��د، گفت: 
هوانیروز در راستای تامین صندوق های رای در مناطق 

ماموریتی تالش الزم را مبذول می دارد.

حضور در انتخابات بر آحاد ملت واجب است
مرجع تقلید شیعیان گفت: در این برهه از زمان حضور 
در انتخابات جهاد برای خدا محس��وب می شود و بر آحاد 

ملت واجب است در این عرصه سیاسی شرکت کنند.
به گزارش ایرنا، آیت اهلل حسین نوری همدانی بیان کرد: 
شرکت در انتخابات یک تکلیف است، نسبت به مساله ای 
که به سرنوشت انسان مربوط است نباید بی تفاوت باشیم 
و باید با ش��رکت در انتخابات عالقه خود را به نظام نشان 
دهی��م. وی اضافه ک��رد: در زمانی جهاد؛ رفتن به جبهه و 
جان دادن و خون دادن بود، اما در حال حاضر شرکت در 

انتخابات 29 اردیبهشت ماه جهاد در راه خدا است.
وی بیان کرد: انتخابات پیش رو بسیار اثرگذار است، 
مردم باید حضور حداکثری در این انتخابات داشته باشند 

و بدانند که هر رای تیری بر پیکر دشمنان است.

ننجون

وزنامه های کشور وز شنبه ر تیتر احتمالی ر
شرق: چی فکر می کردیم چی شد ولی همه آمده بودند

کیه��ان: چی فک��ر ک��رده بودید و چی ش��د تازه 
هیچ کس هم نیامده بود

وطن امروز: دیروز هم گذشت و خبری نشد
اعتماد: نتیجه انتخابات را نمی  پذیریم
دنیای اقتصاد: تورم هشت رقمی شد

آرمان: آرمان های ما به باد رفت
همشهری: بدون قالیباف هرگز!
ایران: دولت سالم ما مخلصیم

جمهوری: کدام جمهوری؟ کدام استقالل؟
اطالعات: مجله جوانان دوشنبه ها منتشر می شود

هفت صبح: امان از فرمان تتلو!
تعادل: تعادل انتخابات را بر هم زدند

جام ج��م: مناظره ها در تعیین سرنوش��ت انتخابات 
نقش مهمی داشتند

سیاس��ت روز: ننج��ون از م��ردم دع��وت کرد کف 
خیابان ها پهن بشوند

عبدالرض��ا  گذش��ته  روز 
دو گــزارش 

گروه سياست
رحمانی فضلی وزیر کشور در 
گفت وگوی ویژه خبری اظهار 
داش��ت که با توجه به انصراف ها و ائتالف هایی که 
ص��ورت گرفت��ه پیش بینی م��ا این اس��ت نتیجه 
انتخابات ریاست جمهوری در مرحله اول مشخص 

می شود و دیگر نیازی به مرحله دوم نیست.
رحمانی فضل��ی در م��ورد نحوه اع��الم نتیجه 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری تصریح ک��رد: قانون 
انتخابات ریاست  جمهوری می گوید نتیجه یک باره 
به وس��یله وزیر کشور اعالم ش��ود و اعالم این آمار 
مقطعی نباش��د. روند کار اینگونه اس��ت که آمار از 
تک تک شعبه ها جمع می شود و اعضای هیات های 
اجرای��ی و نظارت آن را امضا می کنند س��پس یک 
نس��خه برای شورای نگهبان و وزارت کشور می آید 
که این آمار تطبیق داده ش��ده و تجمیع می شود و 
س��پس ش��ورای نگهبان و وزارت کشور آن را امضا 
می کنند و وقتی همه آمار نهایی ش��د، وزیر کشور 
آن را اعالم می کند اگر هم اختالفی پیش آمد مبنا 

صورتجلسه شعبه هاست. 
این درحالی است که این اظهارات وزیر کشور 
موجب تردیدهایی در مورد انتخابات شده است به 
طوری که بس��یاری بر این باورند که اظهارات وزیر 
کش��ور در مورد یک مرحله ای ب��ودن انتخابات از 
جمله صحبت هایی است که مورد صحت انتخابات 

تشکیک ایجاد می کند. 
در این زمینه نماینده مردم خمینی شهر در مجلس 
با اش��اره به اظهارات وزیر کشور درباره تک مرحله ای 
ب��ودن انتخابات گفت: قطع��اً انتخابات تک مرحله ای 

است، اما روحانی هشتمین رئیس جمهور نیست.
انتخابات  س��یدجواد ابطح��ی اف��زود: قطع��اً 
ریاس��ت جمهوری تک مرحل��ه ای اس��ت، اما آقای 
روحانی هشتمین رئیس جمهور کشور نخواهد بود.

