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دبير شوراي عالي امنيت ملي:

مهر -دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت :مشاركت مردم در عرصه
مناسبات خارجي نيز موجب افزايش اقتدار سياسي ،امنيتي ،دفاعي
و پش��توانه اصلي استيفاي حقوق ملي در عرصه بينالمللي ميشود.
علي شمخاني با اشاره به نقش و اهميت مشاركت مردمي در تقويت
امنيت كشور گفت :ايران در اين عرصه در منطقه پيشتاز است و قطعا
بخش زيادي از امنيت پايدار كش��ور مرهون نظام مردمس��االر ديني
است .وي افزود :مهمترين 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 .شمخاني با بيان اينكه فضاي
آزاد گفتوگوها ،مناظرات و س��خنرانيها در انتخابات ،فرصتي براي
افزايش سطح آگاهي عمومي جامعه فراهم آورد تاكيد كرد :رشد آگاهي
موجب ايفاي نقش مردم براي حفظ و ارتقاي منافع ملي و به دنبال
آن امنيت ملي ميش��ود .دبير ش��وراي عالي امنيت ملي خاطرنشان
كرد :مش��اركت مردم در عرصه مناسبات خارجي نيز موجب افزايش
اقتدار سياسي ،امنيتي ،دفاعي و پشتوانه اصلي استيفاي حقوق ملي
در عرصه بينالمللي ميشود.

سخنگوي كاخ سفيد خبر داد؛

دولت ترامپ آماده همکاری با ايران در
بحران سوريه است

ايلنا -سخنگوي كاخ سفيد دولت ترامپ گفت كه براي كار با ايران
و روسيه در درگيريهاي سوريه آماده است .شان اسپايسر سخنگوي
كاخ س��فيد اعالم كرد :آمريكا براي كار با روس��يه و ايران براي يافتن
راهحلي جهت ايجاد سوريه باثبات و متحد آماده است .وي در كنفرانس
خبري خود گفت :اما براي كار كردن ما با ايرانيها براي پايان دادن به
خشونتها در سوريه ،روسيه و ايران بايد جنايتهاي اسد را ببينند و
از نفوذشان براي پايان دادن به اين جنايتها استفاده كنند .با وجود
اينكه اين اولين بار اس��ت كه دولت ترامپ آمادگياش را براي كار با
ايران در اين زمينه اعالم كرده ،اسپايسر مدعي شده اين موضع آمريكا
قبال هم اعالم شده بود.

ديدار اعضاي هيات مركزي نظارت بر
انتخابات شوراها با الريجاني

خان�ه ملت -رييس و اعض��اي هيات مركزي نظارت بر انتخابات
ش��وراهاي اس�لامي شهر و روس��تا با رييس مجلس شوراي اسالمي
ديدار و گفتوگو كردند .علي الريجاني كه به قم س��فر كرده اس��ت،
با اعضاي هيات مركزي نظارت بر انتخابات ش��وراهاي اس�لامي شهر
و روس��تا ديدار و گفتوگو كرد .در اين جلسه رييس و اعضاي هيات
مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا نسبت به
روند برگزاري انتخابات و بررسي صالحيت كانديداها گزارشي را ارائه
كردند .همچنين در اين جلسه ،الريجاني رييس مجلس شوراي اسالمي
نسبت به برگزاري انتخابات و حفظ حقوق كانديداها توصيههاي الزم
را مطرح كرد.

رييس كل دادگستري استان تهران:

مهمترين موضوع در انتخابات،
انتخاب فرد اصلح است

ايس�نا -رييس كل دادگستري اس��تان تهران با تاكيد بر اينكه
مش��اركت حداكثري مردم در انتخابات ،موجب س��ربلندي و اعتالي
نظام مقدس جمهوري اس�لامي ايران در جهان خواهد ش��د ،گفت:
مهمترين موضوع در انتخابات اعم از رياس��تجمهوري و ش��وراهاي
اسالمي انتخاب فرد اصلح است .غالمحسين اسماعيلي حضور گسترده
م��ردم در انتخابات را مورد تاكيد قرار داد و اظهار كرد :بدون ترديد،
ت پيش رو ،موجب سربلندي و
مش��اركت حداكثري مردم در انتخابا 
اعتالي نظام مقدس جمهوري اس�لامي ايران در جهان خواهد ش��د.
وي تصريح كرد :مهمترين موضوع در انتخابات اعم از رياستجمهوري
و ش��وراهاي اسالمي انتخاب فرد اصلح است كه شاخصههاي مهمي
چون باتقواتر بودن ،انقالبيتر بودن ،دشمنشناستر بودن و كارآمدتر
ب��ودن دارد و بايد به دقت م��ورد نظر قرار گيرد و اين موارد در كالم
بزرگان ،عليالخصوص مقام معظم رهبري و رياست معزز قوه قضاييه
بارها مورد تاكيد قرار گرفته است.

قشقاوي اعالم كرد:

برنده انتخابات ملت ايران است
رهبر انقالب بيان كردند :هرچه حضور مردم در پاي صندوقهاي راي بيشتر
باشد و هرچه انضباط و پايبندي كنوني به قانون بيشتر باشد ،آبرو و احترام ملت
ايران در نزد ناظران جهاني بيشتر خواهد شد.
به گزارش دفتر مقام معظم رهبري ،حضرت آيتاهلل خامنهاي رهبر معظم
انقالب اسالمي در ديدار هزاران نفر از مردم استانهاي قزوين ،زنجان و سمنان
در س��خنان مهمي ،انتخابات روز جمعه را يك جش��ن ملي و يك حماس��ه
بزرگ مردمي و جلوهاي از انديشه نو و جذاب مردمساالري اسالمي در مقابل
ديدگان جهانيان خواندند و با تاكيد بر لزوم حضور بسيار پرحجم مردم در پاي
صندوقها گفتند :روز جمعه هر فردي راي بياورد ،برنده اصلي انتخابات ،ملت
ايران و نظام جمهوري اسالمي هستند .حضرت آيتاهلل خامنهاي ،انتخابات را از
منظر ديگر ،به رخ كشيدن انديشه نو و جذاب مردمساالري اسالمي در مقابل
چشم سياستمداران در دنيا دانستند و افزودند :مردمساالري ديني يك تجربه
جديد بود كه به وسيله نظام جمهوري اسالمي و امام بزرگوار به بشريت عرضه
شد و ملت ايران در روز جمعه ،بار ديگر تبلور اين انديشه نو را در معرض ديد
جهانيان قرار خواهد داد.
ايشان با تاكيد بر اينكه انتخابات روز جمعه مورد توجه دو گروه در دنيا قرار
گروه سياسي -ديروز شاهد اختالف نظر
ش��وراي نگهبان و وزارت كش��ور درخصوص
چگونگي اعالم نتايج انتخابات رياستجمهوري
بوديم .وزير كشور در نشست خبري خود گفته
بود نتايج ش��مارش آرا به ص��ورت يكدفعه
اعالم ميش��ود اما سخنگوي شوراي نگهبان
در اين خصوص اعالم كرد كه نتايج همچون
دورهه��اي قبل بهتدريج اعالم خواهد ش��د.
اين در حالي اس��ت كه وظيفه تصميمگيري
درخصوص زمان نتايج انتخابات نهايتا با وزارت
كشور است.
عبدالرض��ا رحمانيفضل��ي ،وزير كش��ور
در نشس��ت خب��ري خ��ود از اع�لام نتاي��ج
رياس��تجمهوري به صورت ي��ك دفعه خبر
داد .رحمانيفضل��ي اع�لام نتاي��ج بهصورت
تدريج��ي در دورههاي قبلي را با مش��كالتي
همراه دانس��ت و گفت :جابهجايي آرا و باال و
پايين رفتن نتايج سوءتفاهم و گمانهزني ايجاد
ميكرد ،از اين رو تصميم گرفته شده آمار پس
از شمارش نهايي بهصورت يكباره اعالم شود.
س��خنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري
خود در پاسخ به س��خنان وزير كشور گفت:
پيشنهاد ما اين اس��ت كه گزارشها و نتايج
ش��مارش آرا بهتدريج براي مردم اعالم شود.
عباسعلي كدخدايي افزود :اگرچه اعالم اوليه
نتايج ش��مارش آرا بر عهده وزير كشور است
اما پيش��نهاد ما اين اس��ت و سعي ميكنيم
رايزنيهايي با وزارت كشور در اينباره صورت
گيرد تا همين اتفاق هم بيفتد.
عبدالرض��ا رحمانيفضل��ي در ادام��ه
صحبتهاي خود در نشس��ت خبري با اشاره
به اينكه فرصت تبليغات انتخاباتي هشت صبح
ديروز به اتمام رس��يد ،گفت :باتوجه به اينكه
انتخابات ش��رايط و قوانين خاص خودش را
دارد و ما سه انتخابات پيشرو داريم طبيعتا
ش��رايط همانطور كه گفتم ويژه است .وزير
كش��ور ادامه داد :به لطف خ��دا با هماهنگي
بس��يار خوبي كه با همه دستگاههاي متولي،
نيروي انتظامي ،ش��وراي نگهبان ،صداوسيما
و مجلس ش��وراي اسالمي داشتيم ،توانستيم
همه امكانات را براي برگزاري انتخابات باشكوه
فراهم كنيم.
وي با اشاره به اينكه انتخابات از ساعت ۸
صبح روز جمعه آغاز خواهد شد و تا زماني كه
مردم پاي صندوقها باشند ادامه دارد ،اظهار
ك��رد :از مردم ميخواهيم ب��ا توجه به حجم
وس��يع كانديدا از اول وق��ت به پاي صندوق
بيايند .رحمانيفضلي ب��ا بيان اينكه بيش از

