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حضور پرشور مردم در انتخابات ،حماسه را تکرار کرد

دوباره مردم ،دوباره اقتدار
مشارکت باال و اشتیاق ایرانیان در انتخابات شگفتی جهانیان را برانگیخت
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نعیم احمدی  /ایران

ملت پيروز شد

اول
خيــزش عظيــم مــردم آگاه كشــورمان در انتخابات
دفتر
ديروز ،حماســهاي بينظير را رقــم زد .اين بار مردم
تصميــم گرفته بودند تا مســير  4ســال آينــده و ورود
به قرن جديد شمســي را بــا رأي آگاهانه خود تعيين
كننــد و به زمامداران بگويند كه كدام راه و گفتمان را
پسنديدهاند.
جامعه ايراني از عصر مشــروطه تــا به امروز طي
سیدرضا
صالحی امیری
يكصــد ســال اخيــر دوران پرفــراز و نشــيبي را از ســر
وزیر فرهنگ
گذرانده ،اما گويي عصاره تجربه همه اين ســالهاي
و ارشاد اسالمی
دور و نزديــك را يكجــا بــه آوردگاه بيســت و نهــم
ارديبهشت آورده بود.
رأي مردمي كه ســاعتها در صفهاي طوالني ايســتادند و خسته نشدند،
حــاوي پيامهاي روشــن و صريــح به همه مســئوالن و دولتمردان بــود .اينكه
مشــاركت آنهــا بتدريــج از وضعيــت احساســي عبور كــرده و به يــك انتخاب
آگاهانه و حق شــهروندي تبديل شــده اســت و اينكه مردم براي هر تغييري،
صندوق رأي را بهعنوان گوياترين زبان و مناسبترين شيوه بيان خواستههاي
خود پذيرفتهاند ،بزرگترين پيام انتخابات ديروز بود.
مردم در طول ايام تبليغات انتخابات با بداخالقيها ،وعدههاي فريبنده،
ســخنان غير كارشناســي و تخريب و توهين برخی نامزدها مواجه شــدند ،اما
در نهايت مســير اخــاق و اعتدال و عقالنيت را بهتريــن راه براي عبور از اين
دوران و ورود به سده جديد شمسي دريافتند.
همچنانكــه رهبر معظم انقالب با بيانات هدايتگرانه در ايام انتخابات
بويــژه ســخنان آرامــش بخــش و اطمينــان آفرين خــود در روز چهارشــنبه
گذشته فرمودند ،اينك ملت ايران انتخابات را به روز جشن و شادي تبديل
كردهانــد .مســرور از اينكــه بــا رأي چشــمگير خود ،هــم سرنوشــت نيكويي
بــراي ايــن مرزوبــوم رقــم زدهاند ،هم بــا لبيك بــه فراخوان مقــام معظم
رهبــري ،اقتدار و انســجام ملــي را به رخ جهانيان كشــيدهاند .حضور مردم
قوام بخش امنيت ملي و پشــتيبان مســتحكم دولت دوازدهم شــد .مردم
مــا امــروز صداقت را به جــاي فريب ،اخــاق مداري را به جــاي بداخالقي
و تعامــل را بــه جــاي تقابــل برگزيدند .بايد ايــن پيروزي بــزرگ ملت را به
همــه مردمي كــه ديروز پاي صندوقهــاي رأي آمدند ،تبريــك گفت .حتي
طرفداران ســاير نامزدها هــم پيروز اين عرصهاند .چرا كه ســخن خود را از
طريــق صندوق رأي بيــان كردند و ثابت كردند مردمســاالري ديني در اين
كشــور نهادينه شــده اســت .رئيس جمهوري منتخب نيــز رئيس جمهوري
همه ملت اســت و به دغدغههاي همه مردم توجه دارد و بيترديد با اين
پشــتوانه قابل اتكا ،ميتوان اميدوار بود كه مسير توسعه و تعالي كشور را با
سرعت و شتاب بيشتري طيكنيم.

خبر

رئیس مجلس:نتیجه انتخابات را
همه باید قبول کنند

رئیس مجلس شــورای اســامی گفت :بعیــد میدان 
م
کســی در پذیرفتن نتیجه انتخابات تردید داشــته باشد
و همه باید نتیجه انتخابات را قبول کنند.
به گزارش ایرنا ،علی الریجانی جمعه شــب پس از بازدید از ستاد مرکزی
نظارت برانتخابات در جمع خبرنگاران افزود :روال انتخابات در کشور ما یک
روال روشن و واضح است.
وی بــا بیان اینکه فهم سیاســی در نامزدهایما وجــود دارد ٬گفت :مردم
از هشــیاری سیاسی خوبی برخوردار هستند .بعید میدانم کسی در پذیرفتن
نتیجه انتخابات تردید داشته باشد.
وی با اشــاره به روند برگزاری انتخابات شوراهای اسالمی اظهار کرد :روند
ت و ظاهراً مشکلی نیست.حضور مردم پای
برگزاری این انتخابات خوب اســ 
صندوقهای رأی چشمگیر بوده و این باعت مسرت است.

