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انتخابات ایران ،وضعیت جهان

فارس و تسنیم متخلفترین رسانه در ایام انتخابات

اداره کل مطبوعــات و خبرگزاریهــای داخلــی ،جــدول تجمیعــی تخلفــات
رســانههای مشــمول ماده  ۶۸قانــون انتخابات ریاســت جمهوری را منتشــر کرد.
بــه گزارش ایســنا ،این جــدول ،جمع جــداول روزانه رصد شــده از تاریــخ  ۱۰تا ۲۶
اردیبهشــت (ساعت  )۱۴اســت که براساس رصد روزانه رســانههای مشمول ماده
 ۶۸قانــون انتخابات (رســانههای دولتی و بهرهمند از بخــش عمومی) انجام و به
صورت روزانه برای ســتاد انتخابات کشــور ارسال شده اســت .براساس این جدول
بیشــترین تخلف به نام خبرگزاری فارس ثبت شــده اســت که  ۲۵۱مورد را شــامل
میشــود .پــس از فــارس ،خبرگزاری تســنیم بــا  ۲۴۵مــورد تخلف ،رتبــه بعدی را
داراست .خبرگزاری دانشجو با  ۱۸۳مورد تخلف و خبرگزاری مهر با  ۱۶۰تخلف در
رتبههای بعدی قرار میگیرند .این بررسی بر پایه درج اخبار له و علیه درخصوص
نامزدهای انتخاباتی بوده که با در نظر گرفتن رعایت نکردن نسبت عادالنه انتشار
اخبار پوششی و تولیدی برای همه نامزدهای ریاست جمهوری انجام شده و اخبار
انتخاباتی غیرمرتبط با نامزدها را شامل نمیشود .همچنین تعداد اخبار یادشده
تقریباً یک ســوم اخبار انتخاباتی منتشــر شده در این رسانهها است که اخبار دارای
رویکرد اطالعرسانی در خصوص نامزدها  -با نسبت مساوی  -را شامل نمیشود.
براســاس این گــزارش آنا  ، 6ایرنا  ،۶۴ایســنا  ،۵۴برنــا « ،۶۲ایــران» ،۲۵جوان،۴۳
خراسان ،۵شهروند  ،۲۳قدس ،۳۲کیهان ۹۴و همشهری ۷تخلف داشته است.
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از مردم استانهای قزوین ،زنجان و سمنان:

هر کس رأی بیاورد ،برنده اصلی انتخابات ،نظام و ملت ایران هستند

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای رهبر
معظــم انقالب اســامی صبــح دیروز
(چهارشــنبه) در دیــدار هــزاران نفــر از
مــردم اســتانهای قزویــن ،زنجــان و
سمنان ،در ســخنان مهمی ،انتخابات
روز جمعــه را یــک جشــن ملــی و یک
حماســه بــزرگ مردمــی و جلــوهای
از اندیشــه نــو و جــذاب مردمســاالری
اســامی در مقابــل دیــدگان جهانیــان
خواندنــد و بــا تأکیــد بــر لــزوم حضــور
بسیار پرحجم مردم در پای صندوقها
گفتند :روز جمعه هر فردی رأی بیاورد،
برنــده اصلــی انتخابات ،ملــت ایران و
نظــام جمهــوری اســامی هســتند .به
گزارش پایگاه اطالعرســانی دفتر مقام
معظــم رهبری ،رهبر انقالب اســامی
با ابراز خرسندی از حاکم شدن فضای
شور و شوق انتخاباتی در سراسر کشور،
خاطرنشــان کردنــد :هــر انتخاباتــی که
در دورههــای مختلف برگزار میشــود،
در واقــع صحنه درخشــش ملت ایران
و حماســه عظیــم مردمــی اســت کــه
موجــب افزایــش عزت ملــت و قدرت
ملی میشود.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای،
انتخابــات را از منظــر دیگــر ،بــه
رخ کشــیدن اندیشــه نــو و جــذاب
مردمســاالری اســامی در مقابــل
چشــم سیاســتمداران در دنیا دانستند
و افزودنــد :مردمســاالری دینــی یــک
تجربــه جدیــد بــود کــه بوســیله نظــام
جمهــوری اســامی و امام بزرگــوار ،به
بشریت عرضه شد و ملت ایران در روز
جمعه ،بار دیگر تبلور این اندیشه نو را
در معــرض دید جهانیان قــرار خواهد
داد .ایشــان با تأکید بــر اینکه انتخابات
روز جمعه مــورد توجه دو گروه در دنیا
قرار دارد ،گفتند :از یک طرف مسئوالن
و دستگاههای مختلف در امریکا و اروپا
و دولتهای دنباله رو امریکا در منطقه
و همچنین مقامات رژیم صهیونیستی،
نظاره گر انتخابات خواهند بود تا ببینند
مردم ایــران چگونه و با چه روحیهای و
در چــه حجمــی وارد میــدان انتخابات
خواهند شد و از طرف دیگر ،ملتهای

منطقــه بــا نگاه تحســین و حســرت به
حضــور مــردم در روز جمعــه چشــم
دوختهانــد تــا بــار دیگر عظمــت ملت
ایران و آزادی موجود در نظام اســامی
و مردمساالری دینی را نظارهگر باشند.
