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اوج هیجان ،یک روز مانده به انتخابات
تا انتخابات
ëëشـــورای هماهنگـــی تبلیغـــات
اسالمی در آســـتانه انتخابات 29
اردیبهشـــت ،روز خلق حماســـه
بـــزرگ و غرورآفریـــن سیاســـی،
بـــا صـــدور اطالعیـــهای ،از ملت
بـــزرگ و همیشـــه در صحنه ایران
اســـامی به منظور حضور در پای
صندوقهای اخذ رأی دعوت کرد.
ëëعلی شـــمخانی ،نماینده مقام
معظـــم رهبـــری و دبیر شـــورای
عالـــی امنیـــت ملـــی بـــا صدور
پیامی با اشاره به نقش و اهمیت
مشـــارکت مردمـــی در تقویـــت
امنیت کشـــور گفـــت :جمهوری
اســـامی ایران در ایـــن عرصه در
منطقـــه پیشـــتاز اســـت و قطعاً
بخـــش زیـــادی از امنیـــت پایدار
کشـــور مرهون نظام مردمســـاالر
دینی است.
 ëëعلی اکبر والیتـــی ،رئیس مرکز
تحقیقـــات اســـتراتژیک مجمـــع
تشـــخیص مصلحـــت نظـــام
با دعـــوت از مـــردم ایـــران برای
حضور در پای صندوقهای رأی،
انتخابات را تأمیـــن کننده عزت،
عظمت ،امنیت و استقالل کشور
دانست.
ëëمحمدباقر نوبخت ،سخنگوی
دولت :با توجه به هوشـــمندی و
قدرشناســـی مردم ،یقیـــن داریم
تخریبکننـــدگان و کســـانی کـــه
اخـــاق را رعایـــت نمیکننـــد،
پاسخشـــان را در  29اردیبهشـــت
خواهند گرفت.
 ëëغالمرضـــا ظریفیـــان ،فعـــال
اصالحطلـــب :پـــدران و مادران
پای صنـــدوق رأی نیایند ،شـــاهد
ناامیـــدی جوانان خـــود خواهند
بود.
 ëëیاسر هاشـــمی فرزند آیتاهلل
علی اکبر هاشـــمی رفســـنجانی:
مشارکت باالی مردم برای کشور
امنیت و رأی ندادن حسرت برای
آینده کشور را به همراه دارد.
 ëëصـــادق زیبـــاکالم ،اســـتاد
دانشـــگاه :تنها شانســـی که برای
انجـــام کار اصالحـــی در کالن
مملکـــت داریـــم ،انتخابـــات و
صندوقهای رأی است.
 ëëعلـ ــی مطهـ ــری نایـ ــب رئیـ ــس
مجلس شورای اسالمی :انتخابات
ایـ ــن دوره ریاسـ ــت جمهـ ــوری از
حساسـ ــیت زیادی از نظر شـ ــرایط
داخلی و خارجی برخوردار است.
شرکت تک تک ما در این انتخابات
در آینده اقتصادی سیاسی و امنیتی
کشور تأثیر فراوان دارد.
ëëعلیاصغـــر جهانگیـــر رئیـــس
ســـازمان زندانهـــا از اســـتقرار
صندوقهای رأی در زندانها خبر
داد /.ایلنا

تکذیب و پیگیری یک
خبرسازی علیه دولت
در پی انتشـ ــار نامهای در فضای
مجـ ــازی مبنـ ــی بـ ــر «دسـ ــتور ایجاد
اختالالت فنـ ــی و کند شـ ــدن تبادل
اخبار و اطالعات در شبکه اجتماعی
تلگرام توسـ ــط جهانگیـ ــری به وزیر
ارتباطـ ــات» دفتر معاون اول رئیس
جمهوری ضمن تکذیـ ــب این خبر
از حراسـ ــت نهاد ریاست جمهوری
خواسـ ــت در اسـ ــرع وقـ ــت موضوع
را بررسـ ــی و نتیجه را اعـ ــام کند .به
گزارش ایرنا ،در چهارسـ ــال گذشته
دولـ ــت با وجود فشـ ــارهای فراوان از
فیلتر شـ ــدن بسـ ــیاری از شبکههای
اجتماعی نظیر «تلگرام» جلوگیری
کـ ــرده و همـ ــواره بر افزایـ ــش آگاهی
مردم و صیانت از آزادیهای قانونی
در جامعه اصرار داشته است.