اختالف شوراي نگهبان با وزارت كشور بر سر اعالم نتایج انتخابات ؛

تدريجی یا نهایی

 ۶۳هزار ش��عبه با حدود  ۱۳۰هزار صندوق
راي داري��م ،ادامه داد :تمامي تمهيدات الزم
انديش��يده ش��ده و در  ۱۴۱ش��هر انتخابات
الكترونيك برگزار خواهد شد .براي اطمينان
از صحت انتخابات براي همه ش��عب بازرس
گذاش��تيم نمايندگان فرمانداران در ش��عب
حضور دارند ،همچني��ن نمايندگان نامزدها
ميتوانن��د تا پاي��ان روند انتخاب��ات حضور
داشته باشند .وزير كشور گفت :نتايج انتخابات
رياستجمهوري نخست اعالم ميشود و بعد
ش��وراها و قرار نيست دقت و صحت را فداي
س��رعت كنيم .وي با بيان اينكه از رس��انهها
انتظار داريم اين چند روز كمك كنند تا كار
را خوب پيش ببريم ،تاكيد كرد :نبايد به سمت
ش��ايعات و گمانهزنيها بروي��م .طبق قانون
ميتينگها و راهاندازي كارناوالها غيرقانوني
اس��ت ك��ه دليل آن ه��م مس��ايل امنيتي و
ترافيك شهري اس��ت كه به وجود ميآورند.
وزير كش��ور با بيان اينكه بيش از  ۹۵درصد

یادداشت

عصر ايران -معاون كنس��ولي ،پارلماني و امور ايرانيان خارج از
كشور اعالم كرد :تعداد شعب اخذ راي در خارج از كشور براي برگزاري
انتخابات رياس��تجمهوري دوازدهم به  ۳۱۰شعبه افزايش پيدا كرد.
حسن قشقاوي گفت :دوازدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري در
 ۲۹ارديبهش��تماه  ۱۳۹۶در  ۱۰۲كشور و  ۱۳۲نمايندگي ايران در
خارج از كشور برگزار ميشود .وي با بيان اينكه تعداد شعب اخذ راي
به  ۳۱۰شعبه افزايش پيدا كرده گفت:بيشترين شعب اخذ راي كه
بالغ بر  ۵۵شعبه است براي اياالتمتحده آمريكا در نظر گرفته شد تا
ايرانيان مقيم اين كشور بتوانند در انتخابات پيشرو شركت كنند.

