
رزمايش حماسي و عاشقانه حضور
مردم ايران )سرزمين شيران و دليران(، روز جمعه حقيقتاً گل كاشتند 
و جشن حماسي حضور را در سرتاسر ايران به پا كردند و يك بار ديگر 
شگفتي ساز ش��دند و زيباترين جلوه تمام عيار مردم ساالري ديني را 
فراروي جهانيان به نمايش گذاشتند و عالوه بر تضمين امنيت ملي، 

قدرت چانه زني نظام را در عرصه بين المللي افزايش دادند. 
اينكه مردم در اين حماسه غرورانگيز و شكوهمند به چه اشخاصي رأي 
داده اند مسئله ثانوي است و مسئله اصلي و اوليه اين است كه مردم با 
اين حضور پرنشاط يك بار ديگر به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران 
رأي آري دادند و پيام روشن همبستگي و يكپارچگي و مقاومت در برابر 
زياده خواهي و باج گيري اس��تعمارگران غربي، به ويژه شيطان اكبر و 
طاغوت اعظم امريكا را به جهان مخابره كردند و گل لبخند رضايت را 
بر لب هاي حضرت امام خامنه اي نشاندند و قلب حضرت صاحب االمر 

)عج(را خشنود ساختند. 
ام��ا م��ردم در اين انتخاب��ات ب��ا صحنه هاي زش��ت و ناپس��ندي از 
بداخالقي هاي انتخاباتي هم از سوي برخي از نامزدها مواجه شدند كه 
موجب رنجش و آزردگي خاطر آنان شد و به واقع اين اعتراض در متن 
رأي آنان نيز كاماًل مش��هود بود. براي ملت انقالبي ايران به هيچ وجه 
پذيرفته نيست كه يك نامزِد پست رياست جمهوري در ايران در قامت 
اپوزيس��يون قد علم كند و با فرصت طلبي مذموم و با اعمال سياست 
»يكي به نعل يكي به ميخ« با مخالفان و معاندان نظام مقدس جمهوري 

اسالمي ايران نرد عشق ببازد. 
آراي ميليوني مردم در آستانه 40 سالگي انقالب اسالمي موجب تقويت 
استحكام دروني نظام شده يأس و نااميدي دشمنان قسم خورده اسالم 
را در پي دارد و حربه هاي تهديد دشمن را ناكارآمد مي كند و از اين بابت 

خداي سبحان را شكرگزاريم. 
حماسه حضور ميليوني مردم كه پاس��خي عاشقانه به دعوت ولي امر 
مس��لمين جهان حضرت امام خامنه اي بود ب��راي منتخبان ملت در 
پست رياست جمهوري و شوراهاي اسالمي ش��هر و روستا نيز داراي 
پيام صريح و روش��ن بود، مردم از برگزيدگان و منتخبان خود انتظار 
دارند به دور از ش��عارزدگي و حاشيه س��ازي فرصت خدمت به مردم، 
كشور و نظام مقدس اسالمي را مغتنم بشمارند و با روحيه اي با نشاط، 
انقالبي، جهادي و با تكيه بر  ظرفيت هاي داخل��ي و ملي و با رويكرد 
اقتصاد مقاومتي )اقتصاد درون زا و برون گرا( به حل مشكالت كشور 
و مردم همت بگمارند. مردم از رئيس جمهور دوازدهم انتظار دارند كه 
از تجربه تلخ چهار سال گذشته عبرت گرفته و به جاي نگاه به بيرون 
و دل بس��تن به حل مش��كالت از طريق اعتماد به بيگانگان، به مردم 
اعتماد و با برافراشتن پرچم »ما مي توانيم« نسبت به جبران نقص ها و 
كم كاري هاي گذشته تالش مضاعف كرده و با كاشتن جوانه هاي اميد 
در دل ميليون ها جوان جوياي نام، دوباره درخت رونق توليد و اشتغال 

را در سرزمين ايران غرس نمايد. 
ميزان اقبال مردم از رئيس جمهور يازدهم )آقاي روحاني( در انتخابات 
ديروز نش��ان داد كه مردم با هيچ كس عقد اخوت نبسته و كمتر تحت 
تأثير جوس��ازي ها و وعده ها و وعيدها قرار مي گيرن��د و رئيس دولت 
دوازدهم هم بايد بداند كه فرصت ها همچون ابر مي گذرند و تا چش��م 
روي هم بگذارد اين چهار سال نيز تمام خواهد شد. تجربه چهار سال 
گذش��ته و نوع برخورد و انتظارات مردم نسبت به وعده هاي داده شده 
توسط نامزد برگزيده از بلوغ معرفتي و سياسي مردم حكايت مي كند 
و به خوبي نشان مي دهد كه از اين پس مردم در دوره هاي كوتاه مدت 
انتظار تحقق بخش��ي از وعده هاي رئيس جمهور را داش��ته و صريحاً 
تحقق وعده ها و شعارهاي انتخاباتي را از رئيس جمهور برگزيده مطالبه 