دیگه
چه خبر

فراخوان عمومی برای حضور ملی

شـ ــمارش معکـ ــوس بـ ــرای برگـ ــزاری
انتخابـ ــات ریاسـ ــت جمهـ ــوری دوره
دوازدهم به پایان رسـ ــید؛ فردا ایرانیان
در سراسـ ــر کشـ ــور پـ ــای صنـ ــدوق رأی
میروند تـ ــا از بین نامزدهای حاضر در
عرصه رقابت ،نام گزینه مطلوب خود
را روی تعرفههای رأی بنویسند.
در روزهای گذشته احزاب ،گروههای
سیاسی،آحادواصنافمختلفازجمله
اقلیتهای دینی ،اساتید و دانشجویان،
جامعه پزشکی و پرستاری ،فرهنگیان،
هنرمندان ،ورزشکاران ،روزنامه نگاران
و ...با صـــدور اطالعیههـــای جداگانه از
نامزد یا نامزدهای خود در سه انتخابات
پیش رو حمایت کردهانـــد .این گروهها
همچنیـــن از مـــردم خواســـتهاند با هر
سلیقه و گرایشی پای صندوقهای رأی
بروند و در انتخابات شرکت کنند .حتی
چهرهها و گروههایی که در ادوار گذشته
به هر دلیلی خواستار تحریم انتخابات
از سوی مردم بودند ،در روزهای گذشته
کوشیدهاند مردم را به حضور در صحنه
دعوتکنند.
تاکنـ ــون  12دوره انتخابات ریاسـ ــت
جمهـ ــوری در کشـ ــور برگـ ــزار شـ ــده و
 7رئیـ ــس جمهـ ــوری انتخاب شـ ــدند.
ابوالحسـ ــن بنی صـ ــدر ،محمـ ــد علی
رجایـ ــی ،حضرت آی ـ ـتاهلل خامنهای،
آیتاهلل هاشـ ــمی رفسـ ــنجانی ،سـ ــید
محمد خاتمی ،محمـ ــود احمدینژاد
و حسـ ــن روحانـ ــی رؤسـ ــای جمهوری
ایران بعـ ــد از انقالب هسـ ــتند که در 12
دوره گذشـ ــته انتخـ ــاب شـ ــدند .دوران
ریاسـ ــت جمهوری هاشـ ــمی ،خاتمی
و احمدینـ ــژاد دو دوره  4سـ ــاله بـ ــود.
واپسـ ــین انتخابات ریاست جمهوری،
خرداد سـ ــال  92برگزار و طی آن حسن
روحانی انتخاب شد.
ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست
جمهـ ــوری دوره دوازدهـ ــم سهشـ ــنبه
 22فروردیـ ــن مـ ــاه آغاز شـ ــد و در  5روز
فرصت قانونی ثبت نامها ،هزار و 636
نفر در انتخابات نامنویسـ ــی کردند31 .
فروردین ماه شـ ــورای نگهبـ ــان نتیجه
بررسـ ــی صالحیتهـ ــا را اعـ ــام کرد و
براسـ ــاس آن حسـ ــن روحانی ،اسحاق
جهانگیـ ــری ،سـ ــید ابراهیـ ــم رئیسـ ــی،