ش��ركت در انتخابات در قرن حاضر در جهان همراه با
روشهايي اس��ت كه ملت ميتوانند براي حقوق اجتماعي
خودشان تالش و وضع خود را از اين منظر بهبود ببخشند.
روش مراجعه به صندوق راي و انتخاب نماينده يا رييسجمهور
يا هركس��ي كه اصلح آنها باشد ،اين امكان را فراهم ميكند
كه از طريق آن ،مردم افكاري را كه مدنظر دارند پيش ببرند.
اكنون در دنيا برگزاري انتخابات روش شناختهشدهاي است
كه مردم براي موفقيت افكار و استيفاي حقوق اجتماعيشان
بايد به پاي صندوقهاي راي بيايند .در كش��وري كه تعداد
ش��ركتكنندگان در انتخابات زياد است نشاندهنده چند
عامل است :مردم در آن كشور شاد و سرزنده و به سرنوشت
خود حساس هستند .مردم به حقوق اجتماعي خود اهميت
ميدهن��د و همچنين براي اينكه بايد وحدت خود را حفظ

ايرنا -رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت
نظ��ام با دعوت از مردم ايران ب��راي حضور در پاي صندوقهاي راي،
انتخابات را تامينكننده عزت ،عظمت ،امنيت و استقالل كشور دانست.
در بخشي از پيام علياكبر 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 چش��مان جهانيان به منصه ظهور رس��اند و با ش��ركت همه
مردم بزرگوار ايران در انتخابات رياستجمهوري ،برگ زرين و زيباي
ديگ��ري را در تاريخ نظام مقدس جمهوري اس�لامي بر جاي گذارد.
وي در اي��ن پيام يادآوري كرد :رهبر كبير انقالب اس�لامي حضرت
امامخمين��ي(ره) به عنوان معمار اي��ن نظام مقدس ،همواره بر نقش
راي مردم در اداره كشور تاكيد فرمودند و حضور در پاي صندوق راي
را واجب ميدانس��تند و مقام معظم رهبري نيز اين حضور را مظهر
مردمباوري ،حق و تكليف ،موجب ناكامي دشمنان و دخالت در تعيين
سرنوشت كشور اعالم فرمودند؛ لذا مردم شريف ايران با حضور خود
در اين تكليف بزرگ و مهم ،بار ديگر گام مستحكمي براي پيشرفت،
توسعه و اعتالي كشور برخواهند داشت.

انتخابات مسالهاي است كه مستقيما با تعيين سرنوشت
فرد فرد مردم در ارتباط است همچنان كه فصل سوم قانون
اساس��ي حقوق ملت را به تفصيل بيان كرده محقق كردن
حقوق ملت هم از طريق صندوقهاي راي امكانپذير است.
در ش��رايطي كه ما بتوانيم يك ساختار مردمي مناسب در
انتخابات داش��ته باشيم چه در حوزه رياستجمهوري و چه
در شوراي اسالمي شهر و روستا قاعدتا به همان نسبت هم
ميتوانيم فضاي امن و آرامي را براي مردم و كشور فراهم كنيم.
انتخابات دوره دوازدهم رياستجمهوري در شرايطي برگزار
ميشود كه ايران در موقعيت بينالمللي از شرايط حساسي
برخوردار است .توافقنامه برجام ايران را در موقعيت برجستهاي
قرار داده است و محقق كردن مفاد برجام و مطالبهگري ما در
جهت تامين حقوق هستهاي با يك دولت معتقد و ملتزم به
آرمانهاي مردم و قانون اساسي امكانپذير است.
هر رييسجمهوري كه مردم انتخاب كنند ،تامين حقوق
مردم و تضمين آزاديهاي فردي بايد يكي از اولويتهاي او
باشد چرا كه رييسجمهور مسوول اجراي قانون اساسي است
و اميد مردم هم به اين است كه رييسجمهور مستقر حقوق و

برگزاري انتخابات در ۳۱۰شعبه خارج از کشور

واليتي:

انتخاباتتامينكنندهعزتوامنيتكشوراست

نظرسنجيها دروغ است ،اظهار كرد :رسانهها
بايد مردم را تش��ويق به حضور كنند .از همه
نامزدها تقاضا داريم ديگر هيچ نوع تبليغاتي
نكنند .نتيجه كار را به دس��ت وزارت كشور و
شوراي نگهبان بسپاريد .عددي اعالم نكنيد،
نتايج رياس��تجمهوري را ي��ك دفعه اعالم
خواهيم كرد و اعداد و ارقام را تدريجي اعالم
نخواهيم كرد.
وي اظه��ار كرد :ش��رايط انتخابات خاص
است و محتواي برنامهها در صداوسيما مختلف
است .تخلفات صداوسيما در مواردي بررسي
و به مرجع قانوني ارجاع داده ش��ده اس��ت،
ت نامزدها به قدري زياد بود كه نميشد
شكاي 
در اي��ن زمان اندك پاس��خ داد ،از طرفي هم
خود نامزدها پاسخ يك ديگر را دادند .انتظار
ما اين اس��ت كه نامزدها در جامعه اس�لامي
بيشتر رعايت كنند.
وزير كشور درباره تهديدات گروه داعش نيز
گفت :ما هميشه با تهديدات مواجه بودهايم و

با توجه به رصد مثمرثمري كه بر آنها داريم،
نتوانستند كاري انجام دهند .وي درباره حادثه
حمله به پاس��گاهي در خوزستان اظهار كرد:
اي��ن موضوع در رابطه با انتخابات نبود و روز
بعد دو نفر را دستگير كردند .مردم با امنيت
راي ميدهند ،دموكراسي كه پشتش اسلحه
و زور باشد ،دموكراسي نيست.
 با وزارت كشور رايزني ميكنيم
عباس��علي كدخدايي ،س��خنگوي شوراي
نگهبان نيز در نشست خبري خود با بيان اينكه
انتظار مردم اين اس��ت كه رسانههاي خارجي
گامهاي مهم مردم ما براي تعيين سرنوش��ت
از طريق انتخابات را به درستي انعكاس دهند،
گفت :شورا نگهبان به عنوان تنها نهاد نظارتي
انتخاب��ات وظيفه مهم دارد و تالش ميكند در
بعد نظارت امانتدار مردم باش��د و از حقالناس
ب��ودن راي مردم پاس��داري كند .س��خنگوي
ش��وراي نگهبان با تاكيد بر اينكه بحث نظارت
بر انتخابات با تاييد صالحيت گره خورده است،

حضور در پاي صندوق راي نشان از بلوغ فكري مردم و جامعه دارد
كنند اهميت قائل ميش��وند .از طرف ديگر مردم به امنيت
ملي خود اهميت ميدهند و براي كش��ور خودش��ان ارزش
قائل هستند و سيگنالي كه به خارج ميفرستند ،اين است
ك��ه مردم آمادگي كامل دارند در صورت لزوم هركاري براي
كشور پيش آيد در آن دخيل و شريك شوند و سرنوشتشان
را رقم بزنند .كساني كه به صندوق راي روي ميآيند نشان
ميدهند كه به روشهاي دموكراتيك و دموكراس��ي اعتقاد
دارند و از تندروي پرهيز ميكنند .آنها اعتقاد ندارند كه بايد
جايي را تخريب يا اشغال كنند ،اينها اعتقاد دارند كه بايد از
طريق انتخاب افراد مورد عالقه خود ،افكارشان را جلو ببرند تا
اقتصاد و سياست پيشرفت كند .آنها دلشان براي كشورشان
ميس��وزد و در مجموع ميخواهند امنيت ملي كشورشان

را برآورده كنند .اينها آثاري اس��ت كه از ش��ركت مردم پاي
صندوقهاي راي به دست ميآيد .وقتي ميشنويد در فرانسه،
انگلستان يا آمريكا چه درصدي در انتخابات شركت كردهاند
هرچه درصد شركتكنندهها بيشتر باشد ،اين امر نشان بلوغ
فكري مردم و جامعه اس��ت و نشان اين است كه بايد با اين
كشور با حساب و كتاب حرف زد .اينها عواملي است كه پشت
سر حضور مردم در انتخابات شكل ميگيرد و سياستمداران
دنيا ميگويند مردم اين كشور مردمي هستند كه ميتوان با
آنها با منطق صحبت كرد و اين ميتواند سيگنال صحيح و
روشني براي خارج از كشور باشد .همچنين نشان ميدهند
مردم حاضرند با حكومت تعامل كنند حتي اگر به حكومت
هم انتقادهايي دارند ،از طريق صندوق راي با حكومت صحبت