تمدید چند باره زمان اخذ رأی

شکست جو انفعال

یادداشت
یکــی از مهمتریــن دســتاوردهای انتخابات ریاســت
جمهــوری دوازدهــم شکســت بیشــتر جــو انفعــال
عمومی در قبال تعیین سرنوشــت از طریق صندوق
رأی بود .انباشت تجارب جامعه ایران طی دهههای
گذشــته نشــان داد کــه بیتوجهــی بــه صنــدوق رأی
و چشــم بســتن بــر تأثیــرات فرآینــد انتخابــات گاه
میتوانــد نتایج بســیار مهلکی در پی داشــته باشــد.
عبداهلل ناصری
ایــن شــاید مهمتریــن دســتاورد انتخابــات اخیــر
فعال سیاسی
بــود کــه بایــد آن را ارج نهــاد .ایــن دســتاورد نشــان
میدهــد که برخــاف برخی قولهــا مبنی بر ضعف
حافظــه تاریخــی ایرانیان ،ما مردمــی داریم که میتواننــد در مقاطع مهم با
نــگاه به گذشــته و اســتفاده از درسهــا و عبرتهای آن ،مســیری رو به آینده
را ترســیم کننــد .جو عمومــی انتخابات تاکنــون نشــان از آن دارد که گفتمان
تحریــم صندوق رأی ،چه از طریق گروههای سیاســی و چه بواســطه فعالیت
حلقههــای اجتماعــی کارآیی و مقبولیت خــود را بیش از قبل از دســت داده
و عقالنیــت عمومی جامعه ایران به ســمت مشــارکت جمعــی برای تعیین
سرنوشــت خود هدایت شــده است .این برای کشــوری که خواهان رسیدن به
مرزهــای توســعه همه جانبه در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و سیاســی اســت
میتوانــد رخــدادی میمــون و مبــارک باشــد ،به شــرط آنکه سیاســتگذاران و
تصمیمگیــران حاکــم هم بر امتیــازات این وضعیت به صورت کلی اشــراف
داشته و از چنین موقعیتی سود حداکثری را ببرند.
مــا اکنــون در منطقه ای کــه نزاعهــا و جنگهای داخلی بهعنــوان راه حل
عبــور از اختالفات ملی جایگزین سیاســتورزی فعال و دیپلماســی عمومی
شــدهاند ،هنــوز برای گــذر از اختالفات خود بر مردمســاالری و حــق رأی تکیه
کردهایــم .ایــن موقعیتــی نیســت کــه بتــوان آن را ســاده انگاشــت .فــارغ از
وضعیت کشــورهایی نظیر افغانســتان ،پاکســتان ،عراق ،ســوریه و کشورهای
شــمال آفریقــا کــه اصــوالً دارای مردمســاالری قوام یافتــ ه ای نبودند ،شــاهد
هســتیم کشــوری مانند ترکیه که در منطقه به دموکراسی خود افتخار میکرد
و حتی ادعای همپایی نظامهای سیاســی قدرتمند اروپا را داشــت امروز وارد
چه وضعیتی شــده اســت و با چه عقبگردی روبه رو میباشــد .این هشــیاری
ملت ایران اســت کــه در دل این آشــوب ،نه تنها اجــازه نمیدهند تنشهای
مشــابه وارد حوزه کشــور شــود بلکه با درس گرفتن از همین وضعیت روشی
دیگر را برمیگزینند.
بیشــک ملت ایران در فرآیند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سهم
خــود را برای ایجاد آرامش و امنیت و رســیدن به درگاههای متعالی توســعه
همه جانبه پرداخت کردهاند .حضور این مردم پای صندوقها باید در پیوند
مســتقیم با سیاســتهای بعدی دولت و مجموعه حاکمیت قرار بگیرد تا اثر
خــود را در عمل نشــان دهــد .ملت ما همانطــور که باز هم نشــان دادند که
توانایی درس گرفتن از تجارب خود و دیگر ملل را برای پیشــرفت بهتر دارند
امــا نباید برای این همکاری ســازنده نســبت به تأثیر خویش مأیوس شــوند.
یأس عمومی از مشــارکت اجتماعی نمیتواند متضمن تقویت قدرت ملی
ما باشد .کوتاه سخن آنکه انتخابات اخیر مانند هر انتخابات و حضور دیگری
تکلیف حاکمیت و دولت را برای اداره کشور سنگینتر کرده است.
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حضور گســترده مردم پای صندوقهای رأی مسئوالن و
برگزارکنندگان انتخابات را وادار به تمدید چند باره زمان
انتخابات کرد .بر اســاس قانون ساعت  18دیروز مهلت
رأیگیری به پایان میرســید اما ســتاد انتخابــات ابتدا تا
ســاعت  20و ســپس تا  22و در نهایت تا ساعت  24زمان
انتخابــات را تمدید کرد .همچنیــن برخی صندوقهای
ســیار به حوزه های پرترافیک ارســال شــد .وزیر کشــور با
اشــاره بــه حضور گســترده مــردم گفت که تا ســاعت 24
امــکان رأیگیری از مردم وجــود دارد و بعد از آن امکان
تمدید وجود ندارد .براســاس گزارشهای خبرگزاریها
زمــان اخــذ رأی در برخــی حوزههای خارج از کشــور هم
تمدیــد شــد .ســایت انتخاب خبــر داد کــه تعــداد آرا در
ساعت  22و  30دقیقه از مرز  38میلیون گذشته است.
رئیس مجلس هم در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات
کشــور گفت« :رقمــی که به من از میزان مشــارکت مردم
اعالم شده ،رقم خوبی است و از انتخابات سال  ۹۲میزان
مشــارکت بیشــتر بوده اســت ».به گفتــه رحمانی فضلی
وزیر کشــور ازدحام در صفوف رأی دهندگان باعث شد تا
شورای نگهبان موافقت خود را با افزایش منشی جلسات
در شــعب اخذ رأی دهندگان اعالم کند و لذا در شــعبات