رهبر انقالب اســامی تأکید کردند:
بــر همیــن اســاس اگــر حضــور مــردم
در انتخابــات ضعیــف باشــد ،یک نوع
قضــاوت و تصمیمگیــری خواهد شــد
امــا اگــر حضــور مــردم در انتخابــات،
هوشمندانه ،قوی و با حجم زیاد باشد،
قطعاً قضاوت به گونــه دیگری خواهد
بــود .حضــرت آیــتاهلل خامنــهای،
برگــزاری انتخابــات در دورههــای
مختلــف را زمینهســاز طراوتبخشــی
مجــدد و ارائــه عظمتــی دیگــر از نظام
اســامی خواندند و خاطرنشان کردند:
روز انتخابــات بــرای نظــام جمهــوری
اســامی« ،روز جشــن ملــی و شــادی و
شور» است.
ایشــان با اشــاره به ناامنی گســترده
موجود در منطقه غرب آســیا و شــمال
آفریقا ،گفتند :در چنین محیط ناامنی،
جمهــوری اســامی ایــران بــا لطــف و
عنایت الهی ،با آرامش و امنیت کامل،
در تدارک برگزاری انتخابات اســت که
ایــن موضوع بســیار با اهمیت اســت و
باید قدر و ارزش آن دانسته شود.
رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکید بر
اینکه فضــای آزادی ،فضــای تأثیرگذار
بــودن رأی مــردم و محیط امــن و آرام
کنونی ،مرهون نظام جمهوری اسالمی
اســت ،افزودنــد :اگرچــه برخــی از این
فضای آزادی اســتفاده ولــی آن را نفی
و ناسپاســی میکننــد ،امــا اینکــه ملت
ایــران بــا آزادی کامــل در انتخابــات
شــرکت میکننــد و رأی و تصمیم آنها
در انتخابــات باالترین مســئول اجرایی
کشــور و همچنیــن مدیــران شــهری
تأثیرگــذار اســت ،موضــوع بســیار بــا
ارزشی است که باید قدردان آن باشیم.
حضرت آیتاهلل خامنهای خاطرنشان
کردند :برگزاری انتخاباتی آزاد و رقابتی
و رأی مــردم بهمنظــور انتخــاب رئیس
جمهــور ،بــرای ملتهــای منطقــه مــا
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گزارشهــای چند روز گذشــته رســانههای امریکا ،ضمن
صفحهاول
تأییــد توافــق واشــنگتن -ریاض درمــورد مقابله بــا ایران
درمنطقه ،فاش کردند که درسفر آتی ترامپ به عربستان،
فروش یکصدمیلیارد دالر تســلیحات پیشــرفته امریکا به عربســتان دردســتور کار
اســت ضمن اینکه قرار اســت ریاض دردوره ترامپ  200میلیارد دالر درتأسیسات
زیر بنایی امریکا ســرمایهگذاری کند.اخیراً ترامپ به پیشــنهاد چند صد میلیاردی
ریاض پاســخ مثبت نداده و لذا محمد بن ســلمان وزیر دفاع سعودی مجبور شد
راهی واشــنگتن شده تا تکلیف کار را روشن کند .هنگامیکه با ترامپ مالقات کرد،
ترامپ به او گفت در چند دهه گذشــته امریکا چنــد هزار میلیارد دالر برای حضور
در منطقــه خلیــج فــارس و خاورمیانه هزینــه کرده که بایــد بازپرداخــت کنید .به
هرحال وزیر دفاع عربستان ،برای رضایت ترامپ مجبورشده پیشنهاد قبلی چند
صدمیلیــاردی ریاض را به حداقل دو برابر افزایش دهد که البته قراراســت برخی
ازکشــورهای دیگرعــرب همســایه ایــران هم درتأمین آن مشــارکت کننــد .متقابالً
ترامپ هم درمورد مقابله با ایران قول محکم به او داده است.
ایــن وقایــع درزمانــی اتفاق افتاد کــه موضوع انتخابــات در ایران افــکار همه را
به خود مشــغول کرده اســت .ســفر ترامپ به ریاض هم قرار اســت دو روز بعد از
انتخابــات ریاســت جمهوری ایــران انجام شــود .انتخاب این تاریــخ هم تصادفی
نیســت .ریــاض و واشــنگتن توافق کردهانــد که بعــد از انتخابات ایــران دیدار کنند
تا تصویر روشــنتری از اوضاع داخلی ایران داشــته باشــند .گمــان میکنم توضیح
بیشــتر از این الزم نباشد .تردیدی نیســت که ریاض -واشنگتن -تل آویو برای یک
همکاری سه جانبه علیه ایران به توافق رسیده و تقسیم کار هم به این نحوشده که
پول از ریاض ،زور از واشنگتن و طراحی با تل آویو باشد.
