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جهانگیری معاون اول رییس جمهور:

سیاسی

   ســرویس سیاســی - معاون اول رییس جمهوری در توییتی در واکنش به اظهارات وزیر ســابق اطالعات، از شورای نگهبان درخواست 
کرد برای جبران حقوق پایمال شــده و احترام به افکار عمومی به جای هرگونه پاســخگویی غیرموثر، اقدام به انتشار فیلم و صوت کامل جلسه 

بررسی صالحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی کند.

شورای نگهبان فیلم جلسه بررسی صالحیت
  هاشمی رفسنجانی  را منتشر کند

اســحاق جهانگیری در رشــته 
توییتی در حســاب کاربــری خود در 
توییتر نوشــت: اظهــارات دیرهنگام 
وزیر اطالعات دولت دهم تامل برانگیز 
اســت، چه جریانی بــا چه رویکردی 
مصلحــت نظــام را در ردصالحیت 
آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی که به 
شــهادت تاریخ از استوانه های انقالب 

و نظام بود، می داند؟
معاون اول رییس جمهوری افزود: 
براســاس چه گزارش ها و مستنداتی 
درباره مهمترین مســائل کشور حتی 
در شــورای نگهبان تصمیم ســازی و 
تصمیم گیری می شــود؟ با اندیشــه 
انقــالب، منطق جمهوریــت و قانون 
اساســی میزان رای مــردم و انتخاب 
مدیــران توانمند حق آنان اســت، چه 
مصلحتی باالتر از این برای ایران؟ حتی 
امنیت و اقتدار کشــور هم با انتخابات 
حداکثری تامین می شــود و هر تقصیر 
و قصوری در ایــن مهم لطمه به کیان 

جمهوری اسالمی ایران است.
وی تصریــح کــرد: از تاریخ پند 
بگیریم و نادیده گرفتن قانون و حقوق 
اساســی ملت را در قبــال مصلحت 
سنجی های امنیتی و سلیقه های سیاسی 
تهدیدی بــرای جمهوریــت، مردم 
ســاالری، عدالت، آزادی و امنیت ملی 

بدانیم.
معــاون اول رییــس جمهوری 
عنوان کرد: به عنوان رییس ستاد مرحوم 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در انتخابات 
ریاســت جمهوری ٩٢، از شــورای 
نگهبــان می خواهم که بــرای جبران 
حقوق پایمال شــده و احترام به افکار 
عمومی به جای هرگونه پاســخگویی 
غیرموثر، اقدام به انتشار فیلم و صوت 

کامل آن جلسه مهم کند.
* تظلم خواهی محسن هاشمی

»محسن هاشــمی« فرزند آیت 
اهلل هاشــمی رفســنجانی و رییــس 
شــورای اسالمی شــهر تهران نیز در 
نامــه ای به محضر رهبر معظم انقالب 

اسالمی، »تظلم خواهی« کرد و نوشت: 
»مســتحضرید که  آیت اهلل هاشــمی 
رفســنجانی پس از عدم تاییدشــان 
در شــورای نگهبــان فرمودند: »وزیر 
اطالعات وقت به شورای نگهبان آمده 
و توضیحاتــی درباره رشــد آرای من 
در نظرســنجی ها داده و گفتــه اگر مرا 
را تأیید کنند، همه رشــته های ده ساله 
پنبه خواهد شــد.«. سخنگوی شورای 
نگهبان این اظهارات را ســاده انگارانه 
قلمداد و تکذیب نمود؛ اما اکنون وزیر 
وقت اطالعات گفته است: »در شورای 
نگهبان گفتم: براســاس گزارشات از 
کف خیابان در سال ٩٢ آقای رفسنجانی 
پیروز انتخابات می بود. جمع بندی من 
این بــود که با توجه به شــرایط نظام 
مصلحت این بود ایشان رد صالحیت 

شوند و دالیل آن را توضیح دادم.«
داوطلب انتخابات ســیزدهمین 
دوره انتخابــات ریاســت جمهوری 
که صالحیت وی از ســوی شــورای 
نگهبان احراز نشــد، ادامه داد: حال این 
روزها در جریان عدم احراز صالحیت 
برخی از کاندیداهای این دوره ریاست 
جمهوری نیز که حضرتعالی فرمودید 
ظلم و جفا شــده و خواســتار جبران 
توســط دستگاه های مســئول شدید، 

متاسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفت. 
من نیز مانند تعدادی از بزرگواران برای 
آنکه در فضــای انتخابات تاثیر منفی 
نگذارم، سکوت کردم؛ اما اکنون که این 
مسائل صراحتا درباره آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی مطرح گردیده، از جنابعالی 

درخواست تظلم خواهی دارم.
محسن هاشمی خاطرنشان کرد: 
شما بارها فرموده اید »انقالب را بدون 
مردم بی معنا می دانید«، اما به نظر اراده 
ای کــه در کشــور در حال تقویت نیز 
هست، نظر مردم را تزئینی فرض کرده 
و از هر وســیله ای برای تحقق اهداف 
خــود بهره می برند و بــه جای احراز 
صالحیــت، رای تمایل به نامزدها می 
دهنــد و این رای، جایگزین رای مردم 
در تشــخیص مصلحت و نامزد اصلح 
شده اســت و  امروز که در سایه اقتدار 
جنابعالی، توصیه و مطالبه به حق شما 
در مورد جبران، از ســوی دستگاه های 
مسئول شنیده نمی شود، فردا چه برسر 

مردمساالری دینی خواهد آمد.
*اظهــارات وزیــر پیشــین 

اطالعات و واکنش شورای نگهبان
 »حیدر مصلحی«، وزیر ســابق 
اطالعات، در یک مصاحبه تلویزیونی 
مدعی شده در سال٩٢ به دلیل پیش بینی 

پیروزی قطعی اکبر هاشمی رفسنجانی 
در انتخابات، گزارشی علیه او نوشته و 
با قرائت آن در شورای نگهبان اعضای 
این شــورا را واداشــته تا هاشــمی را 

ردصالحیت کنند.
 مصلحی با شرح جزییات ماجرا 
گفته است: »در انتخابات ٩٢، به شورای 
نگهبان گفتم به مصلحت نظام است که 
هاشــمی رد صالحیت شود. اعضای 
شــورای نگهبان هر چه گشتند، یک 
ان قلت هم نتوانستند بیاورند. بر اساس 
گزارشــات ما از کف خیابان، هاشمی 

پیروز انتخابات بود.«
از ســوی دیگــر، »عباســعلی 
کدخدایی« سخنگوی شورای نگهبان 
امروز دوشــنبه در حســاب کاربری 
خود در توییتر با رد اظهارات مصلحی 
نوشــت: »آقای مصلحی هرگز چنین 
مطلبی را در جلســه شورا بیان نکرد و 
نســبت به دیگر مطالب کلی وی نیز به 
شدت اعتراض شد و اعضا آن را قبول 
نداشتند. نمی خواهم برخورد آقایان را 

در جلسه با ایشان بگویم.«  
کدخدایی افزود: شــورا گزارش 
نهادهای قانونی را بررســی می کند و 
نهایتا براســاس تشخیص و رای اعضا 

نتیجه اعالم می شود.

»بر اساس گزارش های ما از کف خیابان در سال ٩٢ آقای هاشمی رفسنجانی 
پیروز انتخابات می بود. یک عزیزی گفت مگر بچه حزب اللهی ها می گذارند این 
اتفاق بیفتد؟ جمع بندی من این بود باتوجه به شرایط نظام، مصلحت این بود ایشان 
رد صالحیت بشوند و دالیل آن را هم نوشتم . فقها و حقوق دانان شورای نگهبان اما 
هرچقدر در ذهن شان گشتند که یک ان قلت در جمع بندی من بیاورند نتوانستند. 
یکی از حقوق دانان شــورای نگهبان سؤالی مطرح کرد که مگر ایشان چه گفته اند 
که رد صالحیت شوند؟ گفتم من با شخص کاری ندارم ، من می گویم حفظ نظام 

این هزینه و این فایده را دارد«.
  اینهــا ســخنان »تکان دهنده« و »حیرت آور« آقای حیــدر مصلحی ) وزیر 
وقت اطالعات( است دربارۀ تصمیم شورای نگهبان در سال 13٩٢ که به یکی از 
پایه گذاران جمهوری اسالمی ایران و رییس جمهوری پیشین ایران مجوز شرکت 

در انتخابات ریاست جمهوری نداد.
  هاشمی رفسنجانی خود دو سال بعد در توضیح این ماجرا گفته بود: »آقای 
مصلحی در جلســه آنها گفته که ما صبح و ظهر و شــب به طور مرتب آرای آقای 
هاشــمی را رصد می کنیم که ســاعت به ساعت باال می رود و االن به هفتاد درصد 
رسیده است و در این چند روز تا انتخابات اگر همین طور باال برود، ایشان از ٩0 
درصد باالتر می رود و ما مصلحت نمی دانیم. چون اگر ایشان بیاید، همۀ رشته های 

دوره های ما را پنبه می کند.«
  بدیــن ترتیب، وزیر اطالعات دولت احمدی نژاد 8 ســال پس از آن اتفاق 

و قریب 5 سال پس از درگذشت هاشمی رفسنجانی روایت او را تأیید می کند.
  آقای عباسعلی کدخدایی سخن گوی شورای نگهبان البته تکذیب کرده ولی 
نمی توان حیرت خود را از آنچه وزیر وقت اطالعات دربارۀ تأثیر پذیری شورای 
نگهبان از تحلیل و خواست و پیش بینی آنها گفته پنهان کرد و سخن خواجه حافظ 

در ذهن نقش می بندد:
  از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود

  زنهار از این بیابان، وین راهِ بی نهایت
  صحبت های آقای مصلحی را هم که می خوانی جز آن که انگشــت حیرت 

به دندان بگزی، چاره ای نداری جز این که به سبک حافظ بگویی:
  از هر طرف که خواندم جز حیرتم نیفزود!

  اما چرا حیرت؟
  این که برآوردها از 30 میلیون رأی مردم به یکی از پایه گذاران نظام، وزیر 

اطالعات را نگران نظام کند!
  این که هاشــمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد اما 

دیگری حضور او را به مصلحت نظام تشخیص ندهد!
  این که حقوق دانی بپرســد مگر آقای هاشــمی چه گفته است تا بتوان او را 

رد کرد؟
  تا به حال تصور می کردیم مدارک را بررســی می کنند و نمی دانســتیم اول 

تصمیم به رد می گیرند و بعد دنبال انطباق دادن می گردند!
  این که شورای نگهبان در قضیه اخیر آقای علی الریجانی خود را مخاطب 
»ظلم و جفا در جریان احراز صالحیت ها« ندانست و اعالم کرد ارزیابی ها مطابق 

گزارش های درست بوده است و گمانه زنی ها نادرست است.
  تا پیش از این گمان می کردیم تاریخ شــورای نگهبان را باید به قبل و بعد 
از رد صالحیت علی الریجانی تقسیم کرد. اکنون اما روشن شده که نقطۀ عطف، 
ســال ٩٢ و جلسه ای است که وزیر وقت اطالعات، تأیید رییس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام را به مصلحت نظام ندانســته و هزینه - فایدۀ خود را به شــورای 

نگهبان قبوالنده است.
  اکنون به سادگی می توان دریافت که شورای نگهبان چگونه احراز صالحیت 

می کند و این فاش گویی را بی شک وام دار آقای مصلحی هستیم.
  این دِین و سپاس از او اما از حیرت ما کم نمی کند.

  حاال یک بار دیگر داستان را مرور کنید:
  اکبر هاشــمی رفســنجانی معتمد رهبر فقید انقالب و دوست و همراه 50 
ســالۀ آیت اهلل خامنه ای، عضو شــورای انقالب و عضو مؤسس حزب جمهوری 
اســالمی، رییس دوره های اول و دوم و نیمۀ سوم مجلس شورای اسالمی، رییس 
جمهوری ایران پس از بازنگری قانون اساسی و رییس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به قصد نجات ایران از تحریم هایی که از ســال ٩0 شــروع شده بود و سر و 
ســامان دادن به اوضاع به هم ریخته در دو سال پایانی ریاست جمهوری احمدی 
نژاد بار دیگر نامزد انتخابات می شــود ولی شورای نگهبان تأیید نمی کند و آقای 
مصلحــی روایت آقای هاشــمی را تکرار می کند که چون رأی باالیی داشــته به 

مصلحت نظام ندانسته است:
  از هر طرف که خواندم جز حیرتم نیفزود

  زنهار از این سیاست، وین شیوه در مصلحت!
  یگانه راهی که شــورای نگهبان را از این مخمصه خالص می کند انتشــار 
متن مذاکرات آن جلســه خاص اســت هر چند که پیشاپیش می توان پاسخ آقای 

کدخدایی را حدس زد: منتشر نمی کنیم.

اخبار ویژه ...

  همسر آقای رییسی 
علم الهدی همســر حجت االسالم رییسی گفت : بعنوان همسر آقای رئیسی 
موافق حضور ایشــان در انتخابات نبودم اما بعنوان یک هــوادار در بین نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری، تنها کسی که ویژگی های مدنظر مقام معظم رهبری برای 
رییس جمهور را دارد، آقای رییسی است. محور اصلی سواالت مربوط به تحصیل و 
اشتغال بانوان است و نگرانی ها از این بابت است که چگونه زنان با الگوی سوم در عین 

عمل به مسئولیت های خود در جامعه فعالیت و تاثیرگذاری اجتماعی داشته باشند.

بیرون بیاید
کسی حاضر نیست عملکرد دولت را بر عهده بگیرد. روحانی از دفتر کارش 
بیرون بیاید مناظره کنیم.الزم است مشکالت مردم ریشه یابی شود؛ نرخ بیکاری در 
حال افزایش است. منابع کشور به صورت نادرست درحال توزیع است؛ مردم این 

را از چشم مدیریت ناکارآمد مسئوالن می بینند.

خط نویس های سنگ قبر 
خطاط های بهشت زهرا می گویند: »مثل همین دوران کرونا، آنقدر مرگ و میر 
هســت که این بازار کشش این همه پرسنل کاری را داشته باشد.«»میانگین قیمت 
برای خطاطی فقط یک نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد و وفات روی هر سنگ قبر 
۶0 هزار تومان است. اما شهرت و تجربه خطاط، فروش خوب مغازه دار و جنس 
و کیفیت سنگ ها ازجمله مواردی است که خطاطی را گران می کند.« »گاهی هم 
کار سفارشی گیرمان می آید که بابتش از 500 هزار تومان تا یک میلیون و 500 هزار 

تومان هم گرفته ایم. البته اینها همیشگی نیستند.

تهران پارکینگ می شود
سرهنگ مسعود جبارزاده ، معاون پیشین پلیس راهنمایی و رانندگی تهران 
بزرگ گفت:یکی از چالش ها و مشکالتی که امروزه با آن مواجه هستیم، افزایش 
تقاضای سفر در کل کشور به ویژه کالن شهرها است. تقاضایی که منجر به ایجاد 
ترافیک ســنگین در برخی از ســاعات و معابر می شود. این مساله همیشه دغدغه 
مدیران بوده اما تا کنون هیج اقدام علمی در خصوص کاهش تقاضا صورت نپذیرفته 
است. آمارها حاکی از آن است که روند تقاضای حمل و نقل رو به فزونی بوده و 
اگر اقدام موثری در این خصوص به عمل نیاید به زودی و به ویژه با حل مشکل 
کووید 1٩ ، معابر شهری ما تبدیل به پارکینگی از خودروها شده و عالوه بر افزایش 

نارضایتی شهروندان، افزایش آلودگی هوا و صوتی را نیز در پی خواهد داشت.

خواب است
محمــود واعظی به روزنامه ایران گفت: برخی، دیروز »اف.ای.تی.اف« را به 
تحریم گره می زدند و امروز هم اینطور این مسائل را به هم گره می زنند. به نظر من 
این کار اشــکال دارد و از نظر سیاســی و از دیدگاه مردم پسندیده نیست. البته باید 
به این نکته هم اشاره کرد که همان طور که شما گفتید، به نظر می رسد حاال که از 
مردم رأی می خواهند، می گویند ما راه حل مسأله »اف.ای.تی.اف« را بلد هستیم، اما 
دولت کم کاری کرده است، این درحالی است که این دو الیحه از مجلس شورای 
اسالمی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص آمد، اما وقتی مجمع تشخیص این 
لوایح را نگه داشت، دولت چه کاری می توانست انجام دهد؟ اگر کسی خواب است 
می توان او را بیدار کرد، اما اگر کســی خود را به خواب زده باشــد، هرکاری هم که 
بکنیم، نمی توانیم او را بیدار کنیم. بنابراین، آنچه درباره »اف. ای. تی. اف« گذشت، 

به این دلیل بود که نمی خواستند این مسأله حل شود.

تخریب دولت 
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری گفت :نقد اصلی که مردم نسبت به 
مناظــره دارنــد اول به رد صالحیت طیف گســترده ای از نامزدها بود که موجب 
دلسردی بسیاری از افراد شد و حتی اعتراض رهبر معظم انقالب را نیز در پی داشت.
متاسفانه مناظره اصال متعادل نیست. یک طیفی هم از نظر تعداد و هم از نظر لحن، 
ادبیات و رویکرد، به نظر گفتمانشان پرقدرت تر است و هیچ کدام از چارچوب ها 
را رعایت نمی کنند.در مناظره اول و دوم اطالعات غلطی را در خصوص وضعیت 
کشور و سیاست های دولت دادند و اصال بحث تحلیل شرایط نیست.هدف این 
است که مردم تصور کنند رایی که در سال ٩٢ و ٩۶ داده اند به کل اشتباه بوده است .

از نگاه یک اصالح طلب 
فیض اهلل عرب سرخی، یک فعال سیاسی اصالح طلب، در رابطه با تذکر رهبر 
معظم انقالب و در پی آن عملکرد شــورای نگهبان و تاثیر آن در مشارکت عمومی 
اظهار کرد: به نظر من بیانات رهبری اوال از این زاویه حائز اهمیت بود که برخالف 
آنچه که تاکنون در جامعه ترویج می شــد که انچه که گفته می شــود قطعی و مسلم 
است و هیچ خدشه ای در آن نیست، صحبت های رهبری متذکر می شود که اینچنین 
نیست و می شود در همین سطح بحث ها و انتخاب ها و تایید ها و تکذیب ها محل 
خدشه باشد. محمد هاشمی، عضو اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام، در رابطه 
با "روند مناظرات در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری" گفت: اصل مناظرات 
را علیه نظام می دانم، زیرا باید با توجه به فرهنگ کشور و اخالق اسالمی مناظره بی 
طرف و متعادل را برگزار کنیم آن هم به این شکل که یک نامزد پس از معرفی خود به 

بیان برنامه هایش بپردازد و کسی را هم در صحبت هایش مورد تخریب قرار ندهد.

»جبران« را هم تفسیر کرد
مسعود پزشــکیان نایب رئیس مجلس یازدهم راجع به سخنان مقام معظم 
رهبری در مورد جبران حق یکی از کاندیدای ریاست جمهوری گفت: جز عجایب 
بود وقتی رهبری مطلبی بیان می کند و یا مطالبه ای دارد نمایندگان خودشان را به 
آب و آتش می زنند که چرا حرفشان زمین ماند ولی این بار هیچ واکنشی نداشتند. 
رهبری گفتند حتما باید احقاق حق شود شورای نگهبان هیچ کاری نکرد و گفتند کار 
ما درست است. این هم جز آن بحث های است که باید شفاف کنند که آیا اطالعات 
غلط به رهبری داده اند که می گویند باید جبران شود یا اینها اصال حساب کتاب را 
هم قبول ندارند، کلمه جبران را شورا ی نگهبان تفسیر کند، هرکسی می داند معنای 

جبران چیست و قطعا شورا جبران نکرد.

موضع حزب نزدیک 
یک عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه گفت: در حزب نتوانستیم 
به این نتیجه برسیم که از کاندیدای خاصی حمایت کنیم ، بنابراین به اعضا گفتیم به 
هر شخصی فکر می کنند مناسب است، رأی دهند.محمود واعظی درباره حمایت 
حزب متبوعش از کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: 
ما در حزب اعتدال و توسعه تا امروز فرصت نکرده ایم که به مصادیق این چنینی در 
امر انتخابات ورود کنیم.این عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه ادامه داد: 
جلســاتی هم که در شورای مرکزی برگزار کردیم تماماً درباره تشویق مردم برای 
حضور در انتخابات، مشارکت حداکثری و این که باید یک انتخابات خوب و پر 

شور داشته  باشیم بوده است و روی همه این موارد هم توافقات الزم انجام شد.

پیش بینی نشده 
درحالیکه علی الریجانی با انتشــار بیانیه ای از شــورای نگهبان خواست تا 
دالیل عدم احراز صالحیتش را بدون هرگونه پرده پوشــی به صورت رســمی و 
عمومی اعالم کنند و نوشت که شورای نگهبان موظف است در صورت درخواست 
داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در خصوص دالیل ردصالحیت به آنان به 
صورت مکتوب دالیل خود را ارائه نماید، سخنگوی شورای نگهبان به این ماجرا 
واکنش نشان داد و نوشت: برای اعتراض به عدم احراز صالحیت و انتشار عمومی 

دالئل آن در قانون انتخابات ریاست جمهوری حکمی پیش بینی نشده است.

سرویس سیاسی -  در آخرین هفته از رقابت ها 
وضعیت به نحوی است که »کیهان« در یک هشدار به 
قول خود جدی به نامزدهای انتخاباتی گوشزد می کند 

بهتر است همه به نفع یک نفر کنار بروند 
مناظرات هم تمام شــد و حال وقت آن است که 
آقایان کاندیدا در فرصت باقی مانده فضای سیاســی 
کشور را به نحوی مدیریت کنندکه زمینه ساز پیروزی 
و رئیس جمهور شــدن  آنان بشود. وضعیت دو نامزد 
اصالح طلب البته آنطور که برخی تصور می کردند بد 
نیست و در روزهای اخیر به خصوص بعد از مناظرات 
بهتر شــده است. آنقدر که گمان می رود با یک هیاهو، 
شوک به جامعه، توصیه و تکرار یا از این قبیل اتفاقات 

شانس دو مرحله ای کردن رقابت ها را داشته باشند.
از طــرف دیگــر شــاهدیم که نشــانه هایی از 
چندکاندیدایی ماندن در جبهه اصولگرایی نمایان شده 
است. مثال قاضی زاده هاشمی که از جمله پوششی ها 
تلقی می شــد، در توییتر خود از ماندگاری در عرصه 
رقابت خبر داده است. درست است که به نظر نمی رسد 
میزان آرای او نقش تعیین کننده ای داشته باشد اما حتما 
راه  را برای دیگرانی که موثرتر هستند و پیش تر ساز عدم 

کناره گیری زده بودند، باز می کند.
با در نظر گرفتن همین نکات اســت که حسین 
شریعتمداری در کیهان به نامزدهای اصولگرا توصیه 

می کند، همه به نفع یک نفر کنار بروند.
او در یادداشت خود با تاکید بر اینکه این هشدار 
را جدی بگیرید! اوال به کنایه هایی که همتی در جریان 
مناظرات به پوششــی بودن، برخی می زد اشاره کرده 
و در ادامــه نیز آورده اســت: » از میان ۷ نامزد احراز 
صالحیت شده تنها یک نفر شانس )بخوانید توفیق( 
خدمت در کسوت ریاست جمهوری را پیدا خواهد 
کرد. این قاعده درباره 5 نامزد جبهه انقالب نیز مصداق 
دارد و فقط یکی از آنها می تواند بر کرســی ریاست 
جمهوری بنشیند. بنابراین چه بخواهیم و بخواهند و 
چه نخواهیم و نخواهند، چهار نامزد دیگر کنار گذاشته 
می شــوند. این رخداد که قطعی و غیرقابل اجتناب 
است می تواند قبل از انتخابات و با کناره گیری ۴ نامزد 
جبهه انقالب به نفع یکی دیگر از آنها صورت بپذیرد 
و یــا بعد از حضــور هر 5 نفر در انتخابات و با اعالم 
نتیجه آراء، شاهد برکناری ۴ تن از نامزدهای این جبهه 

باشیم! ولی آنچه بی تردید می توان گفت اینکه حضور 
هــر 5 نامزد جبهه انقالب در انتخابات و خودداری ۴ 
تن آنها از کناره گیری به نفع نفر پنجم، خطای بزرگی 
اســت که دود آن به چشــم جبهه انقالب می رود و 
می تــوان این خطا را با توجه به دامنه اثر نامطلوب و 
خسارت آفرینی که درپی دارد، گناهی نابخشودنی 
دانست و دقیقاً به همین علت است که عواقب آن از 
نگاه نامزدهای طیف انقالب دور نمانده و شواهدی 
حاکی از تصمیم به باقی ماندن یکی از آنها در دست 

است.«
شریعتمداری افزوده است: » اگر هر 5 نفر در صحنه 
بمانند، آرای هریک از آنها به هر  اندازه ای که باشد از سبد 
نامزدهای دیگر جبهه انقالب کم می شود و نتیجه آنکه 
احتمال موفقیت عامالن وضعیت فاجعه بار امروز، قوت 
می گیرد و این حالت در صورت وقوع ضربه سنگینی بر 
پیکر نظام است و حال آنکه آنچه برای تمامی نامزدهای 
جبهه انقالب از اهمیت بیشتری برخوردار است نجات 
قوه اجرائیه کشور از دست کسانی است که طی 8 سال 
گذشته فاجعه آفریده اند و صدها مشکل ریز و درشت 
را به ملت تحمیل کرده اند.  حاال باید دید، چه کسانی 
باید به نفع چه کسی کناره گیری کنند؟! امروزه با توجه 
به انواع نظرســنجی ها و مشاهدات میدانی به وضوح 
می توان دید که کدامیک از 5 نامزد یاد شــده از رای و 
اقبال بیشتری برخوردار است؟ مخصوصاً اگر فاصله 
آراء او با سایر نامزدها بسیار زیاد و پُر ناشدنی باشد. این 

توضیح نیز ضروری است که تفاوت آراء فراوان یکی 
از نامزدها با ۴ نامزد دیگر الزاماً به معنا و مفهوم آن نیست 
که ســایر نامزدها از صالحیت کمتری برخوردارند، 
بلکه آنچه در میان است و نباید نادیده گرفته شود عامل 

»رای آوری« است.«
بــه گفته او » بنابراین بــه حکم عقل و منطق و 
مصلحت نظام، الزم اســت هریک از نامزدها بعد از 
پایان ســومین دور مناظره ، میزان آراء خود را به دور 
از شــعارها و گمانه زنی های غیرعلمی و از جمله با 
مطالعات و بررسی های میدانی، ارزیابی کنند و نامزدی 
را که از آراء بیشتری برخوردار است به عنوان نامزد این 
طیف برگزینند و نه فقط به نفع او از کاندیداتوری خود 
کناره گیری کنند بلکه به نفع او دست به تبلیغ بزنند و 
توانمندی های نامزد برگزیده را به مردم معرفی کنند. 
ترفند حساب شده مدعیان اصالحات است که برای 
ادامه وضع فاجعه بار 8 سال گذشته طراحی شده و از 
طریق فاصله گذاری میان نیروهای انقالب و شکست 

آراء آنها دنبال می شود.«
او در پایان نیز به نکته قابل توجهی اشاره می کند 
و می نویسد: »اخبار موثقی که به کیهان رسیده حاکی از 
آن اســت که شماری از مدعیان اصالحات با پوشش 
ســرخوردگی از اصالح طلبــان در ســتاد برخی از 
نامزدهای جبهه انقالب حضور یافته و با ارائه اطالعات 
غلط درباره میــزان رای آنها، تالش می کنند آنان را از 

انصراف به نفع دیگران منصرف سازند!«

شریعتمداری هشدار داد:

نامزدهای اصولگرا؛ کنار نکشید
 اصالح طلبان می برند 

از هر طرف که خواندم جز حیرتم نیفزود... 
یادداشت روز...

مهرداد خدیر

سخنگوی ستاد انتخابات کشور:

نتایج انتخابات با استفاده ازفناوری نوین 
در سریعترین زمان اعالم می شود

سرویس سیاسی -  سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: این ستاد با استفاده 
از فناوری های نوین در تجمیع و شمارش آرا در تالش است نتایج را در سریع ترین 

زمان ممکن به اطالع مردم ایران برساند. 
سید اسماعیل موسوی با اشاره به اینکه کار انتخابات در وزارت کشور از یک 
سال پیش در سطح کشور آغاز شده است،  گفت: ستاد انتخابات کشور با آمادگی 

کامل به دنبال برگزاری انتخابات ٢8 خرداد ماه سال جاری است.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور ادامه داد: این ستاد با استفاده از فناوری های 
نوین در تجمیع و شمارش آرا در تالش است نتایج را در سریع ترین زمان ممکن 

به اطالع عموم مردم ایران برساند.
موســوی با اشــاره به اینکه روند رای گیری با دســتور وزیر کشور در اول 
صبح جمعه آغاز می شود، اظهار کرد: بعد از دستور وزیر، کار رای گیری در تمام 
شــعبه های مستقر در سراسر کشور شروع می شود و مجریان ما آماده اخذ رای از 

شهروندان هستند.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه احراز هویت افراد، الکترونیکی 
انجام می شود و فرایندهای اخذ رای هم با رعایت  حداکثری پروتکل های بهداشتی 
خواهد بود، در باره شــمارش آرا گفت: در شعب اخذ رای صندوق ها بازگشایی 
و آرا شــمارش و به وســیله دستگاه احراز هویت به بخشداری و فرمانداری و در 

نهایت به ستاد انتخابات ارسال می شود.
وی ادامه داد: در انتخابات ریاست جمهوری، اطالعات هم زمان به شورای 
نگهبان هم ارســال می شود و تجمیع بین شورای نگهبان و وزارت کشور انجام و 
نتیجه به اطالع مردم ایران اعالم خواهد شــد. چینش شعبه ها با انتخابات ریاست 
جمهوری، میان دوره ای خبرگان رهبری، مجلس شــورای اســالمی و شورای 
اســالمی خواهد بود و طبق همین فرایند شــمارش آرا و اعالم نتایج هم به همین 

ترتیب است.
موسوی اضافه کرد: البته در برخی از مراکز استان ها به دلیل الکترونیکی بودن 
انتخابات، کار شمارش و اعالم نتایج سریع تر خواهد بود و امیدواریم با مشارکت 
همگانی انتخابات ســالم، قانونی و مشارکتی در جمعه این هفته در کشور داشته 

باشیم.