مشاركت باال افزايش امنيت ملي کشور را در پي دارد
آزاديهاي فردي و جمعي ملت را كه مطالبه نخست آنهاست،
محقق كنند .در حوزه اقتصادي بايد با توجه به پيشرفتهايي
كه در سال چهارم دولت يازدهم اتفاق افتاد ،اين دستاوردها
محافظت ش��ود و توسعه اقتصادي و تجاري كشور ضرورتي
است كه هر دولتي بايد براي آن برنامهريزي كند.
در امنيت ملي هر چقدر مشاركت مردم باال باشد ،تاثير
مستقيم روي همين بحث امنيت ملي كشور ميگذارد .در عرف
بينالمللي ميزان مشاركت مردم در انتخابات رياستجمهوري
نشان از اعتماد مردم به مسووالن كشور و مسووليتپذيري
مردم در تعيين سرنوشتشان دارد و در اين زمينه هرچقدر
درصد مشاركت مردم باال باشد ،امنيت ملي كشور را در افكار
عمومي دنيا تقويت و رتبه و اعتبار ما را در فضاي بينالمللي
تعيينميكند.عدمشركتدرانتخاباتنشانهبيتفاوتينسبت
به سرنوش��ت خود است .اگر مردم سرنوشتشان را انتخاب
نكنند ديگران براي سرنوشت آنها تصميم ميگيرند و قاعدتا
اين ،مسير شيريني نخواهد بود .شيريني مسير آينده كشور و

انقالب اين خواهد بود كه همه مردم با مشاركت هوشمندانه
و مسووالنه نسبت به انتخاب رييسجمهور و اعضاي شوراي
شهر مشاركت مستقيم داشته باشند .برهههايي در انتخابات
گذشته داش��تيم كه مردم به دليل بيمهري و نااميدي كه
داشتند با صندوقهاي راي قهر كردند و اين باعث از دست
رفتن فرصتها براي انتخاب افراد اصلح در رياستجمهوري
و اعضاي شوراي شهر بوده است.
ت پيشروي
نگاه ما اين است كه براي استفاده از فرص 
مردم و كش��ور تنها راه رفتن به س��مت صندقهاي راي
اس��ت .به همان نسبت كه مردم اميد و اعتماد نسبت به
مجريان ،ناظران و برگزاركنندگان انتخاب دارند به همان
نس��بت هم دولتمردان و مسووالن نظام بايد براي حفظ
اميد و اعتماد مردم حركتهاي مفيد و موثر انجام دهند.
اين همدلي كه بين دولت و ملت و ملت و حاكميت وجود
دارد هر روز بايد تقويت ش��ود كه اين كار تنها از طريق
مشاركت مستقيم در انتخابات حاصل ميشود .در حوزه

مقام معظم رهبری

انتخابات ،فرصتي براي ارتقاي
امنيت ملي است

رهبر معظم انقالب:

دارد ،گفتند :از يك طرف مسووالن و دستگاههاي مختلف در آمريكا و اروپا و
دولتهاي دنبالهرو آمريكا در منطقه و همچنين مقامات رژيم صهيونيس��تي،
نظارهگ��ر انتخابات خواهند بود تا ببينند مردم ايران چگونه و با چه روحيهاي
و در چه حجمي وارد ميدان انتخابات خواهند شد و از طرف ديگر ،ملتهاي
منطقه با نگاه تحسين و حسرت به حضور مردم در روز جمعه چشم دوختهاند
تا بار ديگر عظمت ملت ايران و آزادي موجود در نظام اسالمي و مردمساالري
ديني را نظارهگر باشند .رهبر انقالب اسالمي تاكيد كردند :بر همين اساس اگر
حضور مردم در انتخابات ضعيف باشد ،يك نوع قضاوت و تصميمگيري خواهد
شد اما اگر حضور مردم در انتخابات ،هوشمندانه ،قوي و با حجم زياد باشد ،قطعا
قضاوت به گونه ديگري خواهد بود .حضرت آيتاهلل خامنهاي ،برگزاري انتخابات
در دورههاي مختلف را زمينهساز طراوتبخشي مجدد و ارائه عظمتي ديگر از
نظام اسالمي خواندند و خاطرنشان كردند :روز انتخابات براي نظام جمهوري
اسالمي« ،روز جشن ملي و شادي و شور» است .رهبر انقالب اسالمي با تاكيد بر
اينكه فضاي آزادي ،فضاي تاثيرگذار بودن راي مردم و محيط امن و آرام كنوني،
مرهون نظام جمهوري اسالمي است ،افزودند :اگرچه برخي از اين فضاي آزادي
استفاده ولي آن را نفي و ناسپاسي ميكنند اما اينكه ملت ايران با آزادي كامل
در انتخابات شركت ميكنند و راي و تصميم آنها در انتخابات باالترين مسوول
اجرايي كشور و همچنين مديران شهري تاثيرگذار است ،موضوع بسيار باارزشي
است كه بايد قدردان آن باشيم .حضرت آيتاهلل خامنهاي خاطرنشان كردند:

برگزاري انتخاباتي آزاد و رقابتي و راي مردم بهمنظور انتخاب رييسجمهور ،براي
ملتهاي منطقه ما كه دولتهاي آنها تحت حمايت و سيطره آمريكا هستند،
يك روياست .ايشان ،حضور مردم در صحنه و پاي صندوقهاي راي را حاوي دو
پيام مهم دانستند و گفتند :اولين پيام حضور در انتخابات« ،نشان دادن اعتماد
و عالقه مردم به نظام جمهوري اس�لامي» است و پيام ديگر آن «نشان دادن
زنده بودن و پاي كار و مصمم بودن ملت ايران» اس��ت .رهبر انقالب اس�لامي
تاكيد كردند :هرچه حضور مردم در پاي صندوقهاي راي بيشتر باشد و هرچه
انضباط و پايبندي كنوني به قانون بيشتر باشد ،آبرو و احترام ملت ايران در نزد
ناظران جهاني بيشتر خواهد شد .رهبر انقالب اسالمي با اشاره به برخي سخنان
ناشايستي كه در جريان رقابتهاي انتخاباتي بيان شد ،گفتند :اگرچه اين سخنان
شايسته ملت ايران نبود اما حضور مردم همه اين مسايل را حل خواهد كرد و
اين سخنان تاثيري نخواهد داشت .حضرت آيتاهلل خامنهاي ،رعايت انضباط و
پايبندي به قانون در سه 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 بيانضباطي و رعايت نكردن قانون ،تا چه
ميزان مضر است .ايشان با تاكيد بر اينكه در روز جمعه با راي مردم ،در نهايت
يك نفر از ميان نامزدها انتخاب خواهد شد ،خاطرنشان كردند :من معتقد به
برنده و بازنده در انتخابات نيستم زيرا هر كس راي بياورد ،برنده اصلي انتخابات،
نظام جمهوري اسالمي و ملت ايران است.