ملــت ایران جمعه به پای صنــدوق رأی خواهد رفت .بهبود اوضاع اقتصادی و
مبارزه با فقر و فساد مهمترین اولویت رئیس جمهوری منتخب خواهد بود .درعین
حــال دولت بعــدی و کل حاکمیــت ایران باید خــود را برای مقابله بــا چالشهای
اقدامــات مثلث واشــنگتن-ریاض -تل آویو آماده کرده و تدابیــر الزم را اتخاذ کند.
انتخاب اینکه چه کســی رئیس جمهوری بعدی باشــد با مردم است .اما چند نکته
درتصمیم گیریهای مثلث مذکور و جامعه جهانی بسیار مهم خواهد بود:
اول :میزان مشارکت مردم اهمیت زیادی دارد .اگر میزان مشارکت  70درصدی
باشد پیامی روشن به دشمنان ایران داده میشود.
دوم :اعتبــار رئیس جمهوری در نقــش آفرینیاش در عرصه بینالمللی مهم
اســت .منتخب ملت به پشــتوانه رأی قوی ،ازاعتبار واقتدار ملی و بینالمللی الزم
برای مدیریت چالشهای پیش رو برخوردارخواهد بود.
ســوم :اقتدار کل حاکمیت مهم است .ایرانی میتواند درصحنه جهانی مقتدر
ظاهرشــود کــه ارکان اصلی آن یعنــی دولت ،مجلس ،قوه قضائیه و قوای مســلح
و در رأس همــه ،رهبری معظم از اقتدار و اعتبار شایســتهای برخوردار باشــند .لذا
تضعیف هریک از ارکان مذکورمغایر منافع و مصالح ملی ایران خواهد بود.
چهارم :مهمترین مســأله وحدت ملی اســت .شــکاف درملت ایران خواســت
اصلی دشمنان و مهمترین ضربه به اعتبار و اقتدار کشور است.
پنجــم :وحدت و همدلــی و همکاری بین ارکان اصلی و اثبــات کارآمدی نظام
حائــز اهمیت است.متأســفانه در دوران مبارزات انتخاباتی درچندهفته گذشــته،
نشــانههایی دال بر خلــل دربرخی از موارد پنجگانه فوق به دنیا نشــان داده شــد.
همــه آمار و اظهارات و ادعاهای کاندیداهای محترم درمورد فقر ،فســاد ،بیکاری،
قاچــاق  ،ضعــف مدیریت و غیره ،برای جهانیان دو پیام داشــت .یک پیام مثبت
اینکه دموکراســی درایران قابل مقایســه با ســایر کشــورهای منطقه نیســت و یک
پیام منفی اینکه جمهوری اسالمی درچهاردهه گذشته نظامی ناکارآمد و ناموفق
بوده است.دراین چندسالی که درامریکا مشغول تحقیق و تدریس هستم ،وظیفه
خود میدانســتم که فارغ از آنکه آقای احمدینژاد رئیس جمهوری باشد یا آقای
روحانــی ،ازمنافــع عمومی کشــور و مردم دفاع کنــم و کاری بــه دعواهای جناحی
داخلــی نداشــته باشــم .نتیجــه انتخابــات ایران هــم هرچه باشــد ،بازهــم همان
احســاس وظیفه را خواهم داشــت .منتهی بهعنوان فردی که حداقل ســه دهه در
مسئولیتهای مختلف بوده و چند سالی هم از بیرون به اوضاع داخلی و خارجی
کشور مینگرد ،پیشنهاد میکنم:
 -1مســئوالن و مــردم عزیز بــرای موفقیت کشــوردرمقابله بــا چالشهای آتی
داخلی و خارجی ،به پنج نکته فوق الذکر عنایت داشته باشند که با میزان مشارکت
حداکثری درانتخابات شروع میشود.
-2بالفاصلهبعدازاعالمنتیجهانتخابات،رئیسجمهوریمنتخب،خودرارئیس
جمهوریهمهجناحهابداندوهمهجناحهاهماورارئیسجمهوریخودبدانند.
 -3کدورتهای جناحی و سیاســی و شــخصی ایجاد شــده در دوران انتخابات
فوراً کنار گذاشته شود و کاندیداهای نهایی بعد از پیروزی ،درحضور ملت و در یک
برنامه زنده تلویزیونی ،بارئیس جمهوری منتخب عقد اخوت خود را به جهانیان
نشان داده و از هم حاللیت بطلبند.
 -4رئیس جمهوری منتخب ،دولت جدید را به نحوی انتخاب کند که حاکی از
«وحدت ملی» باشــد .در این صورت ازهمه ظرفیتها برای مقابله با چالشهای
درپیش رو استفاده خواهد شد و مردم هم احساس آرامش خواهند کرد.
 -5این حکومت به پای اســام و روحانیت نوشــته شــده و خواهد شــد .اوضاع
کشــور بعد ازجنگ تحمیلی و بویژه دریک دهه اخیر هم نشــان میدهد که شهید
بزرگ این انقالب« ،اخالق اســامی» است که نخستین ارزش اسالم است و اصل
بعثت رسول اکرم(ص) هم به همین منظور بود.