محمدباقـ ــر قالیباف ،سـ ــید مصطف 
ی
هاشمیطبا و سید مصطفی میرسلیم
جـ ــواز رقابـ ــت در میـ ــدان انتخابات 96
را دریافـ ــت کردند .در روزهای گذشـ ــته
اسـ ــحاق جهانگیـ ــری و محمدباقـ ــر
قالیباف به نفع حسن روحانی و ابراهیم
رئیسـ ــی انصراف دادند و حال  4نامزد
انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه
خود را در معرض رأی و قضاوت مردم
قرار خواهند داد.
 4نامزدی که یکـ ــی از طوالنیترین
مهلـ ــت ها را برای تبلیغـ ــات در اختیار
داشـ ــتند .تبلیغاتی که این بار بیشتر در
حوزه شبکههای مجازی بود تا خیابان؛
برخـ ــاف دورههای گذشـ ــته که چهره
شـ ــهرها در ایام انتخابات با پوسترها و
بنرها پوشیده میشد ،این بار شبکههای
اجتماعـ ــی در فضـ ــای مجـ ــازی چـ ــون
تلگـ ــرام ،اینسـ ــتاگرام و توئیتـ ــر بود که
فضای انتخابات را داغ کرد .سه مناظره
زنـ ــده تلویزیونـ ــی نامزدهـ ــا که در سـ ــه
جمعه گذشته روی آنتن رفت ،مجالی
بود برای طرح دیدگاهها و انتقادات.
حال چهار نامـ ــزد حاضر در صحنه
روز جمعه خود را در معرض قضاوت
و رأی مـ ــردم قـ ــرار میدهنـ ــد .پیـ ــروز
انتخابات ریاسـ ــت جمهوری امسال تا
سال  1400مسـ ــئولیت دستگاه اجرایی
کشور را به عهده خواهد گرفت .عالوه بر
انتخابات ریاست جمهوری ،روز جمعه
دو انتخابات شـ ــوراهای اسالمی شهر و
روستا و انتخابات میاندورهای مجلس
دهـ ــم در  4حـ ــوزه انتخابیه نیـ ــز برگزار
خواهد شد .از مجموع ثبتنامکنندگان
در سراسـ ــر کشـ ــور ۲۱۹ ،هـ ــزار و  ۱۰۰نفر
بـ ــرای شـ ــوراهای روسـ ــتا و  ۴۶هـ ــزار و
 ۳۲۰نفـ ــر برای شـ ــوراهای شـ ــهر تأیید
صالحیت شـ ــدهاند .تعداد کرسیهای
شوراهای روستا  ۱۲۰هزار و  ۸۷۳کرسی
و در سطح شـ ــوراهای شهر نیز  6هزار و
 737کرسـ ــی مـ ــورد رقابت قـ ــرار دارد.
انتخابات میانـ ــدورهای مجلس هم در
 4حوزه انتخابیه شامل اهر و هریس در
آذربایجانشرقی ،بندرلنگه ،پارسیان و
بستک در هرمزگان ،مراغه و عجبشیر
در اسـ ــتان آذربایجانشرقی و اصفهان
یشود.
برگزارم 

توصیههایانتخاباتی
آیتاهلل مکارم شیرازی و نوری همدانی
آیتاهلل ناصر مکارم شـــیرازی از مراجع تقلید بـــا تأکید بر رعایت اخالق
ازسوی طرفداران نامزدها به آنها توصیه کرد :به خاطر لجاجت ،تعصب،
دفاع از دوست و آشنا از نامزدی حمایت نکنید ،بلکه باید به فردای کشور
نیز فکر کنید .به گزارش ایرنا ،وی روز چهارشنبه در درس خارج فقه خود در
مسجد اعظم قم افزود :اینکه بگویند نمیتوانیم به این و آن رأی بدهیم و
رأی ســـفید به صندوق بیندازند نیز اشتباه است ،رأی سفید سطح حضور
در انتخابات را پایین میآورد ،چون جزو اوراق حســـاب نمیشود و باطله
اســـت .وی بیان کرد :شـــنیدهام هنوز که خبری از نتایج انتخابات نیست،
برخی پیروان نامزدها میخواهند جشـــن پیـــروزی بگیرند؛ این امر طرف
مقابـــل را تحریک و درگیری ایجـــاد میکند و کار غلطی اســـت .آیتاهلل
حسین نوری همدانی از مراجع تقلید گفت:در این برهه از زمان حضور در
انتخابات جهاد برای خدا محسوب میشود و بر آحاد ملت واجب است در
این عرصه سیاسی شرکت کنند .به گزارش ایرنا ،وی چهارشنبه در درس
خارج فقه در مســـجد اعظم قم بیان کرد :در زمانی جهاد؛ رفتن به جبهه
و جان دادن و خون دادن بود ،اما در حال حاضر شـــرکت در انتخابات 29
اردیبهشت ماه جهاد در راه خدا است.