وی با بیان اینکه نظرسنجی ها حاکی از کاهش 
آرای آق��ای روحان��ی دارد، افزود: ب��ا کناره گیری 
محمدباق��ر قالیب��اف از صحن��ه انتخاب��ات به نفع 
حجت االس��الم رئیس��ی، معادالت انتخاباتی برای 

جریان رقیب به هم ریخته است.
اینگونه اظهارات نشان می دهد که واکنش مطلوبی 
به این سخنان وزیر در کشور وجود ندارد و همین امر 
سبب شد تا ستاد انتخابات کشور برای جلوگیری از 
متش��نج شدن فضای افکار عمومی بالفاصله واکنش 
نشان داد و در اطالعیه ای تصریح کرد: اظهارات وزیر 
کش��ور درباره یک مرحه ای شدن انتخابات فقط یک 

ارزیابی مشروط و مطلقاً  غیر قطعی است.
س��تاد انتخابات کش��ور افزود: اظه��ارات وزیر 
کش��ور درباره یک مرحله ای ش��دن انتخابات فقط 

یک ارزیابی مشروط و مطلقاً  غیر قطعی است.
در توضیح��ات کمیت��ه اطالع رس��انی س��تاد 
انتخابات کشور در این خصوص تصریح شده است: 
نظ��ر ب��ه اینکه وزیر محت��رم کش��ور در برنامه 
گفت وگوی ویژه خبری ش��ب چهارشنبه و نشست 
خبری صبح دیروز در پاسخ به پرسش های خبرنگاران 
درخصوص گمانه زنی از ش��رایط انتخابات، احتمال 
موکول ش��دن انتخابات ریاست جمهوری به مرحله 
دوم را درص��ورت ادامه روند انصراف نامزدها و اعالم 
رس��می انصراف ها به وزارت کش��ور، ضعیف ارزیابی 
کرده اند به استحضار عموم ملت شریف ایران و احزاب 

و جریان های سیاسی و اصحاب رسانه می رساند؛
اظه��ارات جناب آقای دکتر رحمانی فضلی در 
این موضوع، صرفاً  یک ارزیابی مشروط و مطلقاً  غیر 
قطعی است و اظهار نظر درخصوص یک مرحله ای 
ی��ا دو مرحله ای ش��دن انتخابات، من��وط به پایان 
اخذ رأی در ش��عب، شمارش همه آرا و اعالم نتایج 

خواهد بود.

 دو نظر متفاوت میان شورای نگهبان
و وزارت کشور

از س��وی دیگر وزیر کش��ور به مسائل دیگری 
هم اشاره کرد که با واکنش های بسیاری روبرو شد 
بطوری که رس��انه های غرب��ی آن را اختالف میان 
وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر چگونگی اعالم 

نتایج انتخابات ریاست جمهوری تحلیل کردند. 
وزیر کش��ور گفت��ه بود نتایج ش��مارش آرا در 
زمان کوتاه و به یکباره اعالم می شود اما سخنگوی 
ش��ورای نگهبان می گوید نتایج همچون دوره های 

قبل به تدریج اعالم خواهد شد.
وی اعالم نتایج به صورت تدریجی در دوره های 
قبلی را با مشکالتی همراه دانست و گفت: جابه جایی 
آرا و باال و پایین رفتن نتایج سوء تفاهم و گمانه زنی 
ایجاد می کرد از این رو تصمیم گرفته ش��ده که آمار 
پس از شمارش نهایی به صورت یک باره اعالم شود.

اما عباس��علی کدخدایی، س��خنگوی شورای 
نگهبان در نشست خبری خود در پاسخ به سخنان 
وزیر کش��ور پیرامون این مسئله گفت: پیشنهاد ما 
این است که گزارش ها و نتایج شمارش آرا به تدریج 

برای مردم اعالم شود.
کدخدایی افزود: اگرچه اعالم اولیه نتایج شمارش 
آرا برعهده وزیر کشور است، اما پیشنهاد ما این است 
و س��عی می کنی��م رایزنی هایی با وزارت کش��ور در 

این باره صورت گیرد تا همین اتفاق هم بیفتد.
وزیر کش��ور در مورد مشکالت اعالم تدریجی 
نتایج انتخاب��ات در دوره های قب��ل به عنوان مثال 
گفته بود که "آمار یک نامزد در یک استان نسبت 
ب��ه نامزدهای دیگر ۷۰، ۸۰ درصد بیش��تر بود اما 
در اس��تان های دیگر نامزدهای دیگر رأی بیشتری 
کسب می کردند" و همین در نتایج انتخابات شبهه 

ایجاد می کرد.