تهمــت زدن و ریختــن آبرو در ایــران عمومیت یافته و بســیاری در ارتکاب این
گنــاه کبیــره ،نه تنها ترســی از خــدا و قیامت ندارند بلکه افشــا گــری و آبروریزی را
وظیفه انقالبی و شــرعی خود دانســته و از ارتکاب آن لذت میبرند و بدان افتخار
هم میکنند .این بدعت شــومی اســت که بعد از انقالب توســط مارکسیستهای
اسالم نما و منافقین گذاشته شد .ظاهراً همه اساساً فراموش کردهایم که خداوند
«ســتارالعیوب» اســت و بیــش از هرچیز از ریختــن آبروی مؤمن یــا مخلوق خود
خشــمگین میشــود .اگر برادر مؤمنی عیبی هم داشــت ،هنر پوشــاندن آن عیب
اســت و نه افشــای آن .متأســفانه وضع جمهوری اســامی به گونهای شده که اکثر
اتهامات علنی شده جاری ،حتی اثبات هم نشده و همه هم میدانند که طرح آن
خالف شــرع و خالف قانون اســت.این نقیصه بزرگ هم تنها بهدســت روحانیت
کشور باید عالج شود .امیدوارم که بعد از این انتخابات در این مورد چاره اندیشی
اساســی شود .فرق نمیکند که چه کســی رئیس جمهوری شود ،اتحاد و همدلی و
پیشرفت درایران ممکن نخواهد بود مگر اینکه این نقیصه بزرگ برطرف شود.
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هر انتخاباتی کــه در دورههــای مختلف برگزار میشــود ،در
واقــع صحنه درخشــش ملت ایران و حماســه عظیــم مردمی
است که موجب افزایش عزت ملت و قدرت ملی میشود
مردمســاالری دینی یک تجربه جدید بود که بوســیله نظام
جمهوری اسالمی و امام بزرگوار ،به بشریت عرضه شد و ملت
ایــران در روز جمعه ،بار دیگر تبلور این اندیشــه نو را در معرض
دید جهانیان قرار خواهد داد
آرای مردم امانت اســت؛ دســتگاههای اجرایــی ،نظارتی و
حافظ امنیت کامالً مراقبت کنند
انشــاءاهلل مردم ایران اعم از زن و مرد ،روز جمعه در سراسر
کشور،درانتخاباتشرکتخواهندکردوبااینحضوروبانشان
دادنعزمراسخخود،بهنظاماسالمیآبروخواهندبخشید

کــه دولتهــای آنهــا تحــت حمایت و
سیطره امریکا هستند ،یک رؤیا است.
ایشــان ،حضــور مــردم در صحنه و
در پــای صندوقهــای رأی را حــاوی دو
پیام مهم دانســتند و گفتند :نخســتین
پیــام حضــور در انتخابــات« ،نشــان
دادن اعتمــاد و عالقــه مــردم به نظام
جمهوری اســامی» اســت و پیام دیگر
دادن زنده بودن و پای کار و
آن« ،نشان ِ
مصمم بودن ملت ایران» است .رهبر
انقــاب اســامی تأکیــد کردنــد :هرچه
حضــور مردم در پای صندوقهای رأی
بیشتر باشد و هرچه انضباط و پایبندی
کنونــی بــه قانــون بیشــتر باشــد ،آبرو و
احتــرام ملــت ایــران در نــزد ناظــران
جهانی بیشتر خواهد شد.

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای،
رعایــت انضبــاط و پایبنــدی بــه قانون
در ســه مرحلــه «قبل از انتخابــات ،روز
انتخابــات و بعد از انتخابات» را بســیار
با اهمیت برشــمردند و افزودند :ملت
ایران تجربه کرده اســت که رعایت این
انضبــاط تا چــه حد بــه نفع او اســت و
بیانضباطــی و رعایت نکــردن قانون،
تا چه میزان مضّر است .ایشان با تأکید
بــر اینکــه در روز جمعــه بــا رأی مردم،
در نهایــت یــک نفــر از میــان نامزدهــا
انتخــاب خواهــد شــد ،خاطرنشــان
کردنــد :من معتقــد به برنــده و بازنده
در انتخابات نیســتم زیرا هــر کس رأی
بیاورد ،برنــده اصلی انتخابــات ،نظام
جمهوری اسالمی و ملت ایران است.

آرای مردم امانت است؛ دستگاههای
اجرایــی،نظارتیوحافــظامنیتکام ًال
مراقبتکنند
رهبــر انقــاب اســامی با اشــاره به
جدیت دســتگاههای اجرایی و نظارتی
انتخابات و دســتگاههای حافظ امنیت
در انجام وظیفــه خود گفتند :همه این
دستگاهها ،مورد اعتماد و با یکدیگر نیز
هماهنگ هســتند امــا بار دیگــر به این
دســتگاهها ســفارش میکنــم کــه آرای
مــردم امانت اســت و ایــن امانت باید
حفظ شود.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای
افزودنــد :ممکن اســت افرادی باشــند
که قصد تخلفهایی را داشــته باشند و
دستگاههای نظارتی و اجرایی و حافظ
امنیــت اگرچه مــورد اعتمــاد و مقبول
هســتند امــا باید کامــاً مراقبــت کنند.