ت :اقداماتي از س��وي هياتهاي اجرايي و
گف�� 
نظارت در حال انجام است و تاكنون بر طراحي
و چاپ تعرفه نظارت شده است .تعرفههاي راي
چاپ و توزيع شده است .ما در كنار صندوقها
ناظري بين يك تا پنج نفري داريم كه آموزش
آنها زمانبر است كه ما انجام داديم.
سخنگوي ش��وراي نگهبان در پاسخ به اين
پرسش كه وزير كش��ور اعالم كرده كه نتيجه
انتخابات بعد از تجميع آرا اعالم خواهد ش��د،
ت :قانون
آيا اين امر ش��ائبهبرانگيز نيس��ت ،گف 
تكليف نكرده يكباره اعالم شود اما قانون گفته
تجميع صورت گيرد .پيشنهاد ما اين است كه
گزارش��ات به تدريج اعالم ش��ود .اعالم اوليه با
وزير كش��ور است و س��عي ميكنيم با رايزني،
اين اتفاق بيفتد.
 بح�ث درباره رجل سياس�ي به نتيجه
نرسيد
سخنگوي ش��وراي نگهبان درباره ورود و
ثبتن��ام زنان در انتخابات رياس��تجمهوري
گفت :وظيفه ش��وراي نگهب��ان اين بوده كه
تعاريفي راجع به رجل سياسي ،مدير و مدبر
بودن ارائه دهد كه در گذش��ته دادهايم .يك
سال راجع به آن كاركرديم .دو نظر بود يكي
اينكه گذش��ته را مالك قرار دهيم يا تفسير
جدي��د ارائ��ه دهيم .همچنين يك��ي از اعضا
خواس��ته كه اصل  ۱۱۵تفسير شود .راجع به
همه اينها تفس��ير و نظر جديد ميدهيم .وي
ادامه دا د :راجع به مساله تفسير رجل سياسي
بحث شده ولي به نتيجه نرسيده است .شوراي
نگهبان قصدي ندارد تا نظرش اعالم شود.
كدخدايي در پاس��خ به س��والي مبني بر
اعالم حمايت عضو ش��وراي نگهبان از نامزد
انتخابات رياستجمهوري و حضور در برنامه
تبليغاتي او و اينكه آيا اين اقدام شائبهبرانگيز
و همچ��ون اقدامات برخي از اعضاي اين نهاد
در انتخابات سال  ۸۸نيست ،گفت :نميخواهم
به گذشته برگردم .اخباري كه اعالم ميكنيد
شايد اينطور نباشد .در وضعيت جديد يكي از
نامزدها به جامعه مدرسين رفته و جانبداري
نشده و فكر ميكنم همين اندازه كافي است.
آيتاهلل يزدي در ميتينگ كسي شركت نكرده
و در جلسه جامعه مدرسين حاضر و آن نامزد
آنجا بوده است.
كدخدايي در پايان ضمن تشكر از اصحاب
رس��انه اعالم كرد :آنچه م��ردم انتظار دارند،
انعكاس واقعي اخبار اس��ت و انشاءاهلل مردم
روز  ۲۹ارديبهش��ت به صورت گسترده پاي
صندوقهاي راي حاضر خواهند شد.

ميكنند كه يكي را ميپذيرند و يكي را نميپذيرند .در اين
دوره رياستجمهوري همه افراد شايسته و تاييدشده از سوي
مردم هستند اما هركدام داراي خصوصيات بيشتري هستند.
بعضيها در زمينه سياست داخلي موفق هستند .و برخي ديگر
ممكن است در زمينه اقتصادي موفق باشند برخي ممكن است
هم در زمينه سياست خارجي ،حفظ امنيت كشور ،اقتصاد و
صنعت و مذاكرات سخت و مستحكم با خارج تجربه بيشتري
داش��ته باشند .كانديدايي كه مجموع اين تجربهها را داشته
باشند ،بايد انتخاب اصلح مردم باشد زيرا به اين ترتيب مردم،
كشورشان را نجات ميدهند و به كشور كمك ميكنند .روز
جمعه همه مردم بايد به اين نكات توجه كنند و انتخاب خود
را انجام بدهند.
* تحليلگر مسايل بينالملل و نماينده اسبق ايران
در مقر اروپايي سازمان ملل
ش��وراها با توجه به تاثيري كه اعضاي شوراهاي اسالمي
ش��هر و روس��تا در زندگي ش��هري و شهرنشيني مردم
ميگذارند مخصوصا از طريق انتخاب ش��هردار ،بس��يار
مهم است كه مردم انتخاب هوشمندانهاي داشته باشند
و از فضاي احساسي فاصله بگيرند و با توجه به شناخت
تخصصهاي مختلف كانديداها براي انتخاب حركت كنند
و انتخابي داش��ته باشند كه نهايتا تاثير آن را در زندگي
روزمرهشان به فاصله كوتاهي احساس كنند.
كالنشهر تهران با چالشهاي فراواني كه دارد ،چه در حوزه
حمل و نقل و چه در حوزه محيطزيست با وعده و وعيد ،شعار و
از طريق راي احساسي اداره نميشود 29.ارديبهشت هم روزي
است كه مردم هم سرنوشت كشور و هم سرنوشت شهرهاي
خودشان را توامان انتخاب ميكنند و نگاهمان اين است كه
اين انتخابات بايد هوشمندانه باشد كه از اين طريق بتوانيم
مسير درست را براي چهار سال آينده طي كنيم.
* رييس هيات نظارت بر انتخابات شوراهاي استان
تهران و  نماينده فراكسيون اميد مجلس شوراي
اسالمي شهر تهران