تجربه به نفع اعالم تدریجی
در سنوات گذشته عرف بر اعالم تدریجی نتایج 
انتخابات بوده است و اینکه چرا امسال نظر وزارت 
کش��ور بر اعالم قطعی و یکباره اس��ت جای سوال 

دارد .
ای��ن در حالی اس��ت که تجرب��ه انتخابات در 
کشورمان نشان داده است که اعالم تدریجی آرای 
کاندیداهای ریاست جمهوری در کشورمان به نفع 
مردم و فضای احساس��ی بعد از انتخابات اس��ت و 
مانع از ایجاد هر گونه س��وء برداشت و سو استفاده 
در اعالم نتایج انتخابات می شود. این در حالی است 
که ایجاد وقفه بس��تر الزم برای انتش��ار شایعات و 

اخبار ضد نقیض را در جامعه فراهم می آورد.
اع��الم یکباره و یک مرحله ای باعث تش��ویش 
افکار عموم خواهد ش��د و لذا بهتر اس��ت در طول 
مراحل برگزاری انتخابات از هرگونه اقدامی که در 

جامعه شائبه بوجود می آورد دوری کرد.
تجربه اعالم س��ریع نتایج انتخابات در دهمین 
دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری در س��ال ۱۳۸۸ 

تجربه مطلوبی برای مردم ایران نبود. 
سرعت شمارش ۴۰ میلیون رأی کاغذی، تنها 
طی چند ساعت، از عوامل تردید برانگیِزی بود که 
دشمنان برآن دامن زدند و موجب تردید در نتیجه 

انتخابات ریاست جمهوری ایران شدند. 
ای��ن در حالی اس��ت که در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری یازدهم نتایج قطعی انتخابات یک روز بعد 

از برگزاری، یعنی در 2۵ خرداد ۱۳92 اعالم شد. 
در ای��ن دوره ۷2.۷ درص��د واجدان ش��رایط 
شرکت کردند و حسن روحانی با ۵۰.۷۱ درصد کل 

آرا به عنوان رئیس جمهوری ایران برگزیده شد.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با اشاره 
به اظهارات وزیر کشور درباره اینکه نتایج انتخابات 
ریاس��ت جمهوری لحظه به لحظه اعالم نمی شود، 
اظه��ار داش��ت: اتفاق��ی در س��ال ۸۸ رخ داد که 

برخی فکر کردند دو س��اعت پ��س از پایان یافتن 
رای گیری ه��ا رئیس جمهور ش��ده اند و دچار توهم 
ش��دند که دولت س��عی دارد با این اقدام برخی از 

شبهات را برطرف کند.
ابطحی با بیان اینکه آرا باید به صورت تدریجی 

و لحظه به لحظه به مردم اعالم شود، اظهار داشت: 
شورای نگهبان نیز به دلیل اینکه وظیفه صیانت از 
آرای مردم را برعهده دارد، باید به این موضوع ورود 
کند و به وظیفه نظارتی خود به نحو احس��ن عمل 

کند تا شک و شبه ای در این میان ایجاد نشود.

شورای نگهباناظهارات ناپخته از وزير مطلع
سخنگوی شورای نگهبان: 

مسئوالن وزارت کشور درباره انتخابات پیشگویی نکنند
س��خنگوی ش��ورای نگهبان درباره اظهارات وزیر کش��ور مبنی بر یک مرحله ای ش��دن انتخاب��ات تأکيد کرد: 

خواهش می کنم عزیزان ما در وزارت کشور بر اساس حدس و پيشگویی صحبت نکنند.
عباس��علی کدخدایی اظهار داش��ت: ش��ورای نگهبان تالش می کند در بُعد نظارت بر انتخابات، امانتدار آرای 
مردم باشد و از حق الناسی که به تعبير رهبر معظم انقالب در آرای مردم وجود دارد، پاسداری کند. وی در پاسخ 
به س��ؤال خبرنگاری درباره امکان نظارت طرف های خارجی بر انتخابات در ایران تأکيد کرد: در جمهوری اس��المی، 
انتخابات یک امر مردمی اس��ت و ضرورتی برای نظارت طرف های خارجی احس��اس نش��ده، ه��ر چند ابایی از این 