ایشــان با تأکید بر اینکه دشمنان ملت
ایــران ،از نزدیــک صحنــه انتخابــات را
رصد میکنند ،خاطرنشان کردند :باید
چهره ملت ایران در مقابل بدخواهان،
چهــرهای مصمــم و دارای عزم راســخ
بــرای تصمیمگیــری و در عیــن حــال
چهــرهای همــراه بــا اعتماد بــه نفس،
قدرتمند و با آرامش باشد.
رهبــر انقــاب اســامی با اشــاره به
برخی ســخنان ناشایستی که در جریان
رقابتهای انتخاباتی بیان شد ،گفتند:
اگرچه این سخنان شایسته ملت ایران
نبود اما حضور مردم همه این مســائل
را حل خواهد کرد و این سخنان تأثیری
نخواهــد داشــت .حضــرت آیــتاهلل
خامنــهای افزودنــد :انشــاءاهلل مــردم
ایــران اعــم از زن و مــرد ،روز جمعه در
سراســر کشــور ،در انتخابــات شــرکت
خواهنــد کرد و با این حضور و با نشــان
دادن عــزم راســخ خــود ،بــه نظــام
اســامی آبرو خواهند بخشــید .ایشــان
در ادامه یــک توصیه مهم به هواداران
و ســتادهای نامزدهــای انتخاباتــی
داشتند و گفتند :عالقهمندان نامزدها و
ستادهای آنها باید متانت و انضباط را
رعایت کنند زیرا این چند صباح زندگی
و کار دنیــا خواهد گذشــت و آنچه باقی

میمانــد ،اعمــال مــا و محاســبه الهی
اســت ،بنابرایــن همــه بایــد بــا در نظر
گرفتــن رضای الهی و بــا خالص کردن
نیتهــا در عرصه رقابتها و تبلیغات
انتخابات فعالیت کنند.
همــه موظــف بــه رعایــت قانــون و
انضبــاط هســتند؛ طرفــداران نامزدهــا
متانت خود را حفظ کنند
رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکید بر
اینکــه اگــر فعالیتهــای انتخابــات بــا
هــدف رضایت الهی باشــد ،خداوند به
آنهــا برکــت خواهــد داد و آنچه به نفع
ملــت ایران اســت ،پیش خواهــد آمد،
افزودنــد :همــه موظــف بــه پایبنــدی
بــه قانــون و رعایــت انضبــاط قانونی و
عمل به آن هســتند .حضرت آیتاهلل
خامنهای گفتند :نظام اسالمی در طول
نزدیــک بــه  ۴دهــه ،باوجــود دورههای
مختلف و شرایط گوناگون دنیا و منطقه
و همچنین برخــی عملکردهای احیاناً
نامناســب یــا غیرجامــع مســئوالن ،به
پیــش رفته و حرکــت عظیم جمهوری
اسالمی و حضور مردم کار خود را کرده
است.
ایشــان تأکیــد کردند :این پیشــرفت
روز بــه روز ادامــه خواهــد یافــت و
جمهــوری اســامی آن روزی را خواهد
دیــد کــه دشــمنان مأیــوس شــوند و از
زیادهگویــی و یاوهگویی دســت بردارند.
رهبــر انقالب اســامی در پایــان بحث
انتخابــات اظهــار امیــدواری کردنــد
خداونــد متعــال بــه آزمون بــزرگ روز
جمعــه عنایت کند و برکــت دهد و هر
آنچــه را کــه خیر و صالح ملت و کشــور
است ،پیش آورد.
رهبــر انقــاب اســامی در ابتــدای
سخنانشــان ،مــاه شــعبان را مــاه دعا و
توســل و آمــاده شــدن بــرای ضیافــت
الهی در ماه مبارک رمضان خواندند و
افزودند :بایــد از فرصت باقیمانده ماه
شــعبان اســتفاده و خــود را وارد وادی
معنویــت و رحمت الهی کرد و جوانان
عزیــز بــا دلهــای صــاف و پاکشــان،
آمادگی بیشــتری برای اســتفاده از این
فرصت و نعمت الهی دارند.

وزارت کشور :نتایج انتخابات ریاستجمهوری تدریجی اعالم خواهد شد

کدخدایی :شورای نگهبان امانتدار و پاسدار رأی مردم است

چند ســاعت بعــد از اعالم وزیر کشــور مبنی بر اعــام یکباره نتایج
انتخابات ریاســت جمهوری ،قائم مقــام وی اعالم کرد که با توافق
حاصل شده با شورای نگهبان ،نتیجه انتخابات به صورت تدریجی
اعالممیشود.
