سياست روز

www.ebtekarnews.com

پنجشنبه
 28اردیبهشت 1396
شماره3710

حتی یک رای میتواند آینده را تغییر دهد

محمد جواد ظریف وزیرامورخارجه در پیامی اینستاگرامی نوشت« :انتخابات روز جمعه ،آینده همه ما را رقم خواهد زد و مشخص خواهد کرد که مردم ایران راه پیشرفت و توسعه و راه انسجام و حضور
همه جانبه برای مشارکت برای ساختن آینده خودشان را انتخاب خواهند کرد و به دنیا نشان خواهند داد که باید با این مردم با زبان احترام صحبت کنند و نمیتوانند هیچگاه یک ایرانی را تهدید کنند .اگر
مشارکت شما در انتخابات  ۹۲نبود هیچ گاه برجام به نتیجه نمیرسید .هیچ گاه تحریمها برداشته نمیشد و هیچگاه دنیا ناگزیر از این نمیشد که با نمایندگان شما با احترام و با زبان تکریم صحبت کنند نه
با زبان تحقیر و تهدید .من همه ایرانیان ،ایرانیان خارج از کشور و ایرانیان داخل کشور را دعوت میکنم که همه روز جمعه به پای صندوق رای بروند» وی افزوده است« :روز جمعه همه ما با این اطمینان به
پای صندوقهای رای میرویم که حتی یک رای میتواند آینده را تغییر دهد .حتی یک رای در نتیجه انتخابات تاثیر خواهد داشت .همه ما روز جمعه برای ادامه مسیر و برای ادامه ساختن ایرانی شکوهمند،
پراحترام و با عزت و سربلندی در پای صندوقهای رای برای انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها حضور پیدا خواهیم کرد .شاد و سربلند باشید».

تحریم انتخابات؛ اعتراض مدنی یا غیرفعال بودن سیاسی؟

اخبار

وقتی رای ندادن ،نوعی رای دادن است!

سوءاستفاده انتخاباتی افراد مشکوک از ائمهجمعه
در روزهای اخیر افراد مشکوکی با ائمه جمعه شهرها تماس تلفنی میگیرند و با
اسم بردن از یکی از نامزدهای ریاست جمهوری به آنها میگویند دستور شورای
سیاستگذاری ائمه جمعه این است که برای این نامزد خاص تبلیغ کنید و به مردم
بگوئید به او رأی بدهند.
به گزارش ایسنا ،روزنامه «جمهوری اسالمی» با انتشار این خبر نوشت :قطعاً شورای
سیاستگذاری ائمه جمعه چنین دستوری نداده است زیرا رهبر معظم انقالب ،که ائمه
جمعه نمایندگان ایشان هستند ،تأکید کردهاند که «هرگز نمیگویم به چه کسی رأی بدهید
یا ندهید اما اصرار دارم که در پای صندوق رأی حاضر باشید ».بنابراین ،الزم است شورای
سیاستگذاری ائمه جمعه با انتشار اطالعیهای با این اقدام خالف برخورد کرده و حساب
خود را از سوءاستفادهکنندگان جدا کند.

وزیر علوم:

عدهای از دغدغه رهبری انقالب در خصوص
یکنند
سند  ۲۰۳۰سوءاستفاده تبلیغاتی م 
وزیر علوم تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری
همیشه نصبالعین مسئوالن قرار دارد تاکید کرد :عدهای از دغدغه ایشان
در خصوص سند ۲۰۳۰سو استفاده تبلیغاتی میکنند و از آن به عنوان
دستاویزی برای فشار به دولت استفاده میکنند.
به گزارش ایسنا ،محمد فرهادی درخصوص سند  ۲۰۳۰گفت :به کار بردن واژه «سند»
درست نیست .آنچه به نام سند  ۲۰۳۰معروف شده ،در واقع بیانیهای است تحت عنوان
«آموزش فراگیر و با کیفیت و ترویج فرصتهای یادگیری مادامالعمر برای همه» .که این
بیانیه در حاشیه سی و هشتمین اجالس کنفرانس عمومی یونسکو در آبان ماه  ۱۳۹۴با
حضور بیش از  ۹۰وزیر آموزش در مقر یونسکو در پاریس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت
و با عنوان «چارچوب اقدام آموزش  »۲۰۳۰به تصویب رسید .دکتر فرهادی متن تحفظ را به
این شرح اعالم کرد :جمهوری اسالمی ایران خود را متعهد به بخشهایی از چارچوب اقدام
برای آموزش  ۲۰۳۰که ممکن است به نوعی در تعارض با قوانین ،مقررات و اولویتهای
ملی ،باورهای دینی و ارزشهای فرهنگی جامعه ایرانی تفسیر و تعبیر شوند ،نمیداند .وزیر
علوم افزود :تحفظ یعنی حق شرط ارائه شده توسط کشور؛ یعنی اینکه ما بعضی از بندها را
اجرا نمیکنیم چون مطابق ارزشها ،اولویتها و اسناد باالدستی ما نیست.

معاون قضایی دادستان کل:

هیچ دستور قضایی درباره فیلتر صفحات اینستاگرامی
منتقد دولت صادر نشده است
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت :هیچ دستوری از
ناحیه مراجع قضایی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در خصوص فیلتر
و مسدود شدن پایگاهها و صفحات اینستاگرامی رسانههای منتقد دولت صادر
نشده است.
به گزارش ایسنا ،عبدالصمد خرمآبادی در خصوص شایعه فیلتر برخی صفحات
اینستاگرامی رسانههای منتقد دولت نظیر خبرگزاری فارس ،افسران جنگ نرم ،فتن و
صفحات برخی دیگر از فعاالن فضای مجازی که در روزهای اخیر از دسترس خارج شدهاند،
گفت :هیچ دستوری از ناحیه مراجع قضایی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در
خصوص فیلتر پایگاههایی که نامبرده شد ،صادر نشده است.

سرمقاله
همراه شو عزیز
ادامه از صفحه یک
به این دلیل بر کلمه «حداقل» تاکید میشود که گاه تصمیمهای دولتها میتواند آثاری
فراتر از دوران مسئولیتشان داشته باشد ،چنان که نتایج عملکرد دولتهای نهم و دهم،
علیرغم تالشهای فراوان دولت یازدهم برای جبران ،هنوز تا به امروز ایران و مردم ایران
را درگیر خود کرده است.
مثل هر انتخابات دیگری ،برخی از ابتدا کاندیدای خود را برگزیدهاند و برخی تا روز
و لحظههای آخر مرددند .برخی بر طبل تحریم انتخابات میکوبند و برخی میروند تا
رایهای سفید و باطله به صندوق بیندازند .با این حال فرقی نمیکند که از کدام دسته
باشی؛ نتیجه انتخابات بر زندگی همهشان اثر خواهد گذاشت .برای ایرانیهای مقیم وطن
که دلیل این اثرگذاری واضح و مبرهن است ،اما این نتیجه حتی بر زندگی ایرانیان خارج
از کشور نیز تاثیرگذار خواهد بود .برابری نرخ ارز ،ثبات بازار ارز ،گستره رابطه دیپلماتیک
با دیگر کشورها ،میزان تعامل بینالمللی و تاثیر چهره خارجی ایران در تقویت یا زدودن
ایرانهراسی تنها بخشی از مسائلی است که میتواند حتی بر زندگی ایرانیها در آن سوی
آبها موثر باشد.
فارغ از نتیجه انتخابات شوراهای شهر و روستا که میتواند بر امور جاری و زندگی
شهری و نیز میزان شفافیت یا فساد حاکم بر مدیریت محل زندگی موثر باشد ،انتخابات
ریاست جمهوری تاثیر گستردهتری دارد .نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تنها پیروزی
یک کاندیدا نیست .در شرایطی مثل انتخابات  96که فضای دو قطبی اصولگرایی و اعتدالی-
اصالحطلبی ایجاد شده است ،پیروزی هر کاندیدا ،در واقع پیروزی گفتمانی است که قرار
است در  4سال آینده در باالترین سطح مدیریتی کشور حاکم شود .نتیجه این که فارغ از
نوع تعامل و کنش در انتخابات ،انتخاب افراد نیز مهم میشود.
شاید با نگاهی به انتخابات اخیر بتوان گفت بعد از سالهای  76و  ،88این سومین
تجربه انتخابات دو قطبی تمام و کمال در ایران است .اگر مثال در انتخابات  92چندین
کاندیدای اصولگرا با تفکرهای مختلف طیف اصولگرایی با یکدیگر رقابت میکردند و ائتالف
اصالحطلبان و اعتدالگرایان در روزهای رقابتهای انتخاباتی شکل گرفت ،این بار هر دو
طرف در واقع با استراتژی تقابل یک به یک به میدان آمدند .هر چند باز هم تناقضهایی
درباره رفتار و گفتار کاندیداهای اصولگرا و ماندن یا کنار کشیدن به نفع یک کاندیدا به
چشم میخورد ،اما در نهایت نتیجه ،تقابل یک به یک بوده است .با این که همچنان بعد از
انصراف اسحاق جهانگیری و محمدباقر قالیباف ،هنوز دو کاندیدا از هر دو طیف در صحنه
هستند ،اما با توجه به نتایج نظرسنجیها و البته رصد فضای سیاسی میتوان رقابت اصلی
را بین حسن روحانی با حمایت تمام و کمال اصالحطلبان و اعتدالیون و حتی جمعی از
اصولگرایان معتدل – حتی سید مصطفی هاشمیطبا ،دیگر کاندیدای این جریان نیز اعالم
کرده است به روحانی رای خواهد داد – و سید ابراهیم رئیسی با حمایت تمام و کمال
اصولگرایان از پایداری تا جامعتین – شاید به جز حزب موتلفه اسالمی که کاندیدای خاص
خود را در صحنه دارد – دانست .هر دو گفتمان تاکنون دورانی از استقرار دولت مورد
حمایت خود در پاستور را تجربه کردهاند و نوع نگاه آنها به مسائل داخلی و خارجی و نتایج
عملکردشان معلوم است .در نتیجه میتوان حتی در صورت شناخت ناکافی از کاندیداها،
به تفکری رای داد که دولتهای سازندگی ،اصالحات و اعتدال را در پیشینه خود دارد و یا
گفتمانی را برگزید که نتیج ه حمایتهایش دولتهای نهم و دهم و البته بعدا برائتجویی
از رئیسجمهوری این دو دولت بوده است .این که مردم رای به اعتدال را تَکرار کنند و
یا بازگشت به دولتهای نهم و دهم را برگزینند ،نتیجهاش احتماال تا اولین روز خردادی
مشخص میشود که میتواند این بار پر حادثه باشد یا نباشد .انتخاب با شماست« .همراه شو
عزیز ،تنها نمان به درد ،کاین درد مشترک ،هرگز جدا جدا درمان نمیشود ،دشوار زندگی،
هرگز برای ما ،بی رزم مشترک ،آسان نمیشود».

.

بهاران آزادی

ادامه از صفحه یک
آنجا که وضعیت موجود در کشور اقتضا میکند به یک راه و منش
فکری رای دهیم ،این مهم اهمیت ویژه پیدا خواهد کرد که بهتر است
از ایدهآلها صرفنظر کرده و واقعیتهای موجود را بپذیریم ،شاید این
گامی موثر باشد در راه رسیدن به ایدهآلها.
در روزهای اخیر اما نظرسنجیها نشان داده ،تعداد زیادی از آنها
که انتخابات را تحریم کرده بودند یا آرای خاکستری نامیده میشدند،
به رایدهندگان پیوستهاند ،علت چیست؟
در شرایط فعلی ،رای ندادن به معنای رای دادن است
محمدامین قانعیراد ،جامعهشناس سیاسی در اینباره گفت :باید
دید زمانی که صحبت از تحریم انتخابات میشود ،افراد چه هدفی را
دنبال میکنند .عدهای شاید انتظار داشته باشند که عدم مشارکت
آنها ،تغییرات عمدهای را موجب شده و در جهت تغییر سیستمريال
به هدف خود برسند .در پاسخ به این افراد باید گفت که این روش
پاسخگو نیست .قانعیراد تشریح کرد :قشر گستردهای در انتخابات
شرکت میکنند ،سالهاست که این مشارکت وجود دارد و تداوم
پیدا خواهد کرد .در انتخابات پیشرو نیز پیشبینی میشود مشارکت
گسترده باشد ،در نتیجه عدم مشارکت آنها نمیتواند موجب عدم
مشروعیت شده یا چیزی را دگرگون کند .بنابراین افرادی که
مخالفت بنیادی و اساسی دارند ،راه به جایی نخواهند برد .به گفته
این جامعهشناس سیاسی ،اشخاصی این اقدام را نوعی نافرمانی مدنی
دانسته و معتقدند در این شرایط سیستم بهتر عمل کرده ،مختصات
سیاسی جامعه ارتقا مییابد ،به شرایط بهتری دست پیدا میکنیم و
در درون چارچوب نظام موجود مسائلی تغییر خواهد کرد؛ در پاسخ
باید بدانند ،این هم خالف چیزی است که آنها انتظار دارند ،این اقدام
نه تنها نتیجهای در برندارد ،بلکه به نفع گروههایی تمام خواهد شد
که بیشترین مخالفت را با آن گروهها دارند .قانعیراد ادامه داد :برخی
تصور میکنند با رای ندادن یا عدم مشارکت ،کاری انجام نمیدهند،
در حالی که این خود یک کنش است و در نتیجه انتخابات تاثیر
میگذارد .به گفته او ،در شرایط کنونی ،رای ندادن به نوعی رای دادن
است؛ شخص فکر میکند سلبی برخورد کرده اما بعد ایجابی هم