موضوع نداریم و می توانيم تجارب خود را هم در اختيارشان قرار دهيم.
کدخدایی در پاس��خ به س��ؤال دیگ��ری درباره تخلفات احتمالی صورت گرفته توس��ط نامزده��ا تاکنون اظهار 
داشت: شورای نگهبان از ابتدای تبليغات تا انتهای انتخابات، محل دریافت شکایات است و این شکایات تا وقتی 
که مربوط به تخلفات عادی باشد، از طریق وزارت کشور به قوه قضائيه ارسال می شود که در این رابطه بيش از 

۲۰۰ مورد گزارش دریافت شده است.
س��خنگوی ش��ورای نگهبان در پاسخ به س��ؤالی درباره صحبت های دیروز وزیر کش��ور که از قطعی بودن یک 
مرحله ای شدن انتخابات این دوره سخن گفته بود، تأکيد کرد: اینکه چه اتفاقی برای انتخابات می افتد، من اهل 

پيشگویی نيستم و خواهش می کنم که عزیزان ما در وزارت کشور بر اساس حدس و پيشگویی صحبت نکنند.
کدخدایی افزود: اميدواریم نتيجه ای که به خير و مصلحت کش��ور اس��ت، رقم بخورد و یک یا دو مرحله ای 

شدن انتخابات نيز در روز ۲۹ اردیبهشت مشخص خواهد شد.
وی خاطرنش��ان کرد: در صورت دو مرحله ای ش��دن انتخابات، تبليغات مرحله دوم از زمان اعالم نهایی نتایج 

آغاز می شود و تا ۲۴ ساعت قبل از آغاز انتخابات دوره دوم ادامه خواهد شد.
کدخدایی در پاس��خ به پرسش خبرنگار دیگری درباره اظهارات مجریان انتخابات و تأکيد آنها بر اعالم یکباره 
نتيجه انتخابات تصریح کرد: آنچه در قانون آمده، این اس��ت که نتيجه نهایی پس از تجميع آرا اعالم ش��ود، اما به 
دليل تجربه ادوار گذش��ته و حساسيت مردم نسبت به انتخابات ریاست جمهوری، پيشنهاد ما این است که نتایج 

به تدریج اعالم شود و سعی می کنيم این رایزنی صورت بگيرد که نتایج تدریجی و به خوبی اعالم شود.
س��خنگوی ش��ورای نگهبان همچنين در پاسخ به س��ؤالی درباره علت عدم حضور زنان در انتخابات این دوره 
ریاس��ت جمهوری مانند دوره های گذشته با وجود مطرح بودن تفسير »رجل سياسی مذهبی«، اظهار داشت: آنچه 
وظيفه شورای نگهبان است، این است که تعاریفی در حوزه رجل سياسی مذهبی و مدیر و مدبر انجام دهد که در 
دوره های گذشته اقداماتی صورت گرفت و در این دوره هم توسط مرکز تحقيقات شورای نگهبان، پژوهش هایی 
صورت گرفته اس��ت؛ از س��وی یکی از اعضای محترم شورا نيز درخواست تفسير اصل ۱۱۵ قانون اساسی ارائه 

شده که این را بعد از انتخابات در دستور کار داریم.
وی افزود: در رابطه با حضور بانوان نيز پرونده آنها مانند س��ایرین در ش��ورا مطرح و بررسی شد و هيچ  نگاه 

خاصی هم وجود نداشته است.
س��خنگوی ش��ورای نگهبان در ادامه و در پاس��خ به س��ؤال خبرنگاری که از جانبداری صدا و س��يما از برخی 
نامزدها س��خن می گفت، اظهار داش��ت: آنچه قانون اعالم کرده این است که اموال عمومی و بيت المال نباید برای 
جانبداری از یک فرد به کار گرفته ش��ود؛ انتظار این اس��ت که همه دس��تگاه ها به ویژه رسانه هایی که از بودجه 

عمومی استفاده می کنند، هيچ گونه رفتار جانبدارانه ای نداشته باشند.
وی تأکيد کرد: در این رابطه اگر گزارش هایی به دس��ت ما برس��د، حتماً در مسير رسيدگی قرار می دهيم و 

برخورد قانونی می کنيم.

شمخانی:

انتخابات، فرصتی برای رشد آگاهی عمومی و ارتقای امنيت ملی است