بهگزارشایسنا،وزیرکشورشامگاهسهشنبهدربرنامهگفتوگوی
ویــژه خبری گفته بــود :قانون انتخابات ریاســتجمهوری میگوید
نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری یک باره به وســیله وزیر کشــور
اعــام شــود و اعالم ایــن آمار مقطعی نباشــد .عبدالرضا رحمانی
فضلی اظهار کرد :روند کار اینگونه است که آمار از تک تک شعبهها
جمع میشــود و اعضای هیأتهــای اجرایی و نظــارت آن را امضا
میکنندسپسیکنسخهبرایشوراینگهبانووزارتکشورمیآید
که این آمار تطبیق داده شــده و تجمیع میشــود و ســپس شــورای
نگهبان و وزارت کشــور آن را امضا میکنند و وقتی همه آمار نهایی
شــد ،وزیر کشــور آن را اعالم میکند اگر هم اختالفی پیش آمد مبنا
صورتجلســه شعبههاست .انشــاءاهلل هم هیچ مشکلی نخواهیم
داشت و هماهنگی با شورای نگهبان را انجام دادهایم .اعالم نتایج
احتماالًیکی دو روز یعنی شنبه و یکشنبه به طول میانجامد.
با این حال سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری گفته بود
که پیشــنهاد ما اعالم تدریجی نتایج آرا است .بر همین اساس بود
که عصر دیروز محمدحسین مقیمی ،قائم مقام وزیر کشور گفت:
«با کسب نظر شورای نگهبان و مرتفع شدن مشکل حقوقی ،نتایج
شمارش آرا در این انتخابات به صورت تدریجی اعالم خواهد شد».
به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت کشور ،مقیمی افزود« :با توجه
بــه اینکه وزارت کشــور نیز به لحاظ اجرایــی با اعالم تدریجی نتایج
شــمارش آرا موافق اســت و با کســب نظر شــورای نگهبان مشکل
حقوقی فوق مرتفع میگردد ،در این دوره نتایج شمارش به صورت
تدریجی به اطالع ملت شریف ایران خواهد رسید».
وزیر کشــور در ادامه سخنان خود در تلویزیون گفت :مردم نباید
به آمار و اطالعات فضای مجازی و حقیقی توجه کنند .بیش از 95
درصد نظرسنجیها ساختگی است و مردم نباید به آن توجه کنند.
گفتهاند شنبه سالنی تهیه کردهاند تا در آنجا جشن پیروزی بگیرند،
به همه تذکــر دادهایم که این کارها را نکنند .مردم به اطالعیههای
وزارت کشور توجه کرده و آن را مبنا قرار دهند.
وی افــزود :با توجه به انصرافها و ائتالفهایی که انجام گرفته
پیشبینی ما این اســت که نتیجــه انتخابات ریاســتجمهوری در
مرحله اول مشخص میشود و دیگر نیازی به برگزاری مرحله دوم
انتخاباتنیست.
گزارشهایتخلفاتانتخاباتیبهنهادهایحکومتیهممربوط
میشود
وزیر کشــور همچنین روز چهارشنبه در نشستی خبری در پاسخ
به ســؤالی درباره اظهارات سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر تخلفات
انتخاباتی صورت گرفته برخی مدیــران دولتی گفت :گزارشهایی
که درمورد تخلفات انتخاباتی دریافت میشود تنها از فرمانداران و
بخشــداران نیست؛ بلکه مربوط به دستگاهها و نهادهای حکومتی
نیــز اســت .وی افــزود :گزارشهایی به دســت ما میرســد مبنی بر
اینکه حدود  240مورد تخلف رخ داده اســت که نســبت به دور قبل
که بیش از 600تخلف بود این تخلفات یک سوم کاهش یافته است.
وزیر کشور ادامه داد :این گزارشها بررسی و رسیدگی میشود و اگر
واقعاً تخلفی صورت گرفته باشد متناسب با آن تخلف قانون برای
آنتنبیهگذاشتهاستوبایدبرخوردشود.رحمانیفضلیهمچنین
گفت :مســألهای که سخنگوی قوه قضائیه اشاره کرده مسأله قانون
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اســت و موضوعاتی که درمورد تخلفات انتخاباتی بیان کرد تنها به
فرماندار و بخشــدار مربوط نبوده و کالً ما در حوزههای مختلف این
گزارشها را داریم.وزیر کشور افزود :امیدوارم با تذکرها و توصیههای
داده شده بخصوص در دور روز آینده قانون مدنظر باشد؛ در دو روز
آینده هیچ تخلفی برای ما قابل پذیرش نیست .البته از ابتدا وزارت
کشورهمهتخلفاتبرایهمهدستگاههارابهصورتکامالًمستندبا
مدارک و دالیل به قوه قضائیه ارسال کرده که آنها در حال رسیدگی
هستند.رحمانی فضلی اضافه کرد :دو روز پیش رو حساس و خاص
استوهیچکدامازدستگاههایاجرایی،ستادهاوهوادارانشاننباید
در این دو روز دچار خطا و تخلفی شوند که یقیناًاین تخلف میتواند
درسرنوشتنهاییاعالمنتیجهنامزدهامؤثرباشد.