تبریک یونسی به صابئین مندایی
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی ،با
صدور پیامی میالد حضرت یحیی (ع) را به صابئین مندایی ایران تبریک
گفت .به گزارش «ایران» ،حجتاالسـ ــام علی یونسی با بیان اینکه میالد
حضـ ــرت یحیی(ع) و جشـ ــن و عید مندایـ ــی را به ایرانیـ ــان عزیز صابئین
مندایـ ــی و پیروان پیـ ــامآور توحید ،صلـ ــح و عدالت ،صمیمانـ ــه تبریک و
شادباش میگویم ،ابراز امیدواری کرد :ما پیروان ادیان توحیدی بر اساس
آموزههـ ــای وحیانـ ــی و آموختههـ ــای فرهنگ ایرانی همچـ ــون عقالنیت،
اعتـ ــدال و مدارا از تبعیض و افراطگریهای قومی و مذهبی که بشـ ــر امروز
از آن در عذاب اسـ ــت ،دوری گزیده و با تمسـ ــک به اخالق دینی و پذیرش
تنوع فرهنگی ،شاهد تقویت انسجام اجتماعی و گسترش صلح ،عدالت و
آرامش در ایران و جهان باشیم.

ظریف :یک رأی هم آینده را تغییر می دهد

خبر

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشـــورمان،
در پیامی از مردم برای مشارکت در دوازدهمین
دوره انتخابات ریاســـت جمهـــوری دعوت کرد.
بـــه گزارش«ایـــران» ،در ایـــن پیام آمده اســـت:
انتخابـــات روز جمعـــه ،آینـــده همـــه مـــا را رقم
خواهد زد و مشخص خواهد کرد که مردم ایران
راه پیشـــرفت و توســـعه و راه انســـجام و حضـــور
همهجانبـــه بـــرای مشـــارکت و ســـاختن آینـــده
خودشـــان را انتخاب خواهند کرد و به دنیا نشان
خواهند داد که باید با ایـــن مردم با زبان احترام
صحبت کنند و نمیتوانند هیچگاه یک ایرانی را
تهدید کنند.
اگـــر مشـــارکت شـــما در انتخابـــات  ۹۲نبود،
هیچـــگاه برجام بـــه نتیجه نمیرســـید .هیچ گاه
تحریمهـــا برداشـــته نمیشـــد و هیچـــگاه دنیـــا
ناگزیـــر از این نمیشـــد که با نمایندگان شـــما با
احترام و با زبان تکریـــم صحبت کنند نه با زبان
تحقیـــر و تهدیـــد .ظریـــف ادامـــه داد :من همه
ایرانیان ،ایرانیان خارج از کشـــور و ایرانیان داخل
کشـــور را دعـــوت میکنم که همـــه روز جمعه به
پـــای صنـــدوق رأی برونـــد .هم خودشـــان ،هم
دوستانشـــان و هم خانـــواده و آشنایانشـــان را

 56 ëëمیلیون و 410هزار و 234نفر واجد شرایط رأی
دادنهستند.
 ëëیـــک میلیـــون و 350هـــزار و 294نفـــر رأی اولی
هستند.
 ëëمتولدان  29اردیبهشـــت  1378و قبل از آن می
تواننددرانتخاباتشرکتکنند.
 ëëعوامـــل اجرایی و نظارتـــی انتخابات حدود یک
میلیونو500هزارنفرهستند.
 ëëبیشترین شـــعب اخذ رأی در استانهای تهران،
خراسانرضویومازندرانقراردارد.
ëëحدود118هزارصندوقبرایانتخاباتپیشبینی
شدهاست.
 ëëدر انتخابات شوراهای اســـامی شهر و روستا 39
هزارو575نفرانتخابمیشوند.
 ëëنمایندگان رسانههای  ۴۲کشور جهان از نزدیک
انتخاباتریاستجمهوریوشوراهایشهروروستا