دارد .رای ندادن به نفع یک گروه و به معنای کمک به تقویت نیرویی
است که نگرش مدنی کمتری داشته یا اصال فاقد نگرش مدنی است،
دیدگاه محافظهکارانه دارد یا با دموکراسی و مردم ساالری ارتباط
محکمی ندارد .این جامعهشناس معتقد است ،نمایندگان جریان
ک منفعت پیدا خواهند کرد.
سنتگرا و محافظهکارتر و غیردموکراتی 
تحریمیها باید بدانند که رای ندادن یا عدم مشارکت در انخابات به
نفع این افراد است.
عضو انجمن جامعهشناسان ایران خاطرنشان کرد :اصوال در هیچ
کجای دنیا و در هیچ زمانی در عرصه سیاست ،انتخاب میان خوب
مطلق و بد مطلق نیست؛ این افراد تصور میکنند زمانی باید به پای
صندوق بیایند که به نفع خوب مطلق رای دهند ،همیشه انتخاب
میان «خوب و خوبتر» یا «بد و بدتر» است .قانعیراد گفت :انتخابات
امری نسبی است و همیشه دو طرفی که صف آرایی میکنند ،به طور
نسبی با هم تفاوت دارند ،برخی میگویند این افراد تفاوتی با هم
ندارند؛ تفاوت را نباید مطلق دید .در شرایط فعلی دو گروه موجود
با هم تعارضات و اختالفات جدی داشته و حضور مردم میتواند

تعیین کند که سالها و دهههای آینده کشور چگونه اداره شود،
جهت گیریهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی چگونه باشد و حتی
سمت و سوی افراد به چه شکل باشد؛ حضور این افراد پای صندوق
موثر است .وی عنوان کرد :مردم ایران ،دیر یا زود متوجه میشوند
که کنش آنها چگونه در شکل دادن به فضای سیاسی و اجتماعی
موثر بوده و فضایی ایجاد خواهد شد که از آن میگریختند و فرار
میکردند ،باید توصیه کرد به کنش اخالقی و نسبی در شرایط فعلی
رضایت دهند و با حضور خود شرایطی را فراهم کنند که جریانی
در سیاست ایران قدرت اجرایی را به دست گیرد که نگاه عقالنی،
خردمندانه و آیندهنگرانه داشته باشد ،تنشهای بینالمللی را کاهش
و از خطر جنگ دور نگه دارد .این جامعهشناس سیاسی براین باور
است که مردم با حضور در روز انتخابات باید قردی را انتخاب کنند که
فضای اقتصادی را تا حدودی بهبود بخشیده و احتمال سرمایه گذاری
خارجی و آزادی اجتماعی و فرهنگی را فراهم کند.
رای ندادن در ایران جنبه اعتراضی ندارد
پروانه سلحشوری ،نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی

با ذکر این نکته که نظرسنجیهای اخیر حاکی از آن است که آرای
خاکستری تمایل زیادی برای شرکت در انتخابات از خود نشان
میدهند ،گفت :در مقوله انتخابات ،چه در ایران و چه در کشورهای
متمدن دنیا ،مردم آزاد هستند در انتخابات مشارکت کنند یا نه،
اما نهایت در بین کاندیداها یک نفر رئیسجمهور میشود .در ایران
نیز میان حسن روحانی و ابراهیم رئیسی یک نفر سکاندار کشور
خواهد شد .سلحشوری در ادامه خاطرنشان کرد :تعداد زیادی از افراد
که تا چند روز پیش انتخابات را تحریم کرد ه بودند ،اکنون به این
نتیجه رسیدهاند که با رای ندادن و عدم مشارکت در انتخابات تجربه
دوران احمدینژاد و شورای شهر دوم تکرار میشود؛ با رای ندادن ما،
فردی بر سر کار خواهد آمد که اثرات منفی و مخرب آن نه  4سال
بلکه تا سالیان سال قابل جبران نخواهد بود .به گفته سلحشوری،
براساس همین تجربههای نامطلوب است که باید خود را مسئول
دانسته و اجازه ندهیم پیروان همان افکار با ریاست دوباره بر کشور آثار
سوء برجای بگذارند .این فعال سیاسی اصالحطلب همچنین یادآور
شد :افرادی که احساس مسئولیت و تعهد اجتماعی دارند ،بدانند
که نهایت سرنوشت ایران رقم خواهد خورد؛ بیتفاوتی ما را به بیراه
میکشاند اما احساس مسئولیت و تعهد اجتماعی یعنی دل ما برای
ایران میتپد و شرایط ما را در وضعیتی قرار میدهد که حتی اگر
راضی نیستیم ،معضالت زیاد است و گلهمند هستیم ،باز هم برای
رسیدن به مطلوب تالش کنیم .سلحشوری ،نماینده مردم تهران در
مجلس دهم عنوان کرد :تجربه سالهای  92تا  94نسبت به تجارب
گذشته بسیار متفاوت است و همین امر ما را ترغیب میکند که
به تعهدات اجتماعی خود پایبند بمانیم؛ پایبند و مسئول نسبت به
فردی که حداقل جانب مردم را رها نکرد و در کنار آن کارهای بزرگ
و خوبی نیز انجام داده است .فعال سیاسی اصالحطلب خاطرنشان
کرد :تحریم انتخابات نه تنها دستاورد مثبتی نخواهد داشت بلکه
عدم مسئولیتپذیری اجتماعی است .وی در ادامه با اشاره به اینکه
اعتبار ما در جهان تغییر و به جایگاه اصلی خود بازگشتیم و به کرامت
زنان بها داده شده است ،گفت :ما زنان به خوبی میدانیم که تحریم
به سود ما نیست .به خاطر همین تغییرات کوچک و بزرگ از مردم
میخواهم مسئولیت اجتماعی خود را پذیرفته و به پای صندوق رای
بیایند .به گفته سلحشوری ،رای ندادن در ایران جنبه اعتراضی ندارد،
چرا که سطح مشارکت در جمهوری اسالمی ایران معموال بین  55تا
 70است ،سطحی معقول تلقی میشود و اعتراض در چنین شرایطی
نمادین نیست .اما با مشارکت در انتخابات ،فردی بر سر کار خواهد
آمد که چه در ایران و چه خارج از کشور ،اعتبار ایرانیان خواهد بود؛
با انتخاب ما و با گامهایی به پیشرو ،امیدوارم به عقب برنگردیم.

وزیر کشور:

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری:

نتایج انتخابات ریاست جمهوری تدریجی اعالم نمیشود

پیشنهاد ما اعالم تدریجی نتایج است

وزیر کشور در مورد زمان اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری گفت :من تاریخ دقیقی اعالم نمیکنم اما در
کوتاهترین زمان و با رعایت صحت و دقت ،نتیجه انتخابات را اعالم میکنیم.
عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست خبری خود با رسانههای داخلی و خارجی افزود :حتماً در این دوره زودتر از دورههای قبلی
نتایج انتخابات ریاست جمهوری را اعالم میکنیم ،این نتایج به صورت قطعی و نه تدریجی اعالم میشود .وی در ادامه اظهار کرد:
در دورههای قبلی نتایج به صورت تدریجی اعالم میشد ،اما این نحوه اعالم نتایج مشکالتی داشت؛ به طور مثال آمار یک نامزد
در یک استان نسبت به نامزدهای دیگر  80 ،70درصد بیشتر بود اما در استانهای دیگر نامزدهای دیگر رأی بیشتری کسب
میکردند ،بنابراین این جابجایی آرا و باال و پایین رفتن نتایج سوءتفاهم و گمانهزنی ایجاد میکرد .بنابراین بهتر است آمار پس از
شمارش نهایی به صورت یکباره اعالم شود .خاطر مردم و نامزدها جمع باشد که نظارت کاملی بر روند شمارش انجام شده و از
آرای مردم صیانت میشود .رحمانی فضلی درباره کنارهگیری قالیباف و جهانگیری از انتخابات اظهار کرد :این دو نامزد انتخابات
در فضای رسانهای و عمومی اعالم کنارهگیری کردند و هاشمی طبا هم به صورت رسمی اعالم کنارهگیری نکرده است ،امیدواریم
این نامزدها کنارهگیری خود را به ما به صورت کتبی اعالم کنند تا آنها را دیگر در لیست انتخابات قرار ندهیم.
وی در مورد احتمال رفتن انتخابات به مرحله دوم اظهار کرد :اگر نامزدهایی که اعالم کنارهگیری کردهاند کتباً به ما این
کنارهگیری را اعالم کنند فقط دو نفر اصلی در انتخابات باقی میمانند بنابراین احتمال رفتن انتخابات به دور دوم نیست.
وزیر کشور ادامه داد :همه نامزدها میتوانند در همه شعب نمایندهای داشته باشند .ما  64هزار شعبه داریم و هر نامزد
در تمام این شعب میتواند نامزد داشته باشد .البته باید پیش از برگزاری انتخابات نامزدها نمایندگان خود را به ما اعالم
کنند.
وزیر کشور در بخش دیگری از این نشست خبری در مورد شایعات فضای مجازی خاطرنشان کرد :نباید مردم به شایعات و
گمانهزنیها توجه کنند .بیش از  90درصد نظرسنجیها کام ً
ال ساختگی است .بعضی شایعات هم از االن پخش میشود که در
برانگیختگی هیجانات مردم میتواند موثر باشد .از همه نامزدها و هوادارانشان میخواهیم که از فردا هیچ نوع فعالیت تبلیغی
نداشته باشند و به قانون احترام بگذارند .وی ادامه داد :از اعالم هر نوع عدد و رقم که گمانهزنی است و موجب تهییج افکار عمومی
میشود جلوگیری شود .ما نتایج انتخابات ریاست جمهوری را تدریجی اعالم نمیکنیم .هر نوع اعالم نتایج در فضای مجازی و در
قالب گمانهزنی انجام بگیرد خالف است و با آن برخورد میشود .رحمانی فضلی در درباره تجمعات در فضای باز نیز گفت :ما از
اول اعالم کردیم که راه انداختن کارناوالهای خیابانی ممنوع است .تاکنون هم هیچ مجوزی برای برگزاری کارناوال ندادهایم .در
میدان شهدای شهر مشهد قرار است تجمعی انجام شود که استاندار خراسان رضوی ابالغ کرده که این تجمع خالف است .صبح
چهارشنبه استاندار تماس گرفت و گفت که این افراد قانع نشدهاند محل برگزاری برنامه را تغییر دهند که این خالف است و اگر
اتفاقی بیفتد مسئولیتش با برگزارکنندگان این تجمع است .وی در مورد تخلفات انتخاباتی نیز با بیان اینکه برخی دستاندرکاران
امنیتی کشور نگران فضای مجازی بودند تصریح کرد :در فضای مجازی با موارد حاد تخلف که امنیت ملی یا اخالق عمومی را
دچار اشکال کند مواجه نبودهایم .البته تخلفاتی هم انجام شده که تذکر دادهایم .در مجموع میزان تخلفات در این دوره به یک
سوم رسیده است .ما تخلفات را روزانه به قوه قضاییه گزارش میدهیم.
رحمانی فضلی در پاسخ به پرسشی درباره تخلفات بخشداران و فرمانداران تصریح کرد :آنچه مقامات قوه قضاییه اعالم کردهاند
فقط مربوط به فرمانداران و بخشداران نیست و سایر دستگاههای حکومتی هم گزارشاتی داشتهاند .گزارشهای تخلفات وقتی
به ما میرسد ما آنها را به قوه قضاییه ارجاع میدهیم و باید متناسب با تخلف برخورد انجام شود .در دو روز آینده هیچ نوع
تخلفی پذیرفته شده نیست .هیچ کدام از دستگاههای اجرایی و ستادهای انتخابات نباید دچار تخلف شوند .وی درباره تأمین
امنیت انتخابات نیز گفت :هیچ دغدغهای برای روز انتخابات نداریم و پیشبینیهایی در مورد تأمین امنیت کشور انجام شده،
البته ما همیشه با تهدیدات مواجه بودهایم ولی با توجه به اشرافی که داریم دشمنان نتوانستند تاکنون اقدام موثری انجام
دهند .اتفاق خوزستان هم ربطی به انتخابات نداشت و دو نفری که با حادثه خوزستان مرتبط بودند در مرز مهران دستگیر
شدند.
وزیر کشور در مورد تمدید زمان انتخابات نیز گفت :از مردم میخواهیم از اول وقت پای صندوق رأی بیایند تا با ازدحام جمعیت
تا ساعات پایانی مواجه نباشیم .محدودیت زمانی ما تا  12شب است البته قطعاً انتخابات را تا این ساعت تمدید نمیکنیم .رحمانی
فضلی در مورد تبلیغات صداوسیما و تخلفاتی که در این زمینه انجام شده است ،گفت :رفتار برخی نامزدها شاید از نظر عموم
تفسیر مختلفی بشود .صداوسیما مواردی از تخلف داشته که آن تخلفات به رئیس سازمان صداوسیما ارجاع داده شده است و
تالش شده که این تخلفات کمتر شود .کمیسیون بررسی تبلیغات در برنامههای ضبط شده تا جایی که توانسته تخلفات را حذف
کرده اما این امکان در برنامههای زنده نبوده است و اتفاقاتی افتاده که مسئولیتش با خود نامزدها است .البته نامزدها شکایات
متعددی از یکدیگر داشتهاند که با توجه به محدودیت وقت ما امکان رسیدگی به همه آنها نبود از سویی خود نامزدها هم در
همان برنامهها جواب یکدیگر را دادهاند .در این مناظرهها تالش شد که زمان به صورت مساوری در اختیار همه نامزدها قرار بگیرد.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد :انتخابات شرایط خاص هیجانی خود را دارد ولی انتظار ما از نامزدهای انتخابات که میخواهند
الگوی جامعه باشند این است که مسائل مختلف را بیشتر رعایت کنند.
وی در پایان درباره سازوکار شمارش آرا گفت :آرا در ابتدا در شعبهها شمارش میشود و اعضای هیأت نظارت و اجرایی نتیجه
آمار را تأیید و امضا میکنند .سپس آمار در بخشداریها و فرمانداریها تجمیع میشود و همزمان این آمار از شعب به فرمانداریها
و وزارت کشور ارسال می شود .ما با هماهنگی شورای نگهبان و هیأت نظارت انتخابات شوراها آرا را تجمیع کرده و پس از تأیید
نهایی آن را اعالم میکنیم.

سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه شورای نگهبان به عنوان تنها نهاد ناظر بر انتخابات وظایف مهمی بر عهده
دارد ،بیان کرد :تالش داریم در بعد نظارت بر انتخابات امانتدار آرای مردم باشیم و در اینباره پاسداری کنیم.
عباسعلی کدخدایی در نشست خبری در جمع رسانههای داخلی و خارجی با اشاره به وظایف قانونی شورای نگهبان در خصوص
انتخابات ،در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در این مدت طی شده برای انتخابات ،تخلفاتی صورت گرفته است؟ گفت :روز سهشنبه
سخنگوی قوه قضاییه مواردی را اشاره کردند .شورای نگهبان از زمانی که تبلیغات شکل میگیرد تا روز برگزاری و پایان انتخابات،
محل دریافت شکایات و اعتراضها است .این شکایات تا زمانی که مربوط به تخلفات عادی است طبیعتاً ما آن را با دوستانمان در
وزارت کشور تبادل میکنیم و برای قوه قضاییه ارسال میشود .وی افزود :بیش از  200مورد تخلف بوده که آنها را برای وزارت کشور
و قوه قضاییه ارسال کردیم.
هیأتی هم از سوی قوه قضاییه با سرپرستی دادستانی کل تعیین شده که مشغول بررسی تخلفات و گزارشات هستند ،اما اینکه
تخالف عمدهای صورت گیرد که بخواهد تعیین کننده سرنوشت انتخابات باشد ،هنوز گزارش آن به ما نرسیده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر کشور اعالم کرده که قرار است نتیجه انتخابات به صورت یکباره اعالم شود آیا این بحث
به شایعات دامن نمیزند؟ گفت :قانون تکلیف نکرده که یکباره نتیجه انتخابات اعالم شود .در قانون آمده باید تجمیع صورت گیرد
و اسناد در وزارت کشور و هیاتهای اجرایی تبادل شود ،اما تجربهای که در ادوار گذشته داشتیم به جز یکی دو مورد مابقی موارد
این بوده و با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری حساس است و مردم دوست دارند که اخبار را زودتر بشنوند ،پیشنهاد ما این
است که گزارشها و نتایج به تدریج اعالم شود و ما آن را برای دوستان وزارت کشور داشتیم .اگرچه اعالم اولیه نتایج بر عهده وزارت
کشور است ولی ما پیشنهادمان این است که به تدریج این کار صورت گیرد .انشاءاهلل سعی میکنیم که رایزنی صورت گیرد و سعی
می کنیم که همین اتفاق بیفتد.
کدخدایی در ادامه نشست خبری در پاسخ به این سوال که انصراف کاندیداهای ریاست جمهوری از انتخابات در شورای نگهبان
چگونه مورد تایید قرار میگیرد توضیح داد :در ارتباط با انصراف کاندیداهای ریاستجمهوری باید گفت که آن نامزد یا نماینده رسمی
وی به وزارت کشور انصراف خود را اعالم میکند .ما در این باره کاری انجام نمیدهیم .ما هم مثل شما این انصرافها را در رسانهها
میشنویم ،ولی این موضوع باید از طریق نامزد یا نماینده وی به وزارت کشور اعالم شود .سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال
دیگری مبنی بر اینکه این روزها تبلیغات و تخریب از فضای حقیقی به فضای مجازی هم تسری پیدا کرده ،شورای نگهبان در این
باره چگونه نظارت میکند تصریح کرد :در اینباره دو سال قبل قانون اصالح شد و احکام تبلیغات از فضای حقیقی به فضای مجازی
تسری پیدا کرد .تفاوتی ندارد افراد اگر در فضای مجازی هم مرتکب توهین افترا و یا تخلفی شوند این گزارشات را برای قوه قضائیه
ارسال می کنیم و قوه قضائیه پیگیری می کند.
کدخدایی در پاسخ به سئوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه امروز ]چهارشنبه[ قرار است نامزدی در میدان شهدا در مشهد
هوادارانش را جمع کند و این موضوع بر اساس قانون در واقع تبلیغات در فضای باز هست و ممنوع است و یا اینکه در یک کمپین
انتخاباتی مطرح شد که افراد رای افراد مسن و نابینا را بنویسند و در آرا آنها دخالت کنند ،این تخلفات از سوی شورای نگهبان چگونه
پیگیری میشود؟ گفت :اگر مقرراتی که از سوی مرجعی اتخاذ شده و چنین تدبیری داشته ،حال وزارت کشور ،حال شورای امنیت
ملی در اینباره اقدام میکنند.
اگر گزارشی به دست ما برسد در اختیار دوستان می گذاریم یا اگر الزم باشد خودمان اقدام میکنیم و درباره موضوع دومی که
اشاره کردید باید گفت آنچه مقرر شده این است که افراد حتیالمقدور خودشان رای را به تحریر درآورند و به صندوق بیاندازند .اگر
قرار است شخصی به جای آنها این کار را انجام دهد حتما توجه داشته باشند که فرد مورد اعتماد آنها باشد .رای دادن برای مردم است
و هر فردی که شخص به آن اعتماد دارد می تواند این کار را انجام دهد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه طبق قانون صداوسیما اجازه ندارد از کاندیدای
خاصی حمایت کند و اعتراض رئیس ستاد آقای روحانی به این موضوع چگونه پیگیری میشود .همچنین مقام معظم رهبری در
سخنان خود در سال  88از این موضوع انتقاد کردند که برخی رئیسجمهوری مستقر را دروغگو خطاب میکنند و به او توهین
یکنند.
م 
اخیرا ً هم در مناظرههای انتخاباتی کاندیدایی رئیسجمهوری مستقر را مورد توهین قرار داد .این تخلفات چگونه رسیدگی میشود؟
بیان کرد :در خصوص موضوع اول باید گفت که آنچه قانون مقرر کرده این است که اموال بیتالمال نباید برای تبلیغ یک یا برخی از
کاندیداها استفاده شود و همه انتظار دارند که همه دستگاههای عمومی مخصوصاً رسانههایی که از بودجه عمومی استفاده میکنند
جانبدارانه عمل نکنند و این رسانهها نباید نگاه جانبدارانه داشته باشند .اگر گزارشاتی به دست ما برسد آنها را رسیدگی میکنیم و
اگر تخلفاتی در آن حدود باشد به قوه قضاییه اعالم میکنیم .اگر الزم باشد در خود شورا مطرح میشود .کدخدایی افزود :بر اساس
نص قانون هیچ شخصی اجازه ندارد در موضوعات انتخاباتی به شخصی توهین کند .اگر چنین اقدامی شده افراد به قوه قضاییه این
موضوع را اعالم کنند تا قوه قضاییه رسیدگی کند؛ چرا اینکه این موضوع جرم است و اگر قوه قضاییه به ما هم اعالم کند ما اقدامات
الزم را انجام میدهیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در انتخابات سال  88برخی اعضای شورای نگهبان در میتینگهای
انتخاباتی برخی کاندیداها حضور پیدا کردند و همچنین شاهدیم که یکی از فقهای شورای نگهبان در مراسم انتخاباتی یکی از
کاندیداهای اصولگرا حضور داشته ،تاکید کرد :در گذشته مواردی بوده که قطعاً باز نمیگردد .اخباری که شما گفتید اینگونه نیست.
یکی از نامزدها به محل جامعه مدرسین رفتند و آن فرد فقیه شورای نگهبان هم به عنوان عضو جامعه مدرسین در آنجا حضور
داشتهاند و از کاندیدایی هم جانبداری نکردند .آیتاهلل یزدی در میتینگ انتخاباتی کسی حضور نداشتند.