رحمانــی فضلــی ادامــه داد :در حــوزه میدانــی و رســانهای مــا
تخلفاتــی را از منظــر قانونــی و رعایــت نکردن برخــی موضوعات
عمومی شاهد بودیم که اینها را به قوه قضائیه ارسال کردیم که این
نهاد در حال پیگیری این موضوع است و امیدوارم تسریع شود .وزیر
کشــور همچنین گفت :در حوزه فضای مجــازی از ابتدا یک نگرانی
بزرگی برای خیلی از دســت اندرکاران بود که شــاید این فضایی که
بهصورت غیرمدیریت شــده جاری اســت در روند انتخابات ایجاد
مشکالتی از نظر امنیتی یا مسائل اخالق عمومی داشته باشد؛ ما در
فضای عمومی رسانههای مجازی با مواد حاد تخلفاتی که امنیت
ملی یا فضای عمومی دچار اشکاالت کند ،نداشتیم.
وی همچنین در پاســخ به سؤالی درباره پخش فیلم انتخاباتی
یکــی از نامزدها که مصداق هتــک حرمت به رئیس جمهوری بود
و یکسان نبودن پوشش اخبار نامزدها در صدا و سیما گفت :حجم
انبــوه برنامهها و رفتارهای نامزدها و طرفــداران آنان در یک قاعده
جریــان عــادی نمیگنجــد و طبیعــی اســت برخی مســائل اتفاق
میافتدکهازمنظربرداشتعمومیتفسیرهایمختلفیمیتوانند
داشته باشد .وزیر کشور ادامه داد :صدا و سیما بهعنوان یک دستگاه
تبلیغاتی بزرگ در رصد کارگروه بررســی تبلیغات بــوده و مواردی
تخلف تشخیص داده شده است که این تخلفات به رئیس سازمان
صدا و سیما ارجاع شد و تالش کردند تخلفات را کمتر کنند.
وی ادامه داد :نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری شــکایت
و اعتراضهایی نســبت به یکدیگر داشتند که سطح اعتراضها به
قدری زیاد بود که اگر میخواستیم آن را بررسی کنیم در این محدود
زمانی کوتاه امکان پذیر نبود.
وزیر کشــور در خصــوص امنیت صندوقهــای رأی در خــارج از
کشور و اعالم نتایج این آرا اظهارکرد :در حدود  103کشور انتخابات
ریاســت جمهوری برگزار میشــود که حدود  131شــعبه بــرای این
کشــورها پیشبینــی شــده اســت .وی همچنین گفت :مســئولیت
برگزاری انتخابات در خارج از کشــور با وزارت امورخارجه اســت که
رأیها در همان کشــورها شــمارش میشود و پس از اینکه رایها به
تأیید هیأت نظارت و هیأت اجرایی قرار گیرد به ما اعالم میشود.

ســخنگوی شــورای نگهبــان تأکیــد کــرد که این شــورا
بــه عنــوان تنهــا نهــاد نظارتــی انتخابات تــاش میکند
امانتــدار مــردم باشــد و از حقالنــاس بــودن رأی مردم
پاسداری کند.
بــه گزارش «ایــران» ،عباســعلی کدخدایی در نشســت
خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در پاســخ به
ســؤالی مبنی بر اینکه وزیر کشــور اعالم کرده که قرار اســت
نتیجــه انتخابــات بــه صــورت یکبــاره اعالم شــود؛ آیــا این
بحــث به شــایعات دامن نمیزنــد؟ گفت :قانــون تکلیف
نکــرده که یکبــاره نتیجــه انتخابات اعــام شــود .در قانون
آمــده باید تجمیع صورت گیرد و اســناد در وزارت کشــور و
هیأتهــای اجرایی تبادل شــود ،امــا تجربهای کــه در ادوار
گذشــته داشــتیم ،بعضی از مــوارد این بوده کــه از آنجا که
انتخابات ریاســت جمهوری حســاس اســت ،پیشنهاد این
اســت کــه گزارشها و نتایــج بتدریج اعالم شــود و ما آن را
بــرای وزارت کشــور فرســتادیم .اگرچــه اعالم اولیــه نتایج
برعهده وزارت کشــور اســت ،انشاءاهلل ســعی میکنیم که
همین اتفاق بیفتد.
وی در پاســخ به ســؤال خبرنگار تلویزیــون المنار لبنان
مبنی بر اینکه در کشورهای خارجی هیأتهای بینالمللی
در انتخابــات نظــارت میکننــد و آیــا ایــران قبــول میکنــد
کــه هیأتهــای بینالمللــی در انتخابــات نظــارت کننــد؟
گفــت :نظارت بر انتخابات از ســوی نهادهــای بینالمللی
یــا کشــورهای دیگر امــری توافقی اســت و در جایــی اتفاق
میافتــد کــه مشــکالتی در کشــور باشــد .بــه دلیــل اینکــه
انتخابــات در ایران مردمی اســت و توســط مــردم انتخاب
صــورت میگیــرد ،ضرورتی دیده نشــده که ایــن کار انجام
بگیرد ،اگرچه ما از آن ابایی نداریم.