رئیسی :سازوکار انتخابات در کشور ما اطمینان بخش است

حجتاالســام ســیدابراهیم رئیسی گفت :ســازوکار انتخابات در کشــور ما ،سازوکار
اطمینان بخشــی اســت .به گزارش ایســنا ،حجتاالســام ســیدابراهیم رئیســی در
حاشــیه بازدیــد از ســتاد انتخابات کشــور در جمع خبرنگاران گفت :حضــور بنده در
ســتاد انتخابات کشــور برای خســته نباشــید برای همه دســت انــدرکاران انتخابات
است .آنهایی که در شهر و روستاهای مختلف در راستای برگزاری انتخابات فرآیند
رأیگیــری انجــام میدهند.ایــن نامــزد انتخابات ریاســت جمهــوری با بیــان اینکه
جــا دارد به همه دوســتان اجرایی خســته نباشــید عــرض کنم ،اظهار کرد :ســازوکار
انتخابات در کشــور ما ،ســازوکار اطمینان بخشی اســت؛ یعنی قانونگذار یک بخش
اجرا و یک بخش نظارت را پیشبینی کرده اســت که اگر این پیشبینیها بدرســتی
عمل کنند ،این ســازوکار پیشبینی شــده و ما تجربه ســی و چند ســال کشــورداری و
برگزاری انتخابات را داریم و این سازوکار ،سازوکار اطمینان بخشی است.

ساعتوامضاءسردبیر

ساعتشروع

توضیح ضروری

طــرح صفحــه نخســت «ایــران» ،روز
پنجشــنبه متعلــق بــه هنرمنــد گرامی
آقای امین منتظری بود که متأســفانه
نام ایشــان ناخواســته از حاشــیه طرح
مزبــور حــذف شــده بــود .بدینوســیله
ضمــن تصحیــح ایــن ایــراد از آقــای
منتظری پوزش می طلبیم.