تشـــویق کنند که به پای صندوق رأی بروند .من
بـــه ایرانیان خارج از کشـــور اطمینان میدهم که
رأی تـــک تک شـــما اهمیت و تأثیـــر دارد و از آن
صیانت خواهد شـــد .روز جمعـــه همه ما با این
اطمینـــان به پای صندوقهـــای رأی میرویم که
حتی یک رأی میتواند آینده را تغییر دهد .حتی
یک رأی درنتیجه انتخابات تأثیر خواهد داشت.
همـــه مـــا روز جمعه بـــرای ادامه مســـیر و برای
ادامه ســـاختن ایرانی شـــکوهمند ،پراحترام و با
عزت و سربلندی در پای صندوقهای رأی برای
انتخابات ریاســـت جمهوری و انتخابات شوراها
حضور پیدا خواهیم کرد.

یک مقام امریکایی به المانیتور گفته است که دولت اوباما قرار
است اجرای تحریمهای هستهای مرتبط با ایران را تعلیق کند.
این مقام آگاه گفت تا زمانی که دولت امریکا سیاست در قبال
ایران و برجام را بررسـ ــی میکند ،ترامپ به پایبندی به مفاد توافق هسته ای ایران
ادامه خواهد داد .وی افزود« :ما به بررسـ ــی برجام ادامه میدهیم .مادامی که این
بررسی انجام میشود ،ما به اجرای تعهداتمان ادامه میدهیم ».رئیس جمهوری
امریکا بر اسـ ــاس توافق صورت گرفته میان ایران و قدرتهای بزرگ در چارچوب
برجام ،متعهد شده است تحریمهای هستهای و اقتصادی کشورش علیه ایران را
برداشـ ــته یا متوقف کند .این دستور از زمان اجرای برجام تاکنون هر سه ماه یک بار
تمدید شده است.
با گذشـــت یک روز از دیدار ولیعهد ابوظبی با رئیس جمهوری امریکا،
کاخ ســـفید در بیانیهای اعالم کـــرد که این دو دربـــاره روابط دو جانبه،
ســـوریه و آنچه تهدید ایـــران برای منطقه خواندنـــد ،صحبت کردند.
بـــه گزارش فارس ،دونالد ترامـــپ و محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد
توگو کردهاند.
ابوظبی امارات متحده عربی در کاخ ســـفید دیدار و گف 
این دیدار در آستانه سفر رئیس جمهوری امریکا به عربستان سعودی
انجام شده است.

ادعای گاردین درباره ایران
روزنامه گاردین مدعی شد :در پی افزایش حضور نیروهای نظامی امریکا در شمال
شـ ــرق سـ ــوریه مقامات تهران و بغداد به دنبال ایجاد یک کریدور جدید در عراق و
سوریه به سمت مدیترانه هستند تا از گسترش نیروهای امریکایی جلوگیری شود.
به گزارش ایسنا ،به نوشته گاردین ،این کریدور که  140مایل طول دارد ،توسط سردار
سلیمانی ،فرمانده سـ ــپاه قدس و حیدر العامری فرمانده نیروهای حشدالشعبی
عراق طراحی شده است و هدف آن جلوگیری از گسترش نیروهای امریکایی است
که گفته میشود برای مقابله با داعش در این منطقه مستقر شدهاند.

سخنرانی ناتمام زیباکالم در مازندران
راپوششمیدهند.
 ëëبیـــش از  63هزار شـــعبه اخـــذ رأی بـــا  130هزار
صندوقرأیدرکشوردرنظرگرفتهشدهاست.
 ëëدر 141شـــهر 9،هزار و 752شـــعبه در 28اســـتان
انتخاباتبهصورتالکترونیکیانجاممیشود.
 ëëهمزمان با ایران ،در  103کشـــور جهان انتخابات
ریاست جمهوری برگزار شـــده و ایرانیان خارج از
کشورمیتوانندرأیدهند.
 ëëدر امریـــکا  ،55عـــراق  ،22امارات متحـــده  21و
انگلستان12شعبهاخذرأیمستقرشدهاست.
ëëدرکشورهاییمانندعربستانوکانادابهدلیلقطع
روابطدیپلماتیکصندوقرأینداریم.
 6 ëëمیلیون ایرانی خارج از کشور هستند که بین 2تا
2/5میلیوننفرشرایطشرکتدرانتخاباترادارند.
 160 ëëهـــزار نیروی انتظامی بـــرای برقراری امنیت
انتخاباتبسیجشدهاست.

سخنگوی وزارت خارجه:

متعهد به اجرای بخشهای مغایر باورهای دینی
در سند  2030نیستیم

یک مقام امریکایی :ترامپ تمدید تعلیق
تحریمهای هستهای ایران را امضا میکند

توگوی ترامپ و ولیعهد ابوظبی درباره ایران
گف 

انتخابات به روایت آمار
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ســـخنگوی وزارت امور خارجه گفت :موضع اصولی و تغییرناپذیر ایران عدم اجرای
بخشهایی از ســـند  ۲۰۳۰که مغایـــر با قوانین ،اولویتهای ملـــی ،باورهای دینی و
ارزشهای اخالقی جامعه اسالمی ایران می باشد ،است .بهرام قاسمی ،در گفتوگو
با ایســـنا ،در خصوص نگرانیها و مسائلی که در روزهای اخیر پیرامون سند آموزش
 ۲۰۳۰ایجاد شده است اظهار داشت :با توجه به اینکه در آستانه یکی از حساسترین
و تاریخیترین رویدادهای کشـــور برای مشارکت در تعیین سرنوشت و انتخاب راه و
مسیر حرکت ایران اسالمی به سوی توسعه ،آرامش و امنیت قرار گرفتهایم ،شایسته
اســـت در خصوص این موضوع که نگرانیها و دغدغههایی را ایجاد کرده اســـت ،از
نقطـــه نظر وزارت امـــور خارجه توضیح داده شـــود .وی در ادامه گفت :پس از گالیه
دلســـوزانه مقام معظم رهبری در مورد بخشهایی از ســـند آموزشـــی موســـوم به
«چارچوب اقدام آموزش  ،»۲۰۳۰به دستور ریاست محترم جمهوری و با پیگیری و
نظارت جناب آقای دکتر ظریف ،موضوع با فوریت و جدیت طی جلسات کارشناسی
متعـــدد ،در وزارت امور خارجه نیز مورد بررســـی قرار گرفت.قاســـمی افزود :بدون
تردید فرمایشات رهبر معظم انقالب در همه امور فصل الخطاب است .سخنگوی
دســـتگاه دیپلماســـی اظهار داشـــت :همه بخشهای مرتبط در دولت بویژه وزارت
امور خارجه ،متناســـب با نقش و حضوری که در موضوعات و مذاکرات بینالمللی
دارنـــد ،هرگز تن به پذیرش هر آنچـــه ذرهای با باورها ،اعتقادات و ارزشهای دینی،
اخالقی ،اجتماعی و اســـامی کشـــور تعارض و مخالفتی داشته باشد ،نداده و از این
پس نیز نخواهند داد .در تمامی موضوعات بینالمللی تخصصی که متولی اصلی
آن به لحاظ فنی ،دســـتگاهی به غیر از وزارت امور خارجه بوده ،همین رویکرد را در
پیش گرفته و هرگز نســـبت به موضوعات ،اســـناد و توافقهای دوجانبه ،چندجانبه
و بینالمللی که مغایر با شـــئون و باورهای اخالقی و دینی جمهوری اســـامی ایران
باشـــد ،بیتفاوت نبوده و براســـاس همین معیار نیز در آینـــده عمل خواهند نمود.
قاسمی افزود :با توجه به تحفظ رسمی اعالم شده از سوی جمهوری اسالمی ایران،
هیچ بخش از ســـند  ۲۰۳۰که مغایر با فرهنگ و باورهای دینی ،اجتماعی و اخالقی
ایرانی و اســـامی کشور باشد ،قابلیت اجرا نداشته و کشورمان نیز هیچگونه تعهدی
نســـبت به اجرای آن ندارد و این موضـــوع بهعنوان موضع ثابت ،اصولی و غیرقابل
تغییر جمهوری اســـامی ایران به صورت رسمی به یونسکو اعالم شده که در سایت
رسمی آن سازمان نیز درج شده است.

صادق زیباکالم در گفتوگو با «ایران»:

نظرسنجیها
قابل اعتماد نیست

یـــک تحلیلگـــر سیاســـی معتقـــد اســـت
نظرســـنجیهایی کـــه ایـــن روزهـــا از ســـوی
طرفداران نامزدها در رسانههایشـــان منتشـــر
میشود ،نمیتواند قابل استناد باشد.
صادق زیبـــا کالم در گفتوگو با «ایران» با
اشـــاره به اینکه نظرســـنجیها در ایران خیلی
نمیتواند محل اســـتناد عمومی باشد ،افزود:
مضاف بـــر اینکـــه در این میـــان برخیها هم
نظرســـازیهای خـــود را بـــه نام نظرســـنجی
منتشـــر میکننـــد تـــا هم بـــه طرفـــداران خود
قوت قلب دهنـــد و هم روحیه رقبـــای خود را
تضعیف کنند.
این اســـتاد دانشـــگاه تهران ادامه داد :گاهاً
برخـــی بداخالقیهـــای انتخاباتـــی را شـــاهد
هســـتیم و بعضـــی از این نظرســـنجیها یا به
تعبیر درســـتتر نظرســـازیها هم در همین
راســـتا تعریف میشـــود .بخصوص طیفی که
احســـاس میکنـــد وضعیت مناســـبی در بین
مردم ندارد ،متوسل به این ترفندها میشود تا
با درست کردن یک جنگ روانی ،روحیه طرف
مقابل و طرفداران آنها را خراب کنند.
به گفتـــه وی ،حتـــی ممکن اســـت برخی
نظرسنجیها هم منتشر شـــود که در آنها رأی
رقیب را بســـیار باال نشان دهند تا بدین ترتیب
برخـــی طرفدارانی کـــه خیلی نگاه سیاســـی و
تشـــکیالتی ندارند ،دیگر نیازی بـــه حضور در
انتخابات و رأی دادن به نامزد خود نبینند و از
این طریق هم آمار مشارکت پایین بیاید و هم
رأی رقیب کم شود.

سـ ــخنرانی صادق زیباکالم در یکی از مساجد شـ ــهر عباس آباد استان
مازندران به دلیل حمله تعـ ــدادی از مخالفان ناتمام ماند .به گزارش
«ایران» این عده که تعدادشـ ــان کمتر از تعداد انگشتان دو دست بود،
با سـ ــردادن شعارهایی ،قصد داشتند به این سخنران حمله کنند که با
واکنش مردم و برگزارکنندگان مراسم رو به رو شدند .در نهایت زیباکالم
با وارشـ ــدن نیروی انتظامی و کمکهای مردمی از مسجد خارج شد و
نتوانست سخنرانی خود را به پایان برساند.

انتخاب ،حق الهی انسان

یادداشت
انتخابات و نقش آرای مردم در اکثریت نهادهای شـ ــکل
دهنـ ــده نظام جمهوری اسـ ــامی ایران یکـ ــی از بهترین
میراثهایی اسـ ــت که با تأکید بنیانگذار انقالب اسالمی،
در قانون اساسی و فرهنگ عمومی جامعه ایرانی برجای
مانده است .تأکید امام خمینی(ره) بر ضرورت رجوع به
آرای مردم در مراحل مختلف سـ ــالهای پس از انقالب
محمدتقی فاضلمیبدی اسـ ــامی و این بیان ایشـ ــان که «میزان رأی ملت است»،
مدرس حوزه و دانشگاه بازگشت به حق الهی انسانها برای ایفای نقش و انتخاب
مسـ ــیر زندگیشان مقرر گشته است .حقی که گاه از سوی حاکمان مستبد از انسانها
سلب شده اسـ ــت و گاه متأسـ ــفانه مردم خود به این حقشان کم توجهی میکنند.
نگاهیبهآنچهدرهمینچندسالاخیررخدادهاست،نشانمیدهدکهبرخورداریاز
این حق و توجه مردم به استفاده از این میراث ارزشمند و حق الهی تا چه حد توانسته
است سرنوشتساز باشد .زیرا اگر این صندوقهای رأی نبود ،معلوم نبود که جامعه
ما به کدام سمت میرود و چه کسی بر آن حاکم خواهد شد .ضرورت حضور مردم در
انتخاباتزمانیبیشازپیشرخمینمایدکهبدانیمهستندکسانیکهسالهاباافکار
ارتجاعی خود در برابر این حق ایستادند و بر ضرورت انتصاب و رجوع نکردن به رأی
مردم پای فشردند .حاال هم هستند کسانی که بگویند رفتن پای صندوق رأی و شرکت
کردن در انتخابات امری عقالیی نیسـ ــت یا صرفاً مصلحت نظام است .حال اینکه
چنینبرداشتهاییازاساساشتباهاست.حضورمردمپایصندوقهایرأینهتنها
امری قانونی ،شرعی و الهی است که از نخستین حقوق انسانی هر فردی است که در
جامعه زندگی میکند .عالوه بر همه آنچه گفته شـ ــد ،آنچه به حضور در این دوره از
انتخابات اهمیتی دوچندان میبخشد ضرورت ادامه یافتن راهی است که کشور طی
سالهای اخیر آغاز کرده است .گشـ ــایش در سیاست خارجی و خروج از انزوا ،بهبود
نسـ ــبی شرایط اقتصادی و قرار گرفتن دوباره در مسیر توسعه راهی است که مردم با
آرای خود بر ادامه آن با قدرت بیشتر مهر تأیید خواهند گذاشت.

مشارکتحداکثری،مقبولیتجهانی
یادداشت
با توجه به شرایط ناامن منطقهای و گروهبندیهای
گســترده در منطقه علیه محور مقاومــت و در رأس آنها
جمهوری اســامی ایــران و مســائل مطرح در ســوریه و
یمــن و عــراق و در ایــن میــان امریــکا و اســرائیل و چند
کشــور عربی کــه قصد دارنــد تمرکز خود را بر فروپاشــی
قدرت منطقهای ایران متمرکز کنند پرداختن به مسائل
محمدعلیمهتدی
داخلــی به دلیــل اهمیت دو چنــدان آن حائــز اهمیت
خاورمیانه
کارشناس
ً
بســزایی اســت .در چنیــن شــرایطی طبیعتــا انتخابات
ریاســت جمهوری روز  29اردیبهشت بسیار با اهمیت و
سرنوشت ساز است .شرکت حداکثری مردم گواه این خواهد بود مردم به سرنوشت
و آینــده خــود عالقهمنــد بــوده و بیتفاوت نیســتند .اصــل بر این اســت که حضور
حداکثری مردم مشــروعیت و مقبولیت نظام را باال برده و این پیام مهمی خواهد
بود برای دشمنانی که نظام را هدف خود قرار دادهاند .با توجه به نظرسنجیهای
منتشر شــده میتوان پیشبینی حضور حداکثری مردم را در انتخابات روز جمعه
داشــت و طبیعتاً اگر آرای خاکســتری متوجه موقعیت حســاس داخلی و خارجی
کشور باشند باید از بیتفاوتی درآمده و در تعیین سرنوشت کشور مشارکت کنند.