کدخدایی در پاســخ به سؤال «ایران» مبنی بر اینکه در
جریــان تبلیغــات انتخاباتی برخــی ســایتها و کاندیداها
برای بیاعتبار کردن رئیس جمهوری و تحریک احساسات
مــردم اتهامــات و مطالــب خالف واقــع مطــرح کردهاند،
شورای نگهبان درخصوص این گونه اتهامات چه واکنشی
نشــان خواهــد داد ،گفت :ما دو دســته تخلــف داریم؛ یک
دســته تخلفاتی اســت که روزمره ارســال میکنیم که 200
مــورد از ایــن تخلفــات را بــرای رســیدگی بــه قــوه قضائیه
ارســال کردیــم .البتــه در ایــن تخلفــات مــواردی از جمله
افتــرا و توهین ،همچنین مســائل جزئی و اعتراضهایی از
کاندیداها را برای رســیدگی به قوه قضائیه فرســتاده شــد.
البتــه برخی دیگر از تخلفات ،تخلفاتی اســت که منجر به
تغییر سرنوشــت انتخابات میشــود که ابطــال صندوق و
شــعبه اخذ رأی را دارد .در این گونه موارد شورای نگهبان
آن را اعــام میکنــد .مواردی که شــما گفتیــد ،میتواند از
طریق ستادهای نامزدها یا از طریق شورای نگهبان به قوه
قضائیه ارسال تا رسیدگی شود.
عدم تأیید صالحیت زنان در انتخابات
ســخنگوی شورای نگهبان درخصوص علت عدم تأیید
صالحیت زنان در انتخابات این دوره ریاســت جمهوری و

مطرح بودن تفسیر «رجل سیاسی -مذهبی» ،گفت :آنچه
وظیفــه شــورای نگهبان اســت ،این اســت کــه تعاریفی در
حوزه رجل سیاســی -مذهبی و مدیر و مدبر انجام دهد که
در دورههای گذشــته اقداماتی صورت گرفت و در این دوره
هم توســط مرکز تحقیقات شــورای نگهبان ،پژوهشهایی
صورت گرفته اســت؛ از ســوی یکی از اعضای محترم شورا
نیز درخواســت تفســیر اصل  ۱۱۵قانون اساســی ارائه شده
که ایــن را بعد از انتخابات در دســتور کار داریم .وی افزود:
در رابطه با حضور بانوان نیز پرونده آنها مانند ســایرین در
چ نگاه خاصــی هم وجود
شــورا مطرح و بررســی شــد و هی 
نداشته است.
وی دربــاره چگونگــی حضــور ایرانیــان مقیــم امریــکا
در انتخابــات ریاســت جمهوری بــا توجه به عــدم رابطه
متقابــل گفــت :ایرانیــان مقیــم امریــکا نیز بایــد فرصت
حضور در انتخابات را داشــته باشــند ،چرا که تعداد آنها
قابل توجه اســت؛ در این رابطــه دفتر حافظ منافع ایران
در امریــکا با هماهنگــی وزارت خارجه ،ایــن کار را انجام
میدهد.
جانبداری صدا و سیما از برخی از نامزدها
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگاری
کــه از جانبــداری صــدا و ســیما از برخــی نامزدهــا اظهــار
داشــت :اموال عمومــی نباید برای یک یــا برخی نامزدها
باشد .جانبداری نباید باشد.
انتظار این است که دستگاههای عمومی و رسانههایی
کــه به نوعــی از بودجــه عمومی اســتفاده میکننــد ،نباید
جانبداری کنند .اگر گزارشــی به دســت ما برســد ،بررســی
میکنیــم .اگــر الزم باشــد در شــورای نگهبان یــا از طریق
قوه قضائیه بررســی میشــود .هیچ کســی حق ندارد افترا
یــا توهین انجام دهد .اگر کســی به او توهین شــود یا افترا
بزنــد ،قوه قضائیــه باید بررســی کند زیرا عمــل مجرمانه
اســت و اگــر نتیجــه را بــه مــا اطــاع دهد ،مــا ترتیــب اثر
میدهیم.
وی درخصوص حمایت یکی از فقهای شــورای نگهبان
از نامزد اصولگرایان در انتخابات ریاســت جمهوری گفت:
یکــی از نامزدهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری به محل
جامعه مدرســین حــوزه علمیه قــم رفت ،یکــی از فقهای
شــورای نگهبان نیز به عنوان عضو جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم در آن جلسه حضور داشت .البته این فقیه هیچ
گونه جهتداری در این زمینه نداشته است.
ســخنگوی شــورای نگهبان تصریح کرد :آیتاهلل یزدی
در کارزار انتخاباتی هیچ نامزدی شرکت نکرده است.