ساعتپایان

سال بیست و سوم
شماره 6498
پنجشنبه
 28اردیبهشت 1396
 21شعبان 1438
 24صفحه
سایر استان ها
 300تومان
استان تهران و البرز
 500تومان

رهبرمعظمانقالب:

مشارکت بیشتر در انتخابات
احترام جهان به ایرانیان را افزایش میدهد

2

Thursday

18 May . 2017
No. 6498
ISSN1027-1449
)Keytitle: IRAN (Tehran

2 4 11 2 0 0 0 7 5 7 9 0 0 0 1

پــر ازدحــام و دارای ترافیــک بــا هماهنگــی هیأتهــای
نظــارت منشــیها افزایش یافت.وزیر کشــور ،تســریع در
دریافت اســتعالمات و اســتفاده از صندوقهای سیار در
شعبههای بســیار شــلوغ را از دیگر تمهیدات پیشبینی
شــده برای کاهش زمان حضور رأی دهندگان در شــعب
اخذ رأی نام برد .وی با بیان اینکه دستگاهها بویژه شورای
نگهبان همکاری بسیار عالی با مجریان انتخابات دارند،
افزود :بعد از پایان رأیگیری دستور بازگشایی صندوقها
صادر میشود و بناست ابتدا صندوقهای آرای انتخابات
ریاست جمهوی شمارش و در فرمانداریها و بخشداری
ها تجمیع شود و همین مسیر در شورای نگهبان هم طی
خواهد شد و نهایتاً پس از تطبیق نتایج با شورای نگهبان
و تأیید آن ،وزارت کشور مسئول ابالغ و اعالم نتایج است.
وی افزود :شورای نگهبان مسئول تأیید صحت انتخابات
است که مراحلی دارد و بعد از اعالم  3روز به نامزدهایی
کــه بــه نتیجــه انتخابــات اعتراضــی دارند فرصــت داده
میشود تا شورای نگهبان موارد را بررسی و سپس صحت
انتخابات را اعالم کند.
علی اصغر احمدی رئیس ســتاد انتخابات کشور هم
در جمــع خبرنگاران ضمن ابراز خرســندی از مشــارکت

روز سرنوشتساز ایرانیان فرا رسید
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بــاالی مــردم گفــت :در این دوره مشــارکت خوبــی برای
هر ســه انتخابات داشــتهایم .ضمن عذرخواهی از مردم
عزیزمان که در صف طوالنی بودند ،باید گفت این پروسه
انتخابات است .او با بیان اینکه با مشورت شورای نگهبان
در برخی از شعب منشی و صندوق اضافه کردیم ،اظهار
داشــت :یک نکته بســیار مهم درخصوص صندوقهای
سیار این اســت که برای آنها هم مسیر مشخصی معین
شــده اســت و هرگونــه تغییر مســیر باید با اطــاع هیأت
نظارت صورت بگیرد.او با بیان اینکه چاپ و ارسال تعرفه
بیش از واجدان شــرایط رأی اســت ،تصریــح کرد :برخی
از مطالــب در ایــن مــورد میرســید که واقعیت نداشــت
و موجبــات نگرانــی مــردم را فراهــم میکرد ،مــن ابالغ
کــردم اگر آمــار تعرفههای مصرفــی بیــش از  ۷۰درصد
رســید با اعالم اســتانداریها تعرفه در شــهرهایی که کم
آمده در دســترس قرار گیرد.رئیس ستاد انتخابات کشور
درخصوص شــایعه کمبود تعرفه رأی در استان خراسان
رضوی نیز خاطرنشان کرد :در استان خراسان تعرفههای
مصرفــی بیــش از  ۷۰درصــد بــوده اســت که با ابــاغ به
استانداری تعرفه ارسال شده و کار این شعبه به تعطیلی
کشیده نشده است.

رحیمی :نتیجه انتخابات شورای شهر یکجا اعالم میشود

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شــوراهای اســامی شــهر و روستا با اشاره به حجم
اســتقبال مــردم گفت :مشــارکت مــردم تا حــدی غیرقابــل پیشبینی بــود از اینرو
 ۲۰صندوق سیار برای شهر تهران پیشبینی شد تا این صندوقها به صورت مکمل
بتوانند جوابگوی استقبال مردم شوند.علیرضا رحیمی ،در گفتوگو با ایلنا ،گفت :با
توجه به همزمانی ریاســت جمهوری و شــورا ،نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری
بــا توجه به اینکه شــمارش آرای شــوراها در تهران طوالنیتــر خواهد بود ،پیشبینی
نفرات جایگزین بهعنوان نیروی کمکی در نظر گرفتیم تا اختاللی پیش نیاید.رئیس
هیأت نظارت بر انتخابات شــورای شهر و روستای استان تهران افزود :در حوزههایی
که انتخابات الکترونیکی بوده مشکالت جزئی گزارش شده است .همچنین در حوزه
شناســایی افراد و هویتیابی آنها مشــکالتی وجود داشته اســت اما به لحاظ امنیتی
مورد خاصی نداشتیم.به گفته وی نتایج انتخابات شورا یکجا اعالم میشود.