مي كنند. 
و در يك كالم مردم منتظر نااميدي رئيس جمهور برگزيده از بيگانگان 
و هماهنگي حداكثري با مردم و حاكميت، در راس��تاي تحقق اهداف 
اسالمي و سياست هاي كلي نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و حل 
مشكالت كشور و پيش��رفت و اعتالي نظام مقدس جمهوري اسالمي 

ايران هستند. 
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 ملت ایران دیروز پای صندوق های رأی
 مرزهای اقتدار بی نهایت خود را درنوردیدند

حماسه اي از مقوله بی نظیر »حیرت حضور«، 
از جنس زمان شناس�ي، از جن�س تكلیف و 
از مقوله عش�ق به جمهوري اس�امي ایران. 
این آن چیزی اس�ت ک�ه دیروز مل�ت ایران 
آفرید. گرچه هن�وز ارزیابي دقیقي از میزان 
مشارکت مردم در دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوري تا لحظه تنظیم این گزارش 
وج�ود ن�دارد، اما ش�واهد میدان�ي از خلق 
حماس�ه اي دیگر در عرصه مش�ارکت ملي 
حكایت دارد. فارغ از هر نتیجه اي که در این 
دوره از انتخابات رقم بخ�ورد، همانگونه که 
رهبر معظم انقاب فرمودن�د: »برنده اصلي 
انتخابات، نظام جمهوري اسامي و ملت ایران 
است« که با حضور خود در این جشنواره ملي، 
پایه هاي نظام اسامي را استحكام بخشیدند. 
روز جمعه 29 ارديبهشت 96 در تقويم جمهوري 
اسالمي ايران به يكي از روزهاي ماندگار تبديل 
ش��د؛ روزي كه مردم ايران در سراسر كشور با 
حضوري چش��مگير به پ��اي صندوق هاي رأي 
رفتند و به نامزد مورد نظر خ��ود در اين دوره از 

انتخابات رأي دادند. 
  سرنوشت کشور به دس�ت آحاد مردم 

است
در ته��ران و در حس��ينيه ام��ام خمين��ي)ره( 
رهبر معظم انقالب اس��المي پس از اخذ رأي، 
مردم ساالري و انتخابات را نعمت بزرگي دانستند 
و گفتند: انتخابات رياست جمهوري بسيار مهم 
است و سرنوشت كشور به دست آحاد مردم است 

كه رئيس قوه مجريه را انتخاب مي كنند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در نخس��تين دقايق 
آغ��از انتخابات رياس��ت جمهوري و ش��وراي 
اس��المي ش��هر و روس��تا به پاي صندوق رأي 
حضور يافتند و در جمع خبرن��گاران افزودند: 
خداي محت��رم را ب��ر نعمت مردم س��االري و 
انتخابات حضور مردم سپاس��گزاري مي كنم، 
نعمت بزرگي است. ايشان ادامه دادند: بحمدهلل 
مردم ما شكرگزار اين نعمت هستند، مي بينيد 
كه شركت مي كنند و توصيه من اين است كه 
هر چه بيشتر شركت كنند و هر چه زودتر پاي 
صندوق ها بيايند. رهبر معظم انقالب اسالمي 
اضافه كردند: معتقدم كار نيك را بايستي در اول 
وقت آن انجام داد، نباي��د تأخير كرد و معتقدم 
ك��ه انتخابات رياس��ت جمهوري بس��يار مهم 
است؛ سرنوشت كشور دست آحاد مردم است 
كه رئيس ق��وه مجريه را انتخ��اب مي كنند؛ به 
اهميت اين كار توجه كنند. ايشان به انتخابات 
شوراهاي اسالمي شهر و روستا نيز اشاره كردند 
و اظهار داشتند: انتخابات شوراهاي شهر و روستا 
هم مهم است، زيرا كساني انتخاب مي شوند كه 
خدمات ش��هري و روستايي، مس��ائل روز مره 
م��ردم را در اختيار دارند. آن هم مهم اس��ت با 
دقت، مالحظه و ش��ناخت ان ش��اءاهلل شركت 
كنند. توصيه من به آحاد مردم اس��ت. حضرت 
آيت اهلل خامن��ه اي تاكيد كردند: از ش��ما برادر 
عزيز و مسئولين صدا و سيما هم تشكر مي كنم، 

زحمت مي كشيد.
 از خبرنگاران هم تشكر مي كنم كه مشغول كار 
مهم انتقال خبر هستند.  همچنين مراجع عظام 
تقليد حض��رات آيات ن��وري همداني، جوادي 
آملي، صاف��ي گلپايگان��ي، مكارم ش��يرازي، 
سبحاني، علوي گرگاني، مظاهري و همچنين 
آيت اهلل هاشمي شاهرودي صبح ديروز با حضور 
در محل اخ��ذ رأي، آراي خ��ود را به صندوق 

ريختند. 
  آیت اهلل جنت�ي: رئیس جمهور منتخب 

انقابي ها را برگزیند
دبير شوراي نگهبان با ابراز اميدواري براي اينكه 
كارها در دس��ت افراد انقالبي باشد، تأكيد كرد: 
هر كس رئيس جمهور شد، افراد انقالبي را براي 

همكاري برگزيند. 

آيت اهلل احمد جنتي، 
دبير شوراي نگهبان 
پ��س از ش��ركت در 
انتخابات دوازدهمين 
دوره انتخابات رياست 
جمهوري و پنجمين 
انتخاب��ات  دوره 
ش��وراهاي اس��المي 
شهر و روستا در محل ش��وراي نگهبان، در جمع 
خبرنگاران با بيان اينكه هميشه مردم دعوت مقام 
معظم رهب��ري را براي مش��اركت گس��ترده در 
انتخابات اجاب��ت كرده اند، اظهار داش��ت: مردم 
هميش��ه با عقيده و ايمان س��ر صندوق هاي رأي 
حضور يافتند و مي دانند كه اين يك وظيفه شرعي 
و ملي است. دبير شوراي نگهبان تصريح كرد: هر 
كسي بايد احساس كند كه ديني را نسبت به شهدا 
ادا مي كند، بايد از خون شهدا پاسداري كنيم، آنها 
در راه اس��الم و انقالب جان داده اند، ما هم بايد در 
اين راه حركت كنيم. آيت اهلل جنتي اظهار داشت: 
راه ش��هدا همين اس��ت و اميدواريم ك��ه انقالب 
هميشه زنده باشد و هميشه كار دست افراد انقالبي 
باشد؛ اگر امور مملكت به دست افراد انقالبي بيفتد، 
مملكت آباد مي ش��ود و اگر آنها انقالبي نباش��ند، 
درست كار نمي كنند و مردم را معطل مي كنند. وي 
افزود: افراد غيرانقالبي كارها را بر خالف رويه انجام 
مي دهند؛ به همين دليل هر كسي كه رئيس جمهور 
شد بايد افرادي را براي همكاري انتخاب كند كه 
انقالبي باشند، امروز و فردا نكنند و با يك حركت 
انقالبي كارها را ادامه دهند، قرص و محكم سر پا 

بايستند و استقامت داشته باشند. 
  روحان�ي: هر نام�زدي انتخاب مي ش�ود

 باید به او کمك کرد
رئيس جمه��وري با 
تأكيد براينكه حضور 
پرش��ور در انتخابات 
قدرت ملي و امنيت 
تقوي��ت  را  مل��ي 
مي كند، گف��ت: هر 
نامزدي ك��ه انتخاب 
مي ش��ود باي��د به او 

كمك كرد تا اين مسئوليت سنگين را به سرانجام 
برساند و هر كس كه انتخاب مي شود بايد از فردا با 
وحدت، همدلي و نش��اط و ش��ادي ب��ه او كمك 

كنيم. 
به گزارش ايرنا، حسن روحاني پس از انداختن رأي 
خود به صندوق در جمع خبرن��گاران اظهاركرد: 
امروز روز بس��يار مباركي براي مردم ايران است، 
مردم در واقع حق تعيين سرنوشت كشور را دارند 
و با حضور خود سرنوشت كشور را خودشان تعيين 
مي كنند. رئيس جمهوري افزود: يكي از آورده ها 
و آث��ار نظام جمه��وري اس��المي حاكميت ملي 
اس��ت و اين حاكميت را حضور مردم در شهرها 
و روس��تاها و در صف��وف طوالن��ي صندوق هاي 
رأي به اثبات مي رسانند. روحاني تأكيد كرد: اين 
حضور پرشور انتخابات قدرت ملي و امنيت ملي 
را تقويت مي كند و راه پيشرفت را هموار مي كند. 
وي ادامه داد: هر نامزدي كه انتخاب مي شود بايد 
به او كمك كرد تا اين مس��ئوليت س��نگين را به 
سرانجام برساند و هر كس��ي كه انتخاب مي شود 
بايد از فردا با وحدت، همدلي و نشاط و شادي به او 
كمك كنيم. روحاني در پايان گفت: شور و نشاط، 
شادي و يك رقابت سالم در روز 29 ارديبهشت ماه 
در سراسر كشور شكل گرفته است و اميدواريم با 
حضور پرشور مردم سرنوشت كشور در مرحله اول 
مشخص شود و هر كسي كه انتخاب مي شود بايد 
با اتحاد و همدلي به او براي پيروزي ايران اسالمي 

كمك كنيم. 
  رئی�س قوه قضائی�ه: پی�روز واقعي ملت 

ایران است
رئيس قوه قضائيه با 
بيان اينكه حضور در 
پاي صندوق  هاي رأي 
و شركت در انتخابات 
ب��ه  ب��ر  ع��الوه 
ش��تن  ا يش گذ نما
همبس��تگي و اتحاد 
ملي، موجب ارتقاي 
سطح امنيت و اقتدار كشور مي شود، گفت: فارغ از 
نتيجه نهايي، قطعاً ملت اي��ران پيروز واقعي اين 

انتخابات است. 
آيت اهلل ص��ادق آمل��ي الريجاني دي��روز پس از 
انداختن رأي خود به صندوق، در جمع خبرنگاران 
تصريح كرد: فارغ از نتيجه، مس��لماً پيروز واقعي 
اين انتخابات، ملت بزرگ ايران است كه با حضور 
خود، همبستگي، اتحاد و حمايت از نظام را نشان 
مي دهن��د و ضمن خنث��ي س��اختن توطئه هاي 
دشمنان در منطقه و جهان، سطح اقتدار و امنيت 
ملي را ارتقا مي  بخش��ند. رئيس دستگاه قضايي 
افزود: امروز دشمنان ايران هم اعتراف مي كنند كه 
در جمهوري اسالمي، مردم با وجود همه فشارها 
و تحريم ها پاي نظام ايستاده  اند و بنا به تعبير آنها 
يك روند دموكراتيك در كش��ورمان برقرار است 
و مردم آزادانه رأي مي  دهن��د. آملي الريجاني با 

بيان اينكه عالوه بر حض��ور در انتخابات، انتخاب 
اصلح نيز مؤلفه بسيار مهمي براي پيشرفت كشور 
است، اظهار داش��ت: اميدواريم مردم ايران مثل 
هميشه با بصيرت، هوش��ياري، تأمل و دقت، فرد 
اصلح را براي اداره قوه مجري��ه و همچنين افراد 
اصلح را براي عضويت در شوراهاي اسالمي شهر 
و روستا انتخاب كنند تا ش��اهد پيشرفت و اقتدار 
هر چه بيشتر كشور باش��يم. رئيس قوه قضائيه با 
بيان اينكه حضور در انتخابات، يك عمل عبادي 
به ش��مار مي آيد و بايد با نيت خالص انجام گيرد، 
ضمن قدرداني از اصحاب رس��انه و ب��ه ويژه صدا 
و س��يما، براي هم��ه دس��ت اندركاران برگزاري 

انتخابات آرزوي توفيق كرد. 
  الریجاني: حضور م�ردم، تضمین کننده 

ثبات ایران
رئيس مجلس ش��وراي اس��المي با بي��ان اينكه 
انتخابات در كش��ورمان هميش��ه مهم بوده و از 
اركان مردم ساالري ديني به شمار مي آيد، گفت: 
حضور چشمگير مردم در پاي صندوق هاي رأي، 
دس��تاوردهاي خوبي براي كش��ورمان به همراه 

دارد. 
عل��ي الريجان��ي پ��س از ش��ركت در انتخابات 
در مس��جد حض��رت ابوالفضل)ع( ق��م در جمع 
خبرنگاران، افزود: همانگونه كه رهبر معظم انقالب 
نيز فرمودند حضور گس��ترده مردم در انتخابات 
مي تواند براي كش��ور امنيت ساز باشد و دشمنان 
را دفع كند، به ويژه در ش��رايطي ك��ه در منطقه 
آشفتگي امنيتي وجود دارد و بسياري از كشورهاي 
منطقه را درگير خود كرده اس��ت. وي ادامه داد: 
ملت ايران مردمي هوش��يار و هوشمند هستند و 
رقابت هاي انتخاباتي هميشه در كشورمان وجود 
دارد، اميد اس��ت اين رقابت ها، بع��د از انتخابات 
در جهت تحقق ايران آباد و پيش��رفته تبديل به 
رفاقت شود و پش��توانه اي براي ملت ايران باشد. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي همچنين با حضور 
در ستاد انتخابات قم گفت: شركت با شكوه مردم 
در انتخابات، ثبات ايران را در اين منطقه پرآشوب 
بي��ش از پيش تضمين و بس��ياري از مش��كالت 
كش��ور را رفع مي كند. الريجاني افزود: ايران در 
اين منطقه نا امن، از امنيت خوبي برخوردار است 
و ش��ركت پرش��ور مردم در انتخابات، پشتيبان 
خوبي براي اس��تمرار اين امنيت و برطرف كننده 

توطئه هاي دشمنان است. 
  رئیس�ي: همه باید ب�ه نتیج�ه انتخابات 

تمكین کنیم
انتخابات در كشور ما بر 
مدار قانون اجرا مي شود 
و همه بايد به نتيجه آن 
احترام بگذارند و به آن 
كنن��د.  تمكي��ن 
حجت االسالم و المسلمين 
سيدابراهيم رئيسي روز 
جمعه پس از حضور در 
شعبه اخذ رأي واقع در مسجد جامع ارشاد شهرري 
و شركت در انتخابات در جمع خبرنگاران با بيان 
اينكه در كش��ور ما محور همه چيز قانون است، بر 
اجراي كامل قانون به عنوان  ساز و كار رسمي تأكيد 

كرد. 
وي گفت: حق الن��اس جلوه اي از قان��ون مداري 
است كه رهبر معظم انقالب بر آن تأكيد فرمودند. 
رئيسي با بيان اينكه رأي  گيري در كشور ما،  ساز و 
كاري اطمينان بخش و قانوني اس��ت، افزود: همه 
بايد آراي مردم را امانتي الهي بدانيم و هر نتيجه اي 
حاصل شد آن نتيجه را بپذيريم. نامزد دوازدهمين 
دوره انتخابات رياست جمهوري با اشاره به فرمايش 
حضرت امام خميني)ره( مبني بر ميزان بودن رأي 
مردم در انتخابات اظهار كرد: امروز مشاركت مردم 
در انتخابات از ابعاد اقتصادي، سياس��ي، علمي و 
فرهنگ��ي و همچنين نمايش ق��درت بين المللي 
ايران اهميت بااليي دارد و همه مردم با مشاركت 
گس��ترده در انتخابات عظمت ملت ايران را به رخ 

جهانيان بكشند. 
  قالیباف: انتخابات مهر تأیید بر جمهوریت 

نظام
محمدباق��ر قاليباف، 
نامزد انص��راف داده 
دوازدهمي��ن دوره 
انتخاب��ات رياس��ت 
جمهوري قبل از ظهر 
جمع��ه باحض��ور در 
حض��رت  مس��جد 
ابوالفضل )ع( شهرك 
سيناي اردبيل رأي خود را به صندوق انداخت. وي 
در حاشيه شركت در انتخابات در جمع خبرنگاران 
گفت: امروز جشن مردم و نظام اسالمي ايران و در 
واقع مهر تأييد بر جمهوريت نظام اسالمي است تا 
مردم كشورمان همچنان بر سرنوشت خود حاكم 
باشند. قاليباف افزود: اين همه شور و شوق براي 
شركت در انتخابات اين پيام را مي دهد كه مردم 
همچنان در صحنه حضور دارند. وي يادآوري كرد: 
حضور گس��ترده و آگاهانه ملت تأييد  كننده اين 
مطلب است كه پيروز واقعي انتخابات همين مردم 

انقالبي ايران هستند. 

نامه نیكزاد به رئیس هیئت نظارت بر انتخابات 
هيئت   نظارت براي صيانت از آرا ورود كند

رئی�س س�تاد انتخاباتي حجت االس�ام 
رئیس�ي در نام�ه اي خط�اب ب�ه اعضاي 
هیئت نظارت ب�ر دوازدهمی�ن انتخابات 
ریاس�ت جمهوري خواس�ت ای�ن هیئت 
ب�راي صیان�ت از رأي م�ردم ورود کن�د. 
به گ��زارش تس��نيم، در نامه عل��ي نيكزاد 
به اعضاي هيئ��ت نظارت ب��ر دوازدهمين 

انتخابات رياست جمهوري آمده است: احتراماً همان گونه كه مستحضريد 
ماده 33 قانون انتخابات رياست جمهوري مصاديق ارتكاب جرم در روند 
انتخابات را برشمرده است، اما آنچه در حال حاضر از ارتكاب اين مصاديق 
با مدرك و سند مضبوط قابل ذكر است، از حد گزارش و شكايت گذشته 
است و به نظر مي رسد محتاج ورود و برخورد جدي هيئت محترم نظارت 
جهت جلوگي��ري از ادامه اين رون��د تخلفات دامنه دار اس��ت. تخلفاتي 
همچون عدم اعالم ش��هرت حجت االسالم رئيس��ي تا حدود ساعت 15، 
تحويل تعرفه بدون مهر قابل ابطال به مردم، حض��ور غيرقانوني و تبليغ 
هيئت هاي اجرايي و طرفداران دولت مس��تقر، عدم صدور كارت حضور 
ناظران در شعب اخذ رأي، جلوگيري از ورود ناظران داراي كارت حضور در 
شعب اخذ رأي، عدم شروع به كار شعب اخذ رأي در ساعت مقرر و ... اين 
تخلفات آشكار و رفتارهاي غيراخالقي در انتخاباتي كه آراي آن حق الناس 
محسوب مي گردد، قطعاً با نزديك شدن به ساعات پاياني زمان رأي گيري 
تش��ديد خواهد گرديد. بر همين اس��اس از آن هيئت محترم درخواست 
مي گردد با بررس��ي دقيق مطالب و ادعاهاي فوق، تمهيدي جدي جهت 
صيانت از آراي مردم انديشيده شود تا اين رفتار غيرقانوني به نتيجه مدنظر 

طراحان آن منجر نگردد.

وزیر کشور: 
شوراي نگهبان مسئول تأييد صحت انتخابات است

شوراي نگهبان مسئول تأييد صحت انتخابات است، بعد از اعالم نتايج 
سه روز فرصت اعتراض وجود دارد كه شوراي نگهبان بررسي مي كند . 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان؛ عبدالرضا رحماني فضلي، وزير 
كش��ور با حضور در ستاد انتخابات كش��ور در جمع خبرنگاران، اظهار 
داشت: به فرمانداران و استانداران اعالم شده در شعبه هايي كه ميزان 
استفاده از تعرفه ها به 70 درصد رسيده اعالم كنند تعرفه هاي جديد 
در اختيار آنها قرار بگيرد، كمبود تعرفه نداريم. وي افزود: تاكنون هيچ 
مشكل امنيتي نداشته ايم و هيچ گزارشي هم نبوده است. وزير كشور 
همچنين خاطرنشان كرد: مشخص نيست زمان اخذ رأي تا چه مدت 
تمديد ش��ود، مهلت قانوني تمديد تا ساعت 12 امشب )ديشب( است 
بنابراين از مردم مي خواهيم زودتر به ش��عب مراجع��ه كنند تا مدت 
تمديدها طوالني نش��ود. رحماني فضلي ادامه داد: پس از اتمام زمان 
تمديد دستور بازگشايي صندوق هاي اخذ رأي را خواهيم داد و ابتدا هم 
صندوق هاي انتخابات رياست جمهوري بازگشايي و شمارش مي شوند. 
وزير كشور خاطر نشان كرد: در نهايت نتايج را با شوراي نگهبان تطبيق 
داده و اعالم مي كنيم و شوراي نگهبان مسئول تأييد صحت انتخابات 
است، بعد از اعالم نتايج سه روز فرصت اعتراض وجود دارد كه شوراي 

نگهبان بررسي مي كند و سپس صحت انتخابات را اعالم مي كند. 

علوي در ستاد انتخابات کشور: 
 وزارت اطالعات چندين گروه تروريستي را 

زير ضربه قرار داد
چندین گروه کوچ�ك و نیمه بزرگ زی�ر ضربه رفتن�د و تا کنون 
جریان ه�اي ض�د انق�اب وض�د امنیتي نتوانس�ته اند آس�یبي 
به امنی�ت کش�ور در ای�ن روز حضور پرش�كوه مردم برس�انند. 
به گزارش مهر، سيد محمود علوي كه براي رأي دادن به شعبه اخذ رأي 
وزارت كشور رفته  بود، در جمع خبرنگاران افزود: در دوران دفاع مقدس 
در آستانه روزهاي قدس و 22 بهمن رسانه هاي صدام عربده مي كشيدند 
كه حضور مردم را هدف قرار مي دهيم و با اين تهديدها مي خواس��تند 
حضور مردم را در مناسبت هاي ملي كمرنگ كنند اما مردم ما همواره 
نشان داده اند اين ترس آفريني ها تأثيري بر اراده حضور آنها ندارد. وي 
ادامه داد: اين حضور مردم در آن ايام امنيت ساز بود و تا دو سه ماه بعد 
به شهرها نه موشكي پرتاب مي شد و نه شهرهايمان مورد اصابت بمبي 
قرار مي گرفت، بنابراين حضور مردم امنيت س��از و امنيت آفرين است. 
وزير اطالعات گفت: مردم ما هم��واره در موعد نقش آفريني هاي خود 
بهترين نقش و امنيت آفرين ترين نقش را ايف��ا كرده اند. علوي افزود: 
تا اين لحظه شاهد حضور پرشور، هوشيارانه و آگاهانه مردم بوده ايم و 
شاهد پاسخ مردم به فراخوان رهبر معظم انقالب براي حضور در صحن 

انتخابات هستيم. 
وي ادام��ه داد: الحم��دهلل امنيت درون س��ازي كه از حض��ور يكايك 
مردم در كش��ور مي جوش��د اثرات خود را گذاش��ته اس��ت؛ شايد در 
مناسبت هاي گذشته جريانات ضد امنيتي و ضد انقالب سعي مي كردند 
به نوعي حضور خود را نش��ان دهند و به نوعي دست به كارهايي بزنند 
و تهديدهايي را بيافرينن��د. وزير اطالعات تصريح ك��رد: الحمدهلل در 
اين دوره نسبت به انتخابات گذش��ته و برنامه هاي گذشته شاهد افت 
اين معنا هس��تيم؛ البته نه اينكه نبوده، موارد متعددي بوده، ضرورتي 
نديديم اين موارد جزئي را به اطالع مردم برسانيم و احياناً مايه تشويش 

خاطر مردم شويم.
 علوي افزود: الحمدهلل هوش��ياري س��ربازان گمنام امام زمان )عج( و 
اشراف اطالعات فراگير آنها كه به لطف پروردگار تا كنون نقطه كوري 
نداشته موجب شده هر حركت مشكوكي كه باعث صدمه به امنيت و 
آرامش كش��ور در ايام انتخابات مي شود شناسايي شود و همه آنها زير 
ضربه بروند. وي ادامه داد: چندين گروه كوچك و نيمه بزرگ زير ضربه 
رفتند و تا كنون هيچ موردي كه جريان هاي ضد انقالب وضد امنيتي 
توانسته باشند آسيبي به امنيت كشور در اين روز حضور پرشكوه مردم 
برسانند نداشته ايم. وزير اطالعات گفت: همكاران ما در سطح كشور با 
هوشياري تمام شرايط را رصد مي كنند يا مشاهده كوچك ترين حركت 
مشكوكي آن را زير نظر مي گيرند و به موقع هم اگر ببينند توطئه اي از 

سوي دشمن است ضربه وارد مي كنند. 

مردم همواره پاي نظام ايستاده اند
دادس�تان تهران با اش�اره به آثار حضور مردم پ�اي صندوق هاي 
رأي گفت: مردم مثل همیشه به امریكا و همه دشمنان نظام نشان 
خواهند داد که پاي نظام ایستاده و از اهداف آن حمایت خواهند کرد. 
عباس جعفري دولت آبادي، دادستان تهران ديروز در جمع خبرنگاران 
گفت: حضور و مش��اركت مردم در انتخابات باعث تقويت نظام اس��ت 
از اين رو بن��ده هم وظيفه خودم دانس��تم در انتخابات ش��ركت كنم. 
وي افزود: از صدا و سيما كه در ايجاد ش��ور انتخاباتي موثر بوده تشكر 
مي كنم و درخواست دارم تا اعالم نتيجه رسمي شمارش آرا از انتشار 
اخبار غيررس��مي خود داري كرده و هيچ گونه نتيجه اي را جز با اعالم 
وزارت كشور اعالم نكنند. جعفري دولت آبادي با اشاره به آثار حضور 
مردم پاي صندوق هاي رأي تصريح كرد: مردم مثل هميشه به امريكا و 
همه دشمنان نظام نشان خواهند داد كه پاي نظام ايستاده و از اهداف 
آن حمايت خواهند كرد. دادستان تهران خاطرنشان كرد: پيروز نهايي 
انتخابات مردم هستند كه مشتي بر دهان ياوه گوي امريكا و دشمنان 

نظام خواهند زد. 

سيد عبداهلل متوليان

هر نامزدي که انتخاب مي شود باید 
به او کم�ك کرد تا این مس�ئولیت 
س�نگین را به س�رانجام برساند و 
ه�ر ک�س ک�ه انتخ�اب مي ش�ود 
بای�د از فردا ب�ا وح�دت، همدلي و 
نش�اط و ش�ادي به او کم�ك کنیم

یك کارشناس مسائل سیاسي: 
تخلفات دولت بسيار بيشتر از آمار اعالم شده است

ی�ك کارش�ناس مس�ائل سیاس�ي در 
خصوص تخلفات انجام گرفته از س�وي 
دول�ت در انتخابات ریاس�ت جمهوري 
گفت: دستگاه هاي دولتي موقعیت شان 
را ب�راي سود رس�اني ب�ه دول�ت به کار 
مي گیرن�د ک�ه خ�اف قان�ون اس�ت. 
مه��دي فضائل��ي در گفت وگو ب��ا فارس 
درخصوص شايعه مطرح شده توس��ط روزنامه ايران مبني بر حمايت 
سردار س��ليماني از كانديداهاي انتخاباتي گفت: جاي تأسف دارد كه 
روزنامه رس��مي دولت در زماني كه تبليغات انتخاباتي تمام ش��ده به 
انتشار مطالبي خالف مي پردازد و از هر حيثي حركت سوال برانگيزي 
است سوء استفاده از شخصيتي كه قهرمان ملي است و اين يك حركت 

مشكوك و تأسف آور مي باشد.
 وي درخصوص تخلفات انجام گرفته از سمت دولت در انتخابات اظهار 
داشت: در گزارش هايي كه ديديم مشخص بود كه دستگاه هاي دولتي 
از موقعيت خودش��ان در جهت مراس��م هاي تبليغاتي ب��راي روحاني 
استفاده مي كنند كه همه اينها خالف قانون و سوء استفاده از بيت المال 
است. همچنان كه س��خنگوي قوه قضائيه نيز اين موضوع را مطرح و 

تأييد كرده است.
 فضائلي ادامه داد: چطور دولت آقاي روحاني تمامي هجمه ها و انتقادها 
را نسبت به دولت قبل دارد اما خودش بسيار بيشتر از آن كارها تخلفاتي 
انجام داده است. تا جايي كه خود تئوريسين جبهه اصالحات مي گويد 

ما شاهد تضعيف هاي بسيار در انتخابات بوديم. 
فضائلي در پايان خاطرنشان كرد: تخلفات دولت در انتخابات بسيار 
بيشتر از آمار اعالم شده است و از نظر من قانون انتخابات بايد اصالح 
ش��ود تا به صورت جدي ت��ري از انجام چنين تخلفات��ي جلوگيري 

كنيم. 
  این شایعه اولین تخلف نبود

رضا روس��تاآزاد، عضو ش��وراي مركزي جبهه مردمي انقالب اسالمي 
نيز در گفت وگو با فارس، با اش��اره به تخلف��ات انتخاباتي انجام گرفته 
از سوي دولت گفت: انتساب شايعه به سردار س��ليماني اولين تخلف 
از سوي دولت نيست. در حال حاضر هم تخلفات ديگري هست كه از 
سوي آنها انجام مي شود، مثل كارناوالي كه ديشب راه انداخته بودند، 
درصورتي كه زمان تبليغات به اتمام رسيده بود. وي ادامه داد: اينها از 
هرچه به دستشان مي آيد چه مالي و چه كاري استفاده مي كنند براي 
تخلف و نشر اكاذيب مثل 10 ميليوني كه به دهياران دادند يا افزايش 
وام نخبگان به 16 ميليون يا مشاهده كرديم كه امروز صبح قاضي زاده 

هاشمي رأي خود را نشان داد. 
عضو جمعيت ايثارگران انقالب اس��المي با اش��اره به اين موضوع كه 
جبهه دولت از وجهه سردار س��ليماني براي كشيدن آرا به سمت خود 
استفاده كرده است، اظهار داشت: اين دروغ ها و تهمت ها كه در فضاي 
مجازي است يك ترفند غيراخالقي و غيرشرعي است و فكر مي كنند 
مي توانند از وجهه سردار سليماني استفاده كنند تا آرا را به سمت خود 

اختصاص دهند. 

فارغ از هر نتیجه اي که در این دوره 
از انتخابات رقم بخورد، همانگونه 
که رهب�ر معظم انق�اب فرمودند: 
»برن�ده اصل�ي انتخاب�ات، نظ�ام 
جمهوري اس�امي و مل�ت ایران 
اس�ت« که با حضور خ�ود در این 
جش�نواره مل�ي، پایه ه�اي نظام 
اس�امي را اس�تحكام بخشیدند

عباس پوستین دوز / مهر

حيرت حضور


