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دیدار مقامات ایران ،ترکیه و روسیه
با هدف بررسی مناطق کاهش تنش در سوریه

فارس-رسانههایمحلیازدیدارمقاماتایرانی،روسیوترکیهایدر«آنکارا»برایبررسیروندتشکیل«مناطقکاهشتنش»درسوریهخبردادند.
بخشترکیخبرگزاری«اسپوتنیک»بهنقلازخبرنگارروزنامه«حر ّیت»نوشت:اینمقاماتروندتشکیل4منطقهکاهشتنشدرسوریهوکشورهاییکه
برآنهانظارتخواهندداشترابررسیکردند.برایناساس،طرفهادرایندیداربهتوافقرسیدهوقراراستآخرهفتهنیزدرایراندیدارداشتهباشند.

مشارکت باشکوه مردم در تعیین سرنوشت کشور

برندگان اصلی
گروه سیاسی

مردم زمان شناس ایران اسالمی بار دیگر با شرکت گسترده
خود در انتخابات ،در قلب نا امن ترین منطقه دنیا در آرامش و
شکوه،پس از حدود یک ماه رقابت تنگاتنگ و حساس صحنه
هایی زیبا و غــرور آفرین از مشارکت در سرنوشت سیاسی
کشورمان را پدید آوردند .صف های به هم فشرده و حضور کم
نظیر مردم در انتخابات ،نشان داد که فارغ از آن که چه کسی
رایبیاوردومنتخبمردمباشد،اینمردمهستندکهبرندگان
اصلی انتخابات هستند .میلیون ها ایرانی روز گذشته در صف
هایطوالنیوباصرفزمانبسیارفراترازروحانیو رئیسیبه
ایرانعزیزرایدادندتاباردیگرباحضورشانسایهتهدیدهایتو
خالیدشمنانراازاینمرزوبومدوروامنیتیایجادکنندکهاین
باردرسایهمردمساالریدینیبهدستآمدهاست.روزگذشته
درحالیکهدقایقیتاشروعرسمیانتخاباتدوازدهمیندوره
انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده بود شهروندان ایرانی ،
مسئولیتشناسانهدرمقابلدرهایشعباخذرایحاضرشدند
تا در تعبیر «فاستبقوا الخیرات» رای خود را در اولین دقایق به
صندوقاعتبارومشروعیتجمهوریاسالمیایرانبیندازند.
انتخاباتی که از ساعت 8صبح دیروز آغاز شد و پس از 3مرتبه
تمدید تا ساعت  23شب گذشته؛ از سوی وزارت کشور اعالم
شد :تا ساعت 24از کسانی که در حوزههای انتخابیه حضور
دارنداخذرایخواهدشد.
▪مشارکتتقریبا 40میلیونی

بنابرآمارهاییکهتالحظهتنظیماینگزارش(ساعت)22:30
اعالمشده ،بیشاز 38میلیوننفراز 56میلیونواجدشرایط
رای ،در انتخابات شرکت کرده اند که باید منتظر مشارکت
باالی مردم باشیم.برخی منابع خبری نیز از مشارکت تقریبا
42میلیونیمردمخبردادندکهحدود 75درصدکلواجدان
شرایطمیشود.بااینحالدربارهمیزانقطعیمشارکتباید
منتظراعالمرسمیآنازسویوزارتکشورماند.علیالریجانی
رئیس مجلس هم ضمن بازدید از ستاد انتخابات وزارت کشور
گفت :طبق گزارش هایی که وزارت کشور ارائه کرده مردم با
عالقهدردوانتخاباتشوراهاوریاستجمهوریشرکتکردند
و با حضور معنادار خود ،میخواهند سرنوشت کشور را در یک
مسیر درست تضمین کنند .به من رقم خوبی (از مشارکت)
اعالم شده است که از انتخابات سال  92نیز باالتر است .به
گزارش ایسنا وی افزود :وقتی انتخابات با این حجم نظارت
برگزارمیشود،بایدهمهنتیجهرابپذیرند.بعیدمیدان مکسی

درپذیرفتننتیجهتردیدداشتهباشد.همچنینآملیالریجانی
رئیسدستگاهقضایینیزهنگامانداختنرأیخودبهصندوق
گفت«:شرکتدرانتخاباتعالوهبرنمایشهمبستگیواتحاد
ملی ،موجب ارتقای سطح امنیت و اقتدار کشور میشود و
فارغ از نتیجه نهایی ،به طور قطع ملت ایران پیروز واقعی این
انتخاباتاست».

▪روحانی :هر نامزدی که انتخاب می شود باید به او کمک
کردتااینمسئولیتسنگینرابهسرانجامبرساند

روز گذشته  63هزار و  429شعبه اخذ رأی با تالش یک
میلیون و  150هزار نفر از عوامل اجرایی و دستاندرکاران
برگزاری  2انتخابات ریاست جمهوری و شوراها میزبان
ایرانیان داخل و خارج کشور بودند .حسن روحانی رئیس
دولت یازدهم و نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری روز گذشته نخستین نامزدی بود که در حسینیه
ارشاد حاضر شد و رأی خود را به صندوق انداخت .وی با
تاکیدبراینکهحضورپرشوردرانتخاباتقدرتملیوامنیت
ملیراتقویتمیکند،گفت:هرنامزدیکهانتخابمیشود
باید به او کمک کرد تا این مسئولیت سنگین را به سرانجام
برساند و هر کسی که انتخاب می شود باید از فردا با وحدت،
همدلی و نشاط و شادی به او کمک کنیم.
▪بایدتالشکنیمباآمادگیکاملواردقرنجدیدشویم

وی با بیان این که هر رای مردم ایران همچون قطره آبی به
دریای خروشان ایران اسالمی افزوده می شود ،افزود :ما به
سمتسال 1400حرکتمیکنیمیعنیبهسمتقرنجدید
وبایدتالشکنیمباآمادگیکاملوارداینقرنجدیدشویم.به
گزارشفارسهمراهیوزیرکشورباروحانیدربازدیدازستاد
انتخابات مورد اعتراض مرتضوی رئیس ستاد استان های
رئیسیقرارگرفت.مرتضویاینامرراشائبهانگیزدانستواز
هیئت اجرایی مرکزی نظارت خواست نسبت به این موضوع
تذکردهد.البتهساعتیبعدوزیرکشوردراینبارهگفت:همه
کاندیداهامیتوانندبهوزارتکشوربیایندوازسیستمهایما
بازدیدکردهودرجریانبرگزاریانتخاباتقراربگیرند.
▪حتمابهقانونونتیجهانتخاباتپایبندخواهمبود

هاشمی طبا دیگر نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری پس از انداختن رأی خود به صندوق گفت :نتیجه
انتخابات حتما به نفع من نخواهد بود ،برای این که خودم به
آقای روحانی رأی دادم و حتما همیشه به قانون چه در این

زمینه و چه در زمینه های دیگر پایبند خواهم بود .جهانگیری
نامزد انصرافی انتخابات و معاون اول رئیسجمهور نیز پس
از رأی دادن گفت :هر کسی که رأی بیاورد ،مالک همان فرد
استوباقدرتبیشتریمیتواندبرایپیشرفتکشورتالش
کند.سیدمصطفیمیرسلیمنیزروزگذشتهباحضوردرمسجد
قبا رأی خود را به صندوق انداخت و در خصوص جعل بیانیه
سردارسلیمانیدرکانالروزنامهایرانگفت:اینمسائلبسیار
خطیرومهماستوشوراینگهبانبایدرسیدگیکندچوناین
اقداماتباعثتحوالتدرآرامیشود.
▪رئیسی:اگرنتیجهایکهازانتخاباتبیرونمیآیدمطابق
میل یک کاندیدا نباشد ،نباید باعث به هم خوردن اصل
سازوکارانتخاباتشود

رئیسی دیگر نامزد اصلی انتخابات صبح روز گذشته و پس از
استقبال مردم با همراهی علی نیکزاد رأی خود را در مسجد
جامع ارشــاد شهرری به صندوق انــداخــت .وی سپس به
زیارتحضرتعبدالعظیمرفت.ایننامزدانتخابات درجمع
خبرنگاراندرپاسخبهاینکهاگرپیروزانتخاباتنباشیدواکنش
شما چیست ،گفت :مملکت ما کشور قانون است و برای همه
جناح های سیاسی محوریت قانون نه در حرف بلکه در عمل
باید به رسمیت شناخته شود ،چراکه در کشور ما سازوکاری
برای انتخابات وجود دارد و عدهای به عنوان مجری و دست
اندرکار هستند .وی افزود :در این سازوکار باید حق الناس و
امانت داری رعایت شود .ما سازوکار رأی گیری و اعالم آرا را
اطمینانبخشمیدانیم،اگرنتیجهایکهازانتخاباتبیرون
می آید مطابق میل یک کاندیدا نباشد ،نباید باعث به هم
خوردناصلسازوکارانتخاباتشود.
▪آیتا...مکارمشیرازی :هرکسیکهانتخابشود،بایداز
همهظرفیتهایکشوراستفادهکند

به گزارش خبرگزاری حوزه ،آیتا ...مکارم شیرازی ،پس
از شرکت در انتخابات گفت :هرکسی که انتخاب شود،
باید از همه ظرفیت های کشور استفاده کند و مردم نیز چه
مخالف و چه موافق نامزد پیروز باید او را در حل مشکالت
کشور یاری دهند.
▪آیت ا ...جوادی آملی:امیدواریم آنچه از صندوق رای
در می آید به مصلحت نظام و مورد رضایت حضرت ولی
عصر(عج)باشد

آیت ا ...جوادی آملی نیز با بیان این که کار و رفتار مردم و

حضور در انتخابات عبادت است ،اظهار داشتند :امیدواریم
آنچه از صندوق رای در می آید به مصلحت نظام و مورد
رضایت حضرت ولی عصر(عج) باشد.
▪توصیهآیتا...نوریهمدانیبهمنتخبمردم

آیت ا ...نوری همدانی پس از انداختن رای خود به صندوق
 548ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا در
جمعخبرنگاراناظهارداشت:بهبودوضعیتمعیشتیمردم،
ایجاد شغل و کار مورد نیاز جامعه ،مبارزه با فقر و فساد اموری
است که رئیس جمهورمنتخب باید در دستور کار خود قرار
دهد .آیتا ...علوی گرگانی هم پس از شرکت در انتخابات
گفت :امروز سرنوشت مملکت در دست امت اسالمی قرار
گرفته است که با حضور حداکثری باید سعی کنیم بهترین
را انتخاب کنیم و این امانت خدمت و خدمتگزاری را به او
بسپاریم.حضراتآیاتجعفرسبحانیوصافیگلپایگانینیز
صبحروزگذشتهآرایخودرادرصندوقانتخاباتانداختند.
▪کدخدایی :آرای باطله در جمع مشارکت محسوب
میشود وتعیینکنندهاست

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز روز گذشته گفت:
امیدواریم با توجه به حضور ناظرین شورای نگهبان سر
صندوقها و تدابیر اندیشیدهشده بتوانیم به خوبی پاسدار
رأی مردم باشیم .وی همچنین عصر روز گذشته اعالم
کرد آرای سفید و ناخوانا باطل است و برای هیچ نامزدی
محسوب نمیشود ،ولــی جــزو آرایــی اســت که در جمع
مشارکت محسوب میشود و تعیینکننده است.برخی
از دیگر چهره ها نظیر ظریف و ناطق نوری نیز از فضای
حسینیه ارشاد برای شرکت در انتخابات استفاده کردند.
وزیر دفاع نیز ضمن رأی دادن در حسینیه ارشاد گفت :به
فضل الهی این حضور حماسی ،تحریم شکن ،تهدیدشکن
و تروریسم شکن خواهد بود.
▪انتقاد مسئوالن ستاد رئیسی به کمبود تعرفه در برخی
شعبه های مشهد و حومه

روز گذشته برخی ادعاها در شبکه های اجتماعی و برخی
خبرگزاریهامبنیبرکمبودتعرفه هنگامبرگزاریانتخابات
منتشر شد که مسئوالن مشهد و استان آن را تکذیب کردند.
دراین باره ضیایی رئیس ستاد مردمی رئیسی ،مدعی شده
بود« :بیشتر مناطق حاشیهای و روستاهای اطراف مشهد
به مدت  3تا  4ساعت تعرفه نداشتند ».به گزارش تسنیم وی

ادامه داد« :در بسیاری از این مناطق ساعت شروع رأیگیری
از مردم با تأخیرهای یک تا  2ساعته همراه بود ،همچنین
در برخی از شعب درها را حدود یک ساعت برای ناهار بسته
بودند ».همچنین محسن منصوری معاون هماهنگ کننده
ستاد مرکزی سید ابراهیم رئیسی ،در اظهارنظری گفت :در
برخی شعب استان های خراسان رضوی ،خراسان جنوبی،
فارس ،اصفهان و  ...تعرفه های اخذ رای به پایان رسیده و
صف های طوالنی موجب نارضایتی مردم شده است .عصر
روز گذشته نیکزاد رئیس ستاد آیت ا ...رئیسی طی  2نامه
خطاببهوزارتکشورازتخلفاتگستردهمسئوالندولتیبه
خصوص در موضوع ارائه تعرفه به برخی مناطق حاشیه ای و
برخیروستاهاانتقادکرد.
▪حضور رئیسی در ستاد انتخابات وزارت کشور

همزمان با این انتقادها آیت ا ...سید ابراهیم رئیسی حدود
ساعت  21شب گذشته از ستاد انتخابات وزارت کشور
بازدید کرد .فارس در این باره ادعا کرد«:تخلفات گسترده
در سراسر کشور یکی از دالیل حضور وی در وزارت کشور
ذکر شده است ».به گزارش فارس رئیسی در حاشیه بازدید
از وزارت کشور با اشاره به برخی انتقادهای ستاد وی گفت:
«شهرت بنده را در برخی اعالنات ذکر نکرده بودند  ...در
قانون هم گفته شده است کسانی که مشهور هستند به
فامیلی ،شهرتشان در اعالمیه باید ذکر شود .این اشکالی
بود که وجود داشت و اعالم شد ».وی تاکید کرد« :ما باید
همواره برای رأی مردم و قانون احترام قائل باشیم ،بنابراین
بنده بهعنوان کاندیدای انتخاباتی معتقدم میزان رأی ملت
است و هم احترام به قانون و هم رأی مردم ایجاب میکند که
منتظر باشیم و ببینیم نتایج سعی مردم چگونه خواهد بود».
▪رئیسی :دست اندرکاران توجه کنند مشکالت کم هم
در انتخابات وجود نداشته باشد

رئیسیدرپاسخبهاینسؤالکهبرخیسایتهایخبریحامی
شما موجی در راستای تخلفات انتخابی راه انداختند ،این
مسئلهراباتوجهبهمشارکتگستردهمردمچگونهارزیابیمی
کنید،گفت«:مامعتقدیممشارکتمردمخوشبختانهمشارکت
خوبی بوده است ،اما بهمراتب دست اندرکاران توجه کنند
مشکالتکمهمدرانتخاباتوجودنداشتهباشد.بهعنوانمثال
اگردریکنقطهتعرفهنرسدممکناستمشکلیپیشنیاید،اما
در سطح کالن آن نقطه موجب نگرانی میشود که این را باید
دست اندرکاران انتخابات عنایت کنند تا بهنحوی اخذ آرای

مردمانجامشود؛چراکهمردمحقشاناستکهرأیبدهند،لذا
بایدزمینهراایجادکردکهرأیشانرابدهند».
▪وزیر کشور :در هیچ شعبه ای کسری تعرفه نداشته ایم

در عین حال وزیــر کشور تاکید کرد که به فرمانداران و
استانداران اعالم شده در شعبههایی که میزان استفاده از
تعرفه ها به 70درصد رسیده اعالم کنند تا تعرفه های جدید
در اختیار آنها قرار بگیرد .به گزارش شبکه خبر وی گفت :به
استانداران و فرمانداران سراسر کشور دستور دادیم بحث
تعرفه ها را بررسی کنند ،خوشبختانه در هیچ شعبه ای
کسری تعرفه نداشته ایم و در برخی از شعبه ها که با کمبود
مواجه بودیم این تعرفه ها تامین شد.
▪واکنش کدخدایی :ممکن است برخی از این شکایات از
روی احساسات طرفداران باشد

درعینحالبهگزارشتسنیمشبگذشتهکدخداییسخنگوی
شوراینگهبانوسخنگویهیئتمرکزینظارتبرانتخابات
ریاستجمهوری با بیان اینکه «گزارش تخلفات زیاد است»،
گفت« :االن نمیتوانم دربــاره تخلفی که در روند انتخابات
تاثیرگذار بوده باشد ،اظهار نظر کنم ».کدخدایی با بیان اینکه
گزارش تخلفات اگر چه زیاد است اما به معنای این نیست که
تخلفات گستردهای صورت گرفته ،افــزود :مث ً
ال در برخی از
جاها به ما گفتهاند که در فالن شهر و یا در فالن نقطه  تعرفه
کماست،ماپیگیریکردیمودیدیمکهتعرفهزیاداست،ممکن
استبرخیازاینشکایاتازرویاحساساتطرفدارانباشد.
▪توضیحات استاندار خراسان رضوی و فرماندار مشهد

همزمانباباالگرفتنادعاهاوشایعاتدرموردکمبودتعرفهدر
حاشیهمشهد،قاضیحیدریمعاوندادستانمشهددرگفت
وگوبامیزانازمشکلکمبودتعرفهدرشعبرایگیریمشهد
خبردادوگفت«:اینموضوعازمصادیقاخاللدرامربرگزاری
انتخاباتاستوبابرخوردقضاییمواجهمیشود ».بااینحال
استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه تا ساعت 21:30
بیش از یک میلیون تعرفه مازاد داشتیم ،گفت :تا زمانی که
مردم بخواهند رأی دهند ،تعرفه وجود دارد .رشیدیان در
پاسخ به این سوال که تعدادی شعبه وجود دارد که ادعا دارند
تعرفهشانتمامشده،افزود:ماباتماماینشعبتماسگرفتهو
تأکیدکردیمازشعبیکهتعرفهبیشتریدارند،انتقالبدهند.
فرماندارمشهدهمقویااینموضوعراتکذیبوتصریحکردکه
درمشهدمشکلکمبودتعرفهوجودندارد.
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