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در روزهای اخیر افراد مشــکوکی با ائمه جمعه شــهرها تماس تلفنی می گیرند و با اسم بردن از یکی از نامزدهای ریاست جمهوری به آنها می گویند دستور 
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه این است که برای این نامزد خاص تبلیغ کنید و به مردم بگویید به او رأی بدهند.

به گزارش ایسنا، روزنامه جمهوری اسالمی با انتشار این خبر نوشت: قطعاً شورای سیاست گذاری ائمه جمعه چنین دستوری نداده است زیرا رهبر معظم انقالب، 
که ائمه جمعه نمایندگان ایشان هستند، تأکید کرده اند که هرگز نمی گویم به چه کسی رأی بدهید یا ندهید اما اصرار دارم که در پای صندوق رأی حاضر باشید.
بنابراین، الزم است شورای سیاست گذاری ائمه جمعه با انتشار اطالعیه ای با این اقدام خالف برخورد کرده و حساب خود را از سوءاستفاده کنندگان جدا کند.

اکنــون که آقای قالیباف به وعده خود عمل کرده و پنج میلیون جوان ایرانی را 
سرکار گذاشت خوب است یکبار دیگر بر وقایع این چند روز گذشته مرور کنیم و 
وعده های داده شــده را فراموش نکنیم. آقای قالیباف که آقای جهانگیری را به 
پوششــی بودن متهم میکرد به عنوان اولین نامزد پوششی از انتخابات جدا شد تا 

فلسفه حضورش در مناظرات چیزی جز تخریب عملکرد دولت نباشد.
عــده ای میگویند مــا رای نمیدهیم چــون اصال فرقی ندارد. ســوال من از 
این عده اینســت آیا واقعا زندگی شــما در دولت های مختلــف فرقی ندارد؟ آیا 
 چنــد برابر شــدن نرخ ارز و از دســت دادن دار و ندار برایتان فرقــی ندارد ؟ آیا 
محدودیت فعالیت های شما در شبکه های مجازی اینستاگرام و تلگرام و... برایتان 
مهم نیســت ؟ آیا تورم 45 درصدی مهم نیست ؟ وضعیت فرهنگ و هنر چطور؟ 
تغییرآن هم مهم نیســت ؟ وضعیت صنعت نفت چطور؟ عربستان رقیب دیرینه و 
ســنتی از مواضع خود عقب نشینی کند مهم نیست ؟ در ساده ترین و کوچکترین 
اقتصادها اگر کســی سهم بازار خود را از دست بدهد دیگر رقبا اجازه بازگشت به 
بازار را به او نمی دهند. ایران سهم از دست رفته بازار نفت خود را بازپس گرفت. 
آیا تصور میکردید بزرگترین وعده دولت که برداشــتن حلقه های پیچیده تحریم 
از گلوی مردم بود محقق شود؟ ساختمان پالسکو در چند ساعت سوخت و ویران 
شد اما چقدر زمان خواهد برد تا زخم های آن التیام یابند و دوباره آباد گردد؟ چطور 
می توان توقع داشــت اقتصاد در حال ورشکســتگی ایران در 4 سال کامال بهبود 
یابد؟ اقتصاد ایران در مســیر صحیح قرار گرفته اســت و در حال بهبودی است. 
مســلما تنها راه برون رفت از آن بن بست اقتصادی که در آن گرفتار شده بودیم 
همان راهی بود که دولت طی کرد یعنی مهار تورم بعنوان اولین گام و رفع رکود 

بعنوان مرحله دوم که آن نیز شروع شده است. 
عــده ای میگویند ما رای نمیدهیم چون از قبلی هــا خیری ندیدیم یا صدای 
اعتراض مان را به گوش دنیا برســانیم یا نمیخواهیم شناسنامه مان سیاه شود و 
.... با این دوســتان نیز میگویم اگر ما در ســال 84 یک انتخابات پرشور داشتیم 
شاید هیچگاه شاهد حوادث سیاسی و اقتصادی وحشتناک هشت سال پس از آن 
و بخصوص حوادث دردناک 88 نبودیم. در اصل زمانی به میدان آمدیم که کمی 
دیر شــده بود. باید مسئولیت اجتماعی خود را بپذیریم و از تکرار اشتباهات دوری 
کنیم. آینده ایران در دســتان ماست اگر بپذیریم و باور کنیم. اگر ما سهم خود را 
نسبت به کشورمان انجام ندهیم هیچ شخص و قدرتی نمیتواند این کشور را آباد 
کند. آیا تا به حال از خود پرســیده اید "من برای کشــورم چه کردم؟ " من برای 
آیندگانم چه کردم؟" اکنون وقت کار اســت. دولت تدبیر و امید تنها با پشــتوانه 
رای قاطع شــما ملت عزیز اســت که میتواند بر بدخواهان خارجی و کج اندیشان 

داخلی پیروز گردد. 
ملت عزیز ایران. قشر متوسط و فرهنگی ایران . محرومان و مستضعفان. ستم 
دیدگان و مظلومان مطمئن باشــید یاس و ناامیدی شما دقیقا همان چیزی است 
که بدخواهان شــما میخواهند. شــما با یاس و ناامیدی میتوانید راه آنها را هموار 

کرده و بالعکس با امید و نشاط راه آنها را مسدود کنید. 
پرشــورتر از همیشــه با انگیزه تر از همیشه سرنوشت خود و آیندگانمان را رقم 

می زنیم.

سوءاستفاده انتخاباتی 
افراد مشکوک از 

ائمه جمعه

حضور ملت ایران همه ی مسائل را حل خواهد کرد 
        رهبر انقالب در دیدار اقشار مختلف مردم:

رهبر انقالب بیان کردند : در یک منطقه ناامن، جمهوری اسالمی با آرامش مشغول 
تدارک انتخابات است. این را باید قدر دانست.

به گزارش ایلنا، آیت اهلل خامنه ای در دیدار اقشار مختلف مردم با اشاره به انتخابات 
پیش  رو گفتند: نگاه کنید به کشورهای منطقه، کجاست که ناامنی نباشد؟ در بین این 

مجموعه  ناامن، جمهوری اسالمی با امنیت و آرامش مشغول تدارک انتخابات است.
رهبر انقالب ادامه دادند: دو روز به انتخابات بیشــتر باقی نمانده است و بحمداهلل 

محیط کشور، محیطی آرام، همراه با آرامش و سکینه است؛ این خیلی ارزش دارد.
ایشان بیان کردند: انتخاباتی در یک کشور 8۰میلیونی به راه می افتد، مردم با شور 
و شــوق خود را آماده می کنند اما آرامش همه جا برقرار اســت. این خیلی باارزش و 

بااهمیت است؛ این را باید قدر دانست.
مقام معظم رهبــری تاکید کردند: همه بدانند دســتگاه های اجرایی و نظارتی و 
دســتگاه های حافظ امنیت، به طور جدی مشغول کار هســتند. هماهنگ هم دارند 
حرکت می کنند. با وجود این به این دســتگاه های مورد اعتماد تأکید می کنم مراقب 

باشند که آراء مردم مأمون باشد و امانت آن حفظ شود.
ایشــان افزودند: ممکن است در این بین کسانی باشند که بخواهند یک تخلفاتی 
کنند لکن دستگاه ها چه دستگاه های نظارتی چه دستگاه های اجرایی چه دستگاه های 

حافظ امنیت بحمداهلل مورد قبول و اعتماد هستند و البته باید مراقبت کنند.
رهبر انقالب اظهارداشتند: ملت ایران دشمن دارد. در مقابل دشمن چهره  ملت باید 

حاکی از عزم و تصمیم راسخ و اعتماد به نفس و سکینه و آرامش باشد.
آیت اهلل خامنه ای با بیان اینکه انضباط مردم هم قبل از انتخابات، هم روز انتخابات 
و هم بعد از انتخابات بسیار باارزش است، تاکید کردند: این انضباط و پایبندی مردم 

به نظم و قانون خیلی مهم اســت؛ این همان چیزی اســت که بسیاری از کشورها 
این را ندارند و ملت ما نشــان می دهد که این را داراست و از تجربه های گذشته یاد 

گرفته است.
ایشان ادامه دادند: ملت ایران تجربه کرده است که این انضباط چقدر به نفع اوست 

و بی انضباطی و بی قانونی چقدر برایش مضر است.
رهبر انقالب بیان کردند: فضای آزادی را جمهوری اسالمی به ما داد؛ اگرچه بعضی 
ناسپاســی می کنند و از همین فضای آزاد استفاده می کنند و آزادی را نفی می کنند؛ 

این ناشکری است.
ایشان ادامه دادند: در کشور بحمداهلل فضای آزاد هست، فضای حضور مردم هست، 
فضای تأثیر رأی مردم در انتخاب رئیس جمهور و مدیران شهری هست؛ این خیلی 

باارزش است.
آیت اهلل خامنه ای خاطرنشــان کردند: ملت هایی که در منطقه  ما دولت هایشــان 
تحت الحمایه  رژیم آمریکا هســتند، حســرت انتخابات را می خورند. برایشان یک 
رویاســت که وارد صحنه شــوند. چند نفر با هم بر سر ریاست اجرایی کشور رقابت 
کنند، بعد مردم حق داشــته باشند انتخاب کنند.ایشــان اظهار کردند: در بحث های 
انتخاباتی گاهی یک حرف هایی زده شد که شایسته ی ملت ایران نبود. لکن حضور 

ملت ایران همه ی این مسائل را حل خواهد کرد.

احمد غضنفرپور  - نماینده ادوارمجلس 

معاون کنسولی، پارلمانی و امور ایرانیان خارج از کشور اعالم 
کرد: تعداد شــعب اخذ رای در خارج از کشــور برای برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به ۳۱۰ شعبه افزایش پیدا 
کرد. به گزارش ایسنا،حســن قشقاوی گفت: دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری در ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در ۱۰۲ 
کشور و ۱۳۲ نمایندگی ایران در خارج از کشور برگزار می شود.

وی با بیان اینکه تعداد شعب اخذ رای به ۳۱۰ شعبه افزایش 
پیدا کرده اســت گفت:  بیشترین شعب اخذ رای که بالغ بر 55 
شــعبه اســت برای ایاالت متحده آمریکا در نظر گرفته شد تا 
ایرانیان مقیم این کشــور بتوانند در انتخابات پیش رو شرکت 
کنند. وی همچنین با بیان اینکه در امارات نیز ۲۱ شعبه برای 
این موضوع در نظر گرفته شــده است، گفت: در عراق نیز ۲۲ 
شعبه تعیین شده اســت که در بغداد شش شعبه ، نجف چهار 
شــعبه، اربیل چهار شعبه، کربال پنج شــعبه،  بصره دو شعبه و 
ســلیمانیه یک شعبه در نظر گرفته شــده است.وی همچنین 
گفت: تعداد شعب اخذ رای در انگلیس نیز ۱۲ عدد خواهد بود.

رضا رشــیدپور با دعوت از مردم 
برای حضور پای صندوق های رأی، 
گفت: کمک کنیم تا رکورد شرکت 

در انتخابات شکسته شود.
به گزارش ایســنا، رضا رشیدپور 
با انتشار مطلبی در صفحه رسمی 

اینســتاگرم خود، ضمن دعوت از 
مردم برای شرکت در انتخابات این 
دوره ریاست جمهوری، گفت: من 
هم با عادل فردوســی پور موافقم. 
تا رکورد شــرکت  کنیــم  کمک 
در انتخابات شکســته شــود. پای 

صندوق های رأی برویم. حتی یک 
رأی هم سرنوشت ساز است.

رشــیدپور همچنیــن در بخش 
دیگری از این مطلب درباره اخباری 
که درباره ی ســاخت دوباره برنامه 
حاال خورشــید در برخی رسانه ها 

منتشر شــده بود، گفت: این خبر 
منتشر شده در رسانه های مختلف 
با موضوع شروع پخش برنامه حاال 
خورشــید بعد از انتخابات صحیح 
نیست و تصمیمی برای ادامه این 

برنامه گرفته نشده است.

پاسخ به ُمرددین: 
من برای کشورم چه کردم؟

حسن قشقاوی معاون کنسولی، پارلمانی و امور 
ایرانیان خارج از کشور:

انتخابات در۳۱۰ شعبه خارج 
از کشور برگزار خواهد شد

معاون  رئیس جمهور با اشاره به اینکه این 
اولین انتخابات اســت که آیت اهلل هاشمی 
حضور ندارد گفت: آیت اهلل هاشمی اعتماد به 
نفسی را در مردم بوجود آوردند که همچنان 
باقی است و مردم انشاهلل در ۲۹ اردیبهشت 

یک جوری این پیغام را می رســانند که اگر 
هاشمی نیست راه و هدف او زنده است.

به گزارش ایلنا معصومــه ابتکار در مورد 
انتخابات ۲۹ اردیبهشــت گفت: با توجه به 
حضور مردم در عرصه پیش بینی می شــود 
انتخابات با آرامش پیش برود و مردم حضور 

پر شور پای صندوق های رای داشته باشند.
معاون  رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در 
تبلیغات ریاست جمهوری اوال باید اخالق را 
رعایت کنیــم مبانی اخالقی مهم تر از همه 

چیز اســت. ارزش ندارد برای رســیدن به 
قدرت از فریب و دروغ استفاده کنند.

او گفت: قطعا مســیر اصالحات و ســید 
محمــد خاتمی با این افراد یکی نیســت و 
استفاده از عکس  رئیس دولت اصالحات در 
تبلیغات بعضی نامزد های جناح مقابل درست 

نیست.
ابتکار گفت: خاتمی اعالم کرده است که 

از روحانی حمایت می کند.
 رئیس ســازمان محیط زیست با اشاره به 

اینکه این اولین انتخابات است که آیت اهلل 
هاشمی حضور ندارد, تاکید کرد: جای ایشان 
خالی است اما پیام ایشــان و حسی که به 

مردم داده بودند موجود است.
او گفت: آیت اهلل هاشمی اعتماد به نفسی 
را در مردم بوجود آوردند که همچنان باقی 
اســت و مردم انشــاهلل در ۲۹ اردیبهشت 
یــک جوری ایــن پیغام را می رســانند که 
 اگر هاشــمی نیســت راه و هــدف او زنده 

است.

           معصومه ابتکار:

انتخابات نشان می دهد اگر هاشمی نیست راه و 
هدفش همچنان زنده است

         عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان:

      با وزارت کشور رایزنی می کنیم تا نتایج به تدریج اعالم شود 
سخنگوی شــورای نگهبان گفت:  با وزارت کشور رایزنی 
می کنیــم تا نتایج انتخابات ریاســت جمهــوری به صورت 

تدریجی اعالم شود.
به گزارش ایلنا، عباســعلی کدخدایی در نشســت خبری 
پیش از ظهــر امروز خود بــا بیان اینکه انتظــار مردم این 
است رســانه های خارجی گام های مهم مردم ما برای تعیین 
سرنوشت از طریق انتخابات را به درستی انعکاس دهند، گفت: 
شــورا نگهبان بعنوان تنها نهاد نظارتی انتخابات وظیفه مهم 
دارد و تالش می کند در بعد نظارت امانت دار مردم باشد و از 

حق الناس بودن رای مردم پاسداری کند.
او افزود:  انتخابات ریاســت جمهوری همچنان در خارج از 
کشــور برگزار می شــود که برای آن هیات اجرایی و هیات 
نظارت در نظر گرفته شــده اســت. در بیش از ۱۰۰کشــور 
انتخابات برگزار و تعرفه ها به آن کشــورها فرستاده شده تا 
ایرانی های خارج از کشــور همگام با داخل کشــور در تعیین 

سرنوشت خود گام بردارند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که وزیر 
کشور اعالم کرده که نتیجه انتخابات بعد از تجمیع آرا اعالم 
خواهد شــد، آیا این امر شــائبه برانگیز نیست، گفت:  قانون 
تکلیف نکرده یکباره اعالم شود اما قانون گفته تجمیع صورت 
گیرد. پیشنهاد ما این اســت گزارشات به تدریج اعالم شود. 
اعالم اولیه با وزیر کشــور است و ســعی می کنیم با رایزنی، 

این اتفاق بیافتد.

کدخدایی درباره نحوه نظــارت بر رای دهندگان در آمریکا 
گفت: ایرانیان خارج از کشور حق شرکت دارند و وظیفه ماست 
که اقدامات برای مشارکت آنان کنیم. در آمریکا تعداد ایرانی ها 

قابل توجه است.
 در آمریکا دفتر حافظ منافع داریم که نمایندگی ما در حافظ 
منافــع فعالیت دارند. نظارت ما در خارج کشــور از بین اعضا 
وزارت خارجه اســت که با تعامل آنها کار ها انجام می شود. 

وزارت کشور هیات اجرایی خارج کشور را تعیین کرده است.
کدخدایی در پاسخ به این پرسش که بنا به گفته سخنگوی 
قوه قضاییه شصت نفر از مسئوالن مرتکب جرم شده و بعد از 
انتخابات آنها را مورد تعقیب کیفری قرار می دهیم. آیا روحانی 
نیز جز این افراد اســت؟ اظهار کرد: گزارشــات در قوه حتما 
مستند است و مسئولیت به عهده آنان است. از جزئیات اطالع 

ندارم اما اعالم نظر آنها را تاثیر می دهیم.
کدخدایی دربــاره جهت گیری های ســخنگو قوه قضاییه 
و اینکه آیا شــورای نگهبان به عنــوان نهاد ناظر به اقدامات 
قوه قضاییــه نظارت می کنــد، گفت: اگــر از جمله تخلفات 
در قانون باشــد، خود قوه بررســی می کند. اگر در سرنوشت 

انتخابات تاثیر بگذارد ما اعالم نظر و ورود می کنیم.
 ســخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که آیا 
ممکن است دوباره بعد از انتخابات کسی رد شود، اظهار کرد: 

می توانیم آرزو کنیم که چنین چیزی اتفاق نیفتد.
کدخدایی در پاســخ به سوالی مبنی بر اعالم حمایت عضو 

شــورای نگهبان از نامزد انتخابات ریاست جمهوری و حضور 
در برنامــه تبلیغاتی او و اینکه آیا این اقدام شــائبه برانگیز و 
همچون اقدامات برخی از اعضای این نهاد در انتخابات سال 
88 نیست، گفت: نمی خواهم به گذشته برگردم. اخباری که 

اعالم می کنید شاید اینطور نباشد. 
در وضعیت جدید یکی از نامزدها به جامعه مدرســین رفته 
و جانبداری نشــده و فکر می کنم همین اندازه کافی اســت. 
آیت اهلل یزدی در میتینگ کسی شــرکت نکرده و در جلسه 

جامعه مدرسین حاضر بوده و آن نامزد آنجا بوده است.
او در پاسخ به این پرسش که عرصه برای ثبت نام انتخابات 
ریاســت جمهوری خیلی گسترده و هزینه زمانی و مالی دارد 
آیا شورا برنامه ای برای تغییر در قانون ثبت نام دارد، گفت:  ما 
بارها گفتیم قانون انتخابات مشکل دارد. با وزیر کشور مالقات 
داشتم و گفتند متن الیحه در حال پیگیری در مجلس است. 
انشاءاهلل در انتخابات آتی این مشکالت نباشد.کدخدایی درباره 
ردصالحیت احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری گفت: 
بررسی صالحیت ها در شورای نگهبان بر اساس سوابق افراد 
است و همان طور که در ادوار گذشته نیز برخی افراد رای الزم 
را برای صالحیت به دست نیاوردند، ایشان نیز به میزان کافی 

رای نیاوردند و نتایج آن نیز اعالم شد.
 برخــی افراد دیگری هم بودند که رای شــان حتی خیلی 
نزدیــک به تایید بود اما به هر حال آن ها هم تایید صالحیت 

نشدند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری درباره 
این که درصورت دومرحله ای شدن انتخابات چه زمانی برگزار 
خواهد شــد، گفت: در این صورت جمعه بعد انتخابات مرحله 
دوم برگزار خواهد شــد و تبلیغات نیز بالفاصله پس از اعالم 
نتایج اولیه مرحله نخست آغاز خواهد شد و تا ۲4 ساعت قبل 
از آغاز رای گیری نیز ادامه خواهد داشت.او در پاسخ به سوال 
دیگری مبنی بر این که شورای نگهبان تا چه زمانی قادر به 
ردصالحیت کاندیداها خواهد بود و آیا امکان این مســئله در 
حال حاضر هم وجود دارد، گفت: بنابر قانون شورای نگهبان 
هر گاه مدارکی را دریافت کند که امکان ردصالحیت نامزدی 
 وجود داشــته باشــد، امکان ردصالحیت آن ها میسر خواهد 

بود.

بهرام رادان گفت: اگر انتخاب ســکاندار کشورمان را 
جــدی نگیریم، بهترین ســال های زندگی مان را جدی 

نگرفته ایم.
به گزارش ایسنا، این بازیگر سینمای ایران در متنی که 
در صفحه ی مجازی اش منتشــر کرد، نوشت: اداره یک 
مملکت،وظیفه آسانی نیست و انتخابات در هر کشوری 
نشــان دهنده میزان درک اکثریت مردم آن کشور است، 
مطمئنا نسل متولدین پنجاه، شصت و هفتاد این مهم را 
به خوبی درک می کنند، آنها باســواد و باهوشند و خوب 
می دانند زندگی در قرن بیســت و یکــم و در غوغای 
تکنولوژی، با عقل و تدبیر ممکن اســت،نه با شــعار و 

تهدید.
اگر انتخاب ســکاندار کشــورمان را جــدی نگیریم، 
بهترین ســال های زندگی مان را جــدی نگرفته ایم. با 
احترام به تمام عقاید،رای من به رای دادن است،رای من 
به ادامه مســیر امید است. با باور به اینکه موفقیت برای 
یک ملت نه یک مقصد مشخص بلکه مسیری ست که 

باید پیوسته پیموده شود.
بهرام رادان به همراه این پســت، ویدیویی را منتشر 
کرده است که فرود هواپیمای ATR72_600 هما 
در تولوز فرانســه را نشان می دهد که روز چهارشنبه به 
همراه ســه فروند دیگر به تهران منتقــل و به ناوگان 

هواپیمایی ایران ملحق می شود.

بهرام رادان بازیگر سینما:
اگر انتخابات را جدی نگیریم 

بهترین سال های زندگیمان را جدی 
نگرفته ایم

برخی از ما در چند روز گذشــته با انتقادی که درباره فهرســت کاماًل یکدست و 
انحصاری اصالح طلبان حکومتی انجام شد، به شدت مورد تهدید و توهین و فحاشی 
قرار گرفتیم. کاماًل روشــن اســت که ما برای تعیین شــورای شهر استکهلم رأی 
نمی دهیم. شورای تهران باید با بسیاری از نهادهای رسمی و غیررسمی البی کند، 
چانه زنی انجام دهد و با آن ها همکاری داشته باشد. نهادهایی که تا شناختی از آن ها، 
ساختار و چگونگی عملکردشان نداشته باشی، کاری از پیش نمی رود. بنابراین وجود 
تعدادی در حدود ۱5 نفر از افرادی سیاسی و آشنا به سیستم، ضروری است. آنچه در 

فهرست اصالح طلبان هم وجود دارد.
اما اگر تهیه کنندگان این فهرست، نیم نگاهی هم به جامعه مدنی نشان می دادند و 
با انتخاب پنج و یا شش نفر از فعاالن اجتماعی و مدنی و نه سیاسی، توجه خود را به 
تحوالت جامعه ابراز می کردند، اجماع کاملی در اطراف آن فهرست شکل می گرفت. 
ضمن این که گرایش عملی آن ها به اصالح طلبی و جامعه مدنی را نیز نشان می داد 
و محــک می زد. بااین همه ایــن اتفاق روی نداد و پرســش هایی درباره چگونگی 
شــکل گیری این فهرست و مناســبات افراد درون لیست با برخی افراد مطرح شده، 
که تاکنون پاسخ قابل توجهی به آن ها داده نشده است.در تنها جایی که جامعه مدنی 
ایران می توانســت فارغ از نظارت استصوابی شورای نگهبان، خودی نشان دهد، از 

جایی دیگر بر آن نظارت استصوابی کردند.
کسانی هم که چنین پرسش هایی را مطرح کردند، به سازش کاری با محافظه کاران، 
بریده و ناتوان، تک رو و تندرو متهم شــدند. گفتنــد که فالن زندانی و فالن کس 
بخشــیده، شماها کی هستید که نمی بخشــید، آقای خاتمی فهرست را تائید کرده 
شماها دیگر چه کاره هســتید و نمی فهمید و ...برخی از کاندیداهای جامعه مدنی و 
فعاالن اجتماعی ترور شــخصیت شدند و درباره آن ها شروع به دروغ پراکنی کردند. 
ایجاد محدودیت برای هر رقیبی کــه در آینده احتمال روی آوری افکار عمومی به 
آن وجود دارد. این همان شیوه ای است که همیشه نسبت به رواج آن نگرانی وجود 
داشته است، انتظاراتی که نگرش و رویکرد یکسان را برای افراد و گروههای مختلف 

می خواهد و تفاوت ها را بر نمی تابد.
از آنجائی که تنها در چنین فضایی می توان این حرف ها را مطرح کرد و معمواًل بعد 
از انتخابات، هر کس به دنبال سهم خواهی خود می رود و توجهی به این پرسش ها 
نمی شود، پس تنها برای ایجاد چند سؤال در ذهن مردم، چنین مسائلی مطرح شد تا 

شاید از آفتاب فردا امید برآید.

با عادل فردوسی پور موافقم
رضا رشیدپور تهیه کننده و مجری:

بهمن احمدی امویی - نماینده ادوارمجلس 

چرا باید به یک لیست ترکیبی 
 شورای شهر رأی داد؟

خبر 

خشایار اعتمادی با خطاب قرار دادن کسانی که نمی خواهند رأی بدهند گفت: اگر از 
رأی دادن پرهیز کنیم دیگر حق انتقاد کردن نداریم.

به گزارش ایســنا، این خواننده پاپ، ضمن دعوت مردم به مشارکت حداکثری در 
انتخابــات ۲۹ اردیبهشــت ماه، اظهار کرد: ما یک حق و یــک تکلیف داریم؛ باید به 

تکلیفمان عمل کنیم تا به حقمان برسیم.
او ادامه داد: در این صورت اگر احیانا حقی از کسی ضایع شود، آن  وقت اعتراض حق 

محسوب می شود؛ اما اگر تکلیف مان را انجام ندهیم جای گله  وجود ندارد.
اعتمادی اضافه کرد: عده ای فکر می کنند هرچقدر هم رأی بدهند، همان که بخواهد 
بشود، می شود؛ اما من معتقدم باید تکلیفم را انجام دهم. وقتی هیچ فعالیتی نکنم و از 

یک رای پرهیز کنم دیگر اجازه انتقاد کردن هم ندارم.
این خواننده گفت: آن هایی که بخواهند رای بدهند با هر طرز فکری که دارند رای 

می دهند، اما پیام من به آن افرادی است که قصد رای دادن ندارند.

خشایار اعتمادی خوانند پاپ:
اگر از رأی دادن پرهیز کنیم 

دیگر حق انتقاد نداریم

ستاد امنیت انتخابات کشور در اطالعیه ای، رای دهندگان 
را به رعایت ۶ توصیه این ستاد دعوت کرد.

به گزارش ایســنا به نقل از پایگاه اطالع رســانی وزارت 
کشــور؛ در این اطالعیه رای دهندگان به دریافت اطالعات 
دقیق از مراجع رسمی و پرهیز از توجه به شایعات منتشره در 
فضای مجازی، خودداری از توقف و تجمع در حوزه های اخذ 
رأی پس از انداختن آرا به صندوق، مراجعه به شعب اخذ رای 
در ساعات اولیه صبح به منظور پیشگیری از ازدحام و معطلی 
رأی دهندگان در ساعات پایانی مهلت قانونی انتخابات، توجه 
به اطالعیه های وزارت کشور از طریق صدا و سیما، دریافت 
آمار و نتایج انتخابات صرفاً از ســوی ستاد انتخابات کشور و 
همکاری با مجریان نظم و امنیت در محل شــعب اخذ رای 

توصیه شده اند.
بنابراین گزارش متن کامل اطالعیه ستاد امنیت انتخابات 

کشور به این شرح است:
بسمه تعالی

با ســالم و تحیت به حضور شما ملت شــریف و بزرگوار. 
همانگونه که اطالع دارید با همت و هوشیاری شما مردم عزیز 
و تالش بی وقفه حافظان نظم و امنیت این مرز و بوم، شاهد 
امنیت مثال زدنی کشورمان در سطح منطقه و جهان هستیم. 
اکنون که در روزهای منتهی به برگزاری دو انتخابات بزرگ 

دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای 
اسالمی شهر و روستا می باشیم به منظور ایجاد بستری امن 
و توأم با نظم و امنیت برای حضور گســترده و پر شور ملