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اخبار
اطالعیه ستاد انتخابات کشور درباره
پیشبینی تعیین تکلیف انتخابات در مرحله اول
ستاد انتخابات کشور درباره اعالم پیشبینی
تعیین تکلیف انتخابات در مرحله اول اطالعیهای
صادر کرد.
در این اطالعیه آمده است « :نظر به اینکه وزیر محترم
کشور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شب گذشته
«سهشنبه» و نشست خبری صبح امروز« چهارشنبه»
در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران درخصوص
گمانهزنی از شرایط انتخابات ،احتمال موکول شدن
انتخابات ریاست جمهوری به مرحله دوم را در صورت ادامه روند انصراف نامزدها و
اعالم رسمی انصرافها به وزارت کشور ،ضعیف ارزیابی کردهاند به استحضار عموم ملت
شریف ایران و احزاب و جریانهای سیاسی و اصحاب رسانه میرساند؛ اظهارات جناب
آقای دکتر رحمانی فضلی در این موضوع ،صرفاً یک ارزیابی مشروط و مطلقاً غیر قطعی
است و اظهار نظر درخصوص یک مرحلهای یا دو مرحلهای شدن انتخابات ،منوط به
پایان اخذ رأی در شعب ،شمارش همه آراء و اعالم نتایج خواهد بود».

دفتر معاون اول رئیسجمهوری خبر داد

ورود حراست نهاد رياست جمهوري
براي پيگيري جاعالن خبر عليه دولت
در پي انتشار نامهاي در فضاي مجازي مبني بر
«دستور ايجاد اختالالت فني و كند شدن تبادل
اخبار و اطالعات در شبكه اجتماعي تلگرام توسط
دكترجهانگيري»دفترمعاوناولرئیسجمهوری
ضمن تكذيب اين خبر از حراست نهاد رياست
جمهوري خواست در اسرع وقت موضوع را
بررسي و نتيجه را اعالم كند.
در متن منتشر شده از سوی دفتر معاون اول
رئیسجمهوری آمده است« :در روزهاي گذشته و در آستانه برگزاري دوازدهمين
دوره انتخابات رياست جمهوري ،نامهاي جعلي و سراسر كذب به منظور تخريب دولت
به امضاي معاون اول رئیس جمهور خطاب به وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در
فضاي مجازي منتشر و در گروه هاي مختلف بازنشر يافته است .از آنجا كه شكل و
محتواي نامه مذكور در تضاد با مشي دولت است و تهيهكنندگان آن با جعل امضاء
و سوءاستفاده از سربرگ رياست جمهوري بطور سازمانيافته و با هدف تخريب
دولت ذيل تيتر «رسوايي ديگر براي دولت» نامه را باز نشر ميدهند ،دفتر معاون اول
رئیسجمهور طي نامهاي از حراست نهاد رياست جمهوري خواست تا ضمن بررسي و
اقدام الزم ،نتيجه را در اسرع وقت اعالم نمايد.
الزم به ذكر است در چهارسال گذشته دولت با وجود فشارهاي فراوان از فيلتر شدن
بسياري از شبكههاي اجتماعي نظير «تلگرام» جلوگيري كرده و همواره بر افزايش
آگاهي مردم و صيانت از آزاديهاي قانوني در جامعه اصرار داشته است .متاسفانه در
روزهاي گذشته تمام مرزهاي قانوني و اخالقي در تخريب دولت شكسته شده است كه
نمونه آن انتشار چنين نامههاي جعلي و كذب است».

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها:

 ۹۲درصد از ثبتنامکنندگان انتخابات شوراهای
کل کشور تایید صالحیت شدند
رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای
کل کشور گفت :بیش از  ۹۲درصد از  ۲۸۶هزار
و  ۳۸۵نفری که در انتخابات شوراهای اسالمی
ثبتنام کرده بودند ،تایید صالحیت شدند.
محمد محمودی شاهنشین با اشاره به تعداد نهایی
تایید و رد صالحیتشدگان افزود :از کل افرادی که در
انتخابات شوراهای کشور در سراسر ایران ثبت نام كرده
بودند ۲۶۵ ،هزار و  ۴۲۰نفر تایید صالحیت و  ۶هزار
و  ۲۹۲نفر رد صالحیت شدند .همچنین  ۱۴هزار و  ۶۷۳نفر هم از عرصه رقابتها
انصراف دادند.
به گفته محمودی شاهنشین ،بیش از  ۹۴درصد از ثبتنام کنندگان روستایی و بیش
از  ۸۴درصد از ثبتنام کنندگان شهری ،در انتخابات شوراها تایید صالحیت شدند.
رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در ادامه گفت ۲۳۱ :هزار و  ۳۴۵نفر
از ثبتنام کنندگان ،در حوزه روستایی بودند که  ۸هزار و  ۷۹نفرشان انصراف دادند.
همچنین  ۲۱۹هزار و صد نفر تایید صالحیت و چهار هزار و  ۱۶۶نفر رد صالحیت
شدند .رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با اشاره به تعداد تایید صالحیت
شدگان بخش روستایی گفت :این تعداد قرار است بر سر  ۱۲۰هزار و  ۸۷۳کرسی
باهم به رقابت بپردازند.
او با بیان اینکه تعداد کل ثبتنامی های شهری  ۵۵هزار و  ۴۰نفر بودند ،ادامه
داد :از این تعداد ۶ ،هزار و  ۵۹۴نفر انصراف دادند که در نهایت  ۴۶هزار و  ۳۲۰نفر
تایید صالحیت و دو هزار و  ۱۲۶نفر رد صالحیت شدند .محمودی اضافه کرد :تعداد
کرسیهای شوراها در شهرها نیز  ۶هزار و  ۷۳۷عدد است که تایید صالحیت شدگان
شهر بر سر این تعداد به رقابت میپردازند .محمودی شاهنشین در پاسخ به این سوال
که آمار تایید صالحیتشدگان در هیاتهای نظارت و اجرایی چقدر متفاوت بود،
گفت :هیاتهای اجرایی صالحیت  ۲۷۲هزار و  ۹۳۰نفر را تایید و  ۹هزار و  ۲۶۱نفر
را رد کرده بودند .بعد از این مرحله ،وقتی پروندهها به هیاتهای نظارت آمد ،تعدادی
از داوطلبان انصراف دادند که در نهایت صالحیت  ۲۶۵هزار و  ۱۲۱نفر در هیاتهای
نظارت تایید و  ۹هزار و  ۸۳۵نفر رد شدند.
او در ادامه با بیان اینکه با شکایت بعضی داوطلبان ،بررسی پروندههایشان
به هیات مرکزی نظارت آمده بود ،گفت :با بررسی این شکایات ،صالحیت
نزديك به  ٩٠٠نفر در هیات مرکزی نظارت تایید و  ۷۹نفر نیز صالحیتشان رد
شد.
همچنین براساس آمار منتشر شده از هیاتهای اجرایی ۶۷ ،هزار و  ۶۰۱شعبه
اخذ رای در کل کشور وجود دارد که  ۹هزار و  ۷۵۳شعبه از آنها ،مکانیزه هستند .به
گفته محمودی شاهنشین در  ۱۴۱شهر کشور که شوراهای  ۷و  ۹نفره دارند ،انتخابات
شوراها به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

انصراف قالیباف از انتخابات رسما به وزارت
کشور اعالم شد
انصراف محمدباقر قالیباف از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم صبح دیروز
رسما به وزارت کشور اعالم شد.
محمد دهقان رئیس ستاد انتخابات قالیباف نامه رسمی انصراف این کاندیدا را صبح
دیروز به وزارت کشور به صورت رسمی ابالغ کرد.

توضیحات عارف درباره لیست امید شورای شهر و لیستهای جعلی منتسب
رئیس شورای سیاستگذاری اصالحطلبان توضیحاتی را در خصوص لیست امید و لیستهای جعلی شورای شهر تهران ارائه کرد .محمدرضا عارف با ارائه توضیحاتی درباره لیست امید و لیستهای جعلی
شورای شهر تهران گفت :با توجه به اینکه لیستهای جعلی یا مشابهی در روزهای اخیر منتشر شده الزم میدانم توضیحاتی را در مورد لیست امید بیان کنم .لیست امید که با اسم امید و بدون پیشوند
و پسوند منتشر شده لیستی است که مورد تایید شورای سیاست گذاری اصالحطلبان بوده و رئیس دولت اصالحات نیز این لیست را تایید کردند .رئیس فراکسیون مجلس اظهار کرد :ویژگی لیست امید
این است که دو سرلیست دارد ،آقایان محسن هاشمی رفسنجانی و احمد مسجد جامعی .ضمن اینکه در این لیست شش نفر از خانمها نیز حضور دارند و مردم میتوانند براساس این دو مشخصه تشخیص
دهند و خواهشمان این است.

حضرت آیتاهلل خامنهای:

آرامش کشور در آستانه انتخابات را باید قدر دانست
رهبر انقالب اسالمی با ابراز خرسندی از حاکم شدن فضای
شور و شوق انتخاباتی در سراسر کشور ،خاطرنشان کردند:
هر انتخاباتی که در دورههای مختلف برگزار میشود ،در واقع
صحنه درخشش ملت ایران و حماسه عظیم مردمی است که
موجب افزایش عزت ملت و قدرت ملی می شود.
به گزارش «ابتکار» به نقل از پایگاه اطالعرسانی مقام معظم
رهبری؛ حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح
دیروز (چهارشنبه) در دیدار هزاران نفر از مردم استانهای قزوین،
زنجان و سمنان ،در سخنان مهمی ،انتخابات روز جمعه را یک جشن
ملی و یک حماسه بزرگ مردمی و جلوهای از اندیشه نو و جذاب
مردمساالری اسالمی در مقابل دیدگان جهانیان خواندند و با تأکید
بر لزوم حضور بسیار پرحجم مردم در پای صندوقها گفتند :روز
جمعه هر فردی رأی بیاورد ،برنده اصلی انتخابات ،ملت ایران و نظام
جمهوری اسالمی هستند .رهبر انقالب اسالمی با ابراز خرسندی از
حاکم شدن فضای شور و شوق انتخاباتی در سراسر کشور ،خاطرنشان
کردند :هر انتخاباتی که در دورههای مختلف برگزار میشود ،در واقع
صحنه درخشش ملت ایران و حماسه عظیم مردمی است که
موجب افزایش عزت ملت و قدرت ملی میشود .حضرت آیتاهلل
خامنهای ،انتخابات را از منظر دیگر ،به رخ کشیدن اندیشه نو و جذاب
مردمساالری اسالمی در مقابل چشم سیاستمداران در دنیا دانستند
و افزودند :مردمساالری دینی یک تجربه جدید بود که بوسیله نظام
جمهوری اسالمی و امام بزرگوار ،به بشریت عرضه شد و ملت ایران
در روز جمعه ،بار دیگر تبلور این اندیشه نو را در معرض دید جهانیان
قرار خواهد داد .ایشان با تأکید بر اینکه انتخابات روز جمعه مورد 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 ،نظارهگر انتخابات خواهند بود
تا ببینند مردم ایران چگونه و با چه روحی ه ای و در چه حجمی وارد
میدان انتخابات خواهند شد ،و از طرف دیگر ،ملتهای منطقه با نگاه
تحسین و حسرت به حضور مردم در روز جمعه چشم دوختهاند
تا بار دیگر عظمت ملت ایران و آزادی موجود در نظام اسالمی و
مردمساالری دینی را نظارهگر باشند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :بر همین اساس اگر حضور
مردم در انتخابات ضعیف باشد ،یک نوع قضاوت و تصمیمگیری
خواهد شد اما اگر حضور مردم در انتخابات ،هوشمندانه ،قوی و با
حجم زیاد باشد ،قطعاً قضاوت به گونه دیگری خواهد بود .حضرت
آیتاهلل خامنهای ،برگزاری انتخابات در دورههای مختلف را زمینهسا ِز
طراوتبخشی مجدد و ارائه عظمتی دیگر از نظام اسالمی خواندند و
خاطرنشان کردند :روز انتخابات برای نظام جمهوری اسالمی« ،روز
جشن ملی و شادی و شور» است .ایشان با اشاره به ناامنی گسترده

موجود در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا ،گفتند :در چنین محیط
ناامنی ،جمهوری اسالمی ایران با لطف و عنایت الهی ،با آرامش و
امنیت کامل ،در تدارک برگزاری انتخابات است که این موضوع بسیار
با اهمیت است و باید قدر و ارزش آن دانسته شود.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه فضای آزادی ،فضای تأثیرگذار
بودن رأی مردم و محیط امن و آرام کنونی ،مرهون نظام جمهوری
اسالمی است ،افزودند :اگرچه برخی از این فضای آزادی استفاده ولی
آن را نفی و ناسپاسی میکنند ،اما اینکه ملت ایران با آزادی کامل در
انتخابات شرکت میکنند و رأی و تصمیم آنها در انتخابات باالترین
مسئول اجرایی کشور و همچنین مدیران شهری تأثیرگذار است،
موضوع بسیار با ارزشی است که باید قدردان آن باشیم .حضرت
آیتاهلل خامنهای خاطرنشان کردند :برگزاری انتخاباتی آزاد و رقابتی
و رأی مردم بهمنظور انتخاب رئیسجمهور ،برای ملتهای منطقه ما
که دولتهای آنها تحت حمایت و سیطره امریکا هستند ،یک رؤیا
است .ایشان ،حضور مردم در صحنه و در پای صندوقهای رأی را
حاوی دو پیام مهم دانستند و گفتند :اولین پیا ِم حضور در انتخابات،
«نشان دادن اعتماد و عالقه مردم به نظام جمهوری اسالمی» است
دادن زنده بودن و پای کار و مصمم بودن
و پیام دیگر آن« ،نشان ِ

ملت ایران» است.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :هرچه حضور مردم در پای
صندوقهای رأی بیشتر باشد و هرچه انضباط و پایبندی کنونی به
قانون بیشتر باشد ،آبرو و احترام ملت ایران در نزد ناظران جهانی
بیشتر خواهد شد .حضرت آیتاهلل خامنهای ،رعایت انضباط و
پایبندی به قانون در سه مرحلهی «قبل از انتخابات ،روز انتخابات و
بعد از انتخابات» را بسیار با اهمیت برشمردند و افزودند :ملت ایران
تجربه کرده است که رعایت این انضباط تا چه حد به نفع او است و
مضر است .ایشان با
بی انضباطی و رعایت نکردن قانون ،تا چه میزان ّ
تأکید بر اینکه در روز جمعه با رأی مردم ،در نهایت یک نفر از میان
نامزدها انتخاب خواهد شد ،خاطرنشان کردند :من معتقد به برنده
اصلی
و بازنده در انتخابات نیستم زیرا هر کس رأی بیاورد ،برنده
ِ
انتخابات ،نظام جمهوری اسالمی و ملت ایران است .رهبر انقالب
نظارتی انتخابات
اسالمی با اشاره به جدیت دستگاههای اجرایی و
ِ
و دستگاههای حافظ امنیت در انجام وظیفه خود گفتند :همه این
دستگاهها ،مورد اعتماد و با یکدیگر نیز هماهنگ هستند اما بار دیگر
به این دستگاهها سفارش میکنم که آراء مردم امانت است و این
امانت باید حفظ شود .حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند :ممکن است

افرادی باشند که قصد تخلفهایی را داشته باشند و دستگاههای
نظارتی و اجرایی و حافظ امنیت اگرچه مورد اعتماد و مقبول هستند
اما باید کام ً
ال مراقبت کنند .ایشان با تأکید بر اینکه دشمنان ملت
ایران ،از نزدیک صحنه انتخابات را رصد میکنند ،خاطرنشان کردند:
باید چهره ملت ایران در مقابل بدخواهان ،چهرهای مصمم و دارای
عزم راسخ برای تصمیمگیری و در عین حال چهرهای همراه با اعتماد
به نفس ،قدرتمند و با آرامش باشد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به برخی سخنان ناشایستی که در
جریان رقابتهای انتخاباتی بیان شد ،گفتند :اگرچه این سخنان
شایسته ملت ایران نبود اما حضور مردم همه این مسائل را حل
خواهد کرد و این سخنان تأثیری نخواهد داشت .حضرت آیتاهلل
خامنهای افزودند :انشاءاهلل مردم ایران اعم از زن و مرد ،روز جمعه
در سراسر کشور ،در انتخابات شرکت خواهند کرد و با این حضور و
با نشان دادن عزم راسخ خود ،به نظام اسالمی آبرو خواهند بخشید.
ایشان در ادامه یک توصیه مهم به هواداران و ستادهای نامزدهای
انتخاباتی داشتند و گفتند :عالقمندان نامزدها و ستادهای آنها باید
متانت و انضباط را رعایت کنند زیرا این چند صباح زندگی و کار
دنیا خواهد گذشت و آنچه که باقی میماند ،اعمال ما و محاسبه
الهی است ،بنابراین همه باید با در نظر گرفتن رضای الهی و با خالص
کردن نیتها در عرصه رقابتها و تبلیغات انتخابات فعالیت کنند.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه اگر فعالیتهای انتخابات با
هدف رضایت الهی باشد ،خداوند به آنها برکت خواهد داد و آنچه
که به نفع ملت ایران است ،پیش خواهد آمد ،افزودند :همه موظف
به پایبندی به قانون و رعایت انضباط قانونی و عمل به آن هستند.
حضرت آیتاهلل خامنهای گفتند :نظام اسالمی در طول نزدیک به
 ۴دهه ،به رغم دورههای مختلف و شرایط گوناگون دنیا و منطقه و
همچنین برخی عملکردهای احیاناً نامناسب یا غیرجامع مسئوالن،
به پیش رفته و حرکت عظیم جمهوری اسالمی و حضور مردم کار
خود را کرده است .ایشان تأکید کردند :این پیشرفت روز به روز ادامه
خواهد یافت و جمهوری اسالمی آن روزی را خواهد دید که دشمنان
مأیوس شوند و از زیادهگویی و یاوهگویی دست بردارند .رهبر انقالب
اسالمی در پایان ِ
بحث انتخابات اظهار امیدواری کردند خداوند متعال
به آزمون بزرگ روز جمعه عنایت کند و برکت دهد و هر آنچه را که
خیر و صالح ملت و کشور است ،پیش آورد.
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای سخنانشان ،ماه شعبان را ماه دعا و
توسل و آماده شدن برای ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان خواندند
و افزودند :باید از فرصت باقیماندهی ماه شعبان استفاده و خود را وارد
وادی معنویت و رحمت الهی کرد و جوانان عزیز با دلهای صاف و
پاکشان ،آمادگی بیشتری برای استفاده از این فرصت و نعمت الهی
دارند.

آیتاهلل مکارم شیرازی:

بِینی و بیناهلل ،اصلح را انتخاب کنید
آیتاهلل مکارم شیرازی در رابطه با موضوع انتخابات گفت :طرفداران نامزدها
باید از رفتارهای تحریکآمیز که موجب سوءاستفاده دشمن است بپرهیزند.
این مرجع تقلید در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم ،با بیان اینکه قرائن
نشاندهنده داغ شدن تنور انتخابات است ،افزود :مردم حضور جدی در پای صندوقهای
رای خواهند داشت و این جای خوشحالی است که جوانان پای صندوقهای رای با شور و
نشاط حضور پیدا میکنند .این مرجع تقلید با تاکید بر اینکه دشمن درصدد آسیب وارد
کردن به انتخابات است ،افزود :شور خوبی در بین مردم ایجاد شده است تا با هوشیاری و
ِ
نهایت آرامش برگزار شود .وی با بیان
درایت نقشه دشمنان را نقش بر آب و انتخابات در
اینکه افراد در روزهای باقی مانده از کارهای تحریکآمیز پرهیز کنند ،تصریح کرد :جشن
پیروزی پس از اعالم نتایج است ،زودتر از زمان اعالم نتایج جشن گرفتن ،کار درستی
نیست و از این کارهای تحریکآمیز دوری باید کرد .آیتاهلل مکارم شیرازی پرهیز از
مذمت ،اهانت به طرف مقابل را مورد تاکید قرار داد و گفت :این رفتارها در دنیا و آخرت
برای افراد مجازات دارد .وی درباره انتخابات اصلح نیز گفت :ما به حکم وظیفه از هیچ
کاندیدای طرفداری نکردیم؛ اما افراد بیایند باور کنند کسی را که انتخاب میکنند در

اعمالش شریک هستند و روز قیامت باید پاسخگو باشند ،هرگز به سبب تعصب و رفاقت
دوست و آشنا به افراد رای ندهید .این مرجع تقلید خاطرنشان کرد :رای سفید هم اشتباه
است ،سطح حضور در انتخابات را پایین می آورد ،آنکه اصلح است را بینی و بیناهلل
انتخاب کنید و به آن رای بدهید .آیتاهلل مکارم شیرازی در پایان گفت :بعد از انتخابات
شعارهای تقلب را کنار بگذارید و همه فرد منتخب را کمک کنید .وی در بخش دیگری
از سخنان خود با اشاره به روایتی از پیامبر(ص) گفت :تسویف و تاخیر در کارها نشانه
تنبلی و عدم احساس مسئولیت و وظیفه است و متاسفانه این تسویف یکی از عوامل
هالک امتهاست .وی با بیان اینکه وقتی به ادارات رجوع میکنیم ،دائما با این موارد
روبرو هستیم که وقت مردم بیهوده تلف میشود ،عنوان کرد :این کاغذبازی در ادارات
واقعا مشکلساز شده است؛ االن دور سر گرداندن متاسفانه در ادارات کم نیست و گاهی
شاهدیم که یک کار کوچک یک سال طول میکشد .این مرجع تقلید با بیان اینکه به هر
حال این مسئله باعث دلسردی مردم میشود اظهارکرد :دلسردی سبب میشود تا برخی
از مردم سودجویی کرده و رشوه بگیرند و همین عوامل سبب هالکت امتها و ملتها
خواهد بود .آیتاهلل مکارم شیرازی بیان کرد :برنامههای اخالقی را باید ابتدا از خودمان و

خانواده خودمان شروع کنیم تا مردم هم قبول کنند؛ واقعیتهای زندگی را بگیریم و از
خیالپردازی دوری کنیم تا هم خودمان و هم دیگران از زندگی بهرهمند شوند.

سخنگوی ستاد حسن روحانی در نشست خبری:

یشود
 ۲۹اردیبهشت حماسه شبه خرداد  ٧٦تکرار م 
محمد علی وکیلی گفت ۲۹ :اردیبهشت حماسه شبه خرداد
 ٧٦تکرار میشود.
سخنگوی ستاد روحانی در نشست خبری خود گفت :براساس
برآورد دقیقی که از نظر سنجیها داریم  ٢٩اردیبهشت حماسه شبه
خرداد  ٧٦تکرار می شود.
وی با بیان اینکه در روز جمعه ادعاها راستیآزمایی خواهد شد
خطاب به کسانی که میخواهند به هر دلیلی در انتخابات رای ندهند
گفت :شما با این کار عمال به کسی رای میدهید که نفعش در مشارکت
حداقلی است .اگر میخواهید سعید جلیلی جای ظریف و میرکاظمی
جای زنگنه بنشیند و قاضی زاده هاشمی از وزارت بهداشت حذف
شود پای صندوق نیایید ،اما اگر میخواهید این وزرای با کارنامه فاخر
در کابینه حضور داشته باشند پای صندوق رای بیایید .وکیلی خاطر
نشان کرد :آنچه برای ستاد آقای روحانی مهم بوده دعوت هواداران به
آرامش است .ما نیاز به پرخاشگری نداریم زیرا منطق ما پرخاشگری
نیست بلکه اخالقمداری است و آنچنان که در مناظره نشان دادیم
حفظ متانت و نجابت برای ما مهمتر از نتیجه است .ما در فعالیت های
انتخاباتی تا پایان ساعت مجاز تبلیغات این تقاضا را از همه هواداران
نیز داریم؛ چرا که معتقدیم آرامش رمز موفقیت ماست و مردم نباید
مقابل هم صف آرایی کنند بلکه باید به انسجام آنها افزوده شود .وکیلی
با بیان اینکه همدلی در انتخابات فرصتی برای تقویت همدلی مردم
است خاطر نشان کرد :هر چه مردم پرخاشگری و رفتار رعب آور از
رقیب ببینند نتیجه معکوس میگیرند .مردم تجربه رفتارهای خشن
را به کرات داشتهاند و تعجب من به عنوان کنشگر سیاسی از اردوگاه
رقیب این است که چرا از گذشته عبرت نمیگیرند .منش ما و اردوگاه
آقای روحانی همراه با حرمت و احترام به قانون است .ما به قانون
تمکین میکنیم و هر اقدام غیر قانونی را محکوم خواهیم کرد .وکیلی
در ادامه اظهار کرد :با کنار رفتن آقای قالیباف و جهانگیری آرایش
اصلی انتخابات مشخص شد  .وی افزود :در حال حاضر ما شاهد رقابت
دوگانه روحانی و رییسی هستیم ،آنچنان که از ابتدا این مسئله معلوم
بود .وکیلی تاکید کرد :معتقدم برخالف مواضع آقای قالیباف معلوم

شد که وی نقش پوششی را از ابتدا بر عهده داشته است .سخنگوی
ستاد انتخابات روحانی تصریح کرد :براساس برآوردهای ما کنارهگیری
آقای قالیباف از لحاظ سبدآرایی این است که کنارهگیری وی آرایی
را به سبد رییسی اضافه نکرده است ،لذا مجموعه آرای حامیان آقای
قالیباف تاکنون و به استناد نظرسنجیهای معتبر؛ در خوشبینانهترین
وضع  ۵۰-۵۰است و کنارگیری وی  ۵۰درصد آرا را در سبد روحانی
و  ۵۰درصد بعدی را در سبد رییسی قرار داده است؛ لذا ما دست تک
تک هواداران آقای قالیباف را میبوسیم و از همین تریبون میگوییم
که درب ستادهای آقای روحانی به روی آنها باز است .محمدعلی
وکیلی در ادامه با اشاره به تفاوت کنارهگیری قالیباف و جهانگیری
اظهار کرد :کنارهگیری این دو رقیب از کارزار انتخابات در این بود
که جهانگیری از ابتدا در نقش نامزد دوم ظاهر شد و کنار رفتنش با
افتخار و در اوج بود ،اما وضعیت آقای قالیباف به نحوه دیگری بود که
خودتان میدانید .وی با اشاره به اینکه حماسه حضور مد نظر ستاد
روحانی است اضافه کرد :همه تبلیغات ما برای تحقق حضور حماسی
است .ما همواره معتقد بودیم که انتخابات فرصتی است برای رفراندوم
جهت تولیت نظام است؛ بنابراین دعوت ستاد روحانی از مردم این
است که به هیچ وجه قانع وضع مطلوب رای روحانی نباشند و پای
صندوق رای بیایند؛ لذا هیچ کس اجازه ندارد در خانه بنشیند و همه
باید در لحظات ابتدایی اخذ رای در محل صندوقها حاضر شوند و
فرصت رایگیری را به بعدازظهر موکول نکنند .وکیلی تاکید کرد:
انتظار داریم مردم با حضور خود ،مشارکت حداقل  ۷۰درصدی را در
انتخابات رقم بزنند و نامزد مطلوب خود را با اکثریت آرا انتخاب کنند
لذا تقاضای ما از رای اولیها این است که با شعار جشن سرنوشت در
جشن ملی شرکت و حتما خاطره حضور خود را ثبت و یادداشت
کنند چراکه این خاطره برایشان نوستالژیک خواهد بود .وکیلی ادامه
داد :ما از نصب بنر و پوستر در محلهای غیرمجاز پرهیز کردیم؛ با
این حال میبینیم که در برخی موارد در تهران و شهرستانها تفاوت
در عملکرد وجود دارد .سخنگوی ستاد روحانی با بیان اینکه هواداران
روحانی هیچ گاه از آرامش خارج نمیشوند ،اظهار کرد :همه در ۲۹

اردیبهشت نشان میدهیم که به چه میزان آرامش داریم  .وکیلی
در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه دلیل هشدار شریعتمداری
مبنی بر پرهیز مردم نسبت به حضور در تجمعات خیابانی چه بوده و
آیا نگرانی در بحث امنیتی کردن انتخابات وجود دارد؟ گفت :خواست
ما این است که شور انتخاباتی در بین مردم حاکم باشد اما به هیچ وجه
نباید در این مسیر معترض هم باشیم .وی تصریح کرد :البته نگران این
هستیم که برخی به دنبال تجمعات مشکوک باشند به همین دلیل
همین جا تاکید میکنیم که این هشدار برای این است که بهانه را از
دست شیطنتکاران بگیریم وگرنه نشاط مردم در انتخابات اصل است.
سخنگوی ستاد انتخاباتی حسن روحانی با انتقاد از عملکرد صدا و
سیما در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری خاطر نشان کرد:
ما عملکرد این سازمان را پای کارمندان سختکوش آن نمیگذاریم و
میدانیم که دل کارمندان ،تهیه کنندگان و مجریان این سازمان با
ماست .متاسفانه صدا و سیما چوب حراج به سرمایه ملی کشور زد
و در تخفیف فعالیت نامزد ما کوتاهی نکرد .این بی عدالتی رسانهای
باعث پایین آوردن اعتماد عمومی نسبت به رسانه ملی میشود اگر چه
بدنه صدا و سیما محترم  ،عزیز و همراه ما هستند و ما از کوره آرامش
خارج نمیشویم .وی با بیان اینکه صبوری شرط موفقیت ما است
گفت :تشنج مال اردوگاه بازنده است .هر چه رقیب ضریب ناکامیاش
را بیشتر ببیند رفتار تشنج آفرینی بیشتری از خود نشان میدهد.
شاخص بازنده و برنده را باید رفتار سیاستمدار در صحنه رقابت دید.
ما نیاز به ناآرامی و ر فتار خالف قانون نداریم .وکیلی خاطر نشان
کرد :تجمعاتی که تحت مدیریت ستادهای رسمی نباشد ممکن است
باعث سؤاستفاده شود لذا ما همچنان از مردم خواهش داریم در زمان
مجاز فعالیت های انتخاباتی از شور و هیجان انتخاباتی نکاهند اما از
هرحرکت و شعاری که بهانه برخوردایجاد میکند به شدت پرهیز
کنند .مردم روز جمعه باید نشان دهند که تحت تاثیر فضای رعبآور
قرار نگرفته و نمیگیرند و حاضر نیستند نقش سرنوشت سازشان را
کمرنگ کنند .این نماینده مجلس با بیان اینکه پیروزی حسن روحانی
با  70درصد آرا معنایی به مراتب متفاوت از پیروزی با  52درصد رای

دارد گفت :هر درصد افزایش رای آقای روحانی کمک به اعتماد به
نفس ایشان برای حل گرههای اساسی کشور است و ما ملتمسانه از
مردم تقاضا داریم با هیچ برآوردی در خانه ننشینند و پای صندوقهای
رای بیایند و کمک کنند نامزدشان با اقتدار و رایی که پایه مشروعیت
دولت را ارتقا میدهد رای بیاورد .وی رفتار قالیباف در جریان تبلیغات
انتخاباتی را انتحار سیاسی توصیف کرد و افزود :آقای قالیباف اجماال
کارنامه قابل قبولی داشت اما رفتار سیاسیاش در این انتخابات انتحار
اخالقی و سیاسی بود .ما راضی نیستیم سرمایههای انسانی کشور
تحت تاثیر فضاهای احساسی قرار گیرد و گرفتار انتحار شود .آقای
قالیباف مثل یک تخریبگر وارد صحنه شد و حضور جهانگیری را
به چالش کشید و آن را غیرصادقانه خواند در حالی که کناره گیری
ایشان پیش از جهانگیری نشان داد حضور خودش غیرصادقانه بوده
است .سخنگوی ستاد انتخاباتی روحانی تاکید کرد :از اول معلوم بود
که آقای جهانگیری نامزد دوم ماست ایشان از حریمهای اخالقی
تجاوز نکرد ،در اوج محبوبیت کنار رفت و به سرمایههای کشور افزوده
شد؛ در حالی که برعکس این برای آقای قالیباف اتفاق افتاد .وکیلی
در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره رویکرد روحانی به حوزه
سیاست خارجی اضافه کرد :آقای روحانی در چهار سال گذشته نشان
داد با چه سیاست راهبردی در عرصه بینالملل حضور دارد .ایشان با
همین سیاست توانست برجام را به سرانجام برساند .بخش مهمی از
وقت تیم آقای روحانی صرف مقابله با ایران هراسی شد و جابجایی در
آرایش جهانی اتفاق افتاد و اجماع جهانی علیه ایران برداشته شد و
وعدههای ترامپ که همچون برخی دلواپسان داخلی بنای پاره کردن
برجام را داشتند ناکام ماند .دلیلش اجماع جهانی در دفاع از برجام
بود .وی با بیان اینکه رویکرد و تمرکز سیاسی روحانی در دوره دوم
دولت وی تقویت روابط ایران با کشورهای منطقه است گفت :رفع
سوء تفاهمهای منطقهای در دستور کار دولت دوم آقای روحانی
خواهد بود و حل مسئله سوریه همچنان در دستور کار این دولت
است .همچنین حفظ رابطه استراتژیک با روسیه و چین سیاستهای
راهبردی دولت آقای روحانی خواهد بود.

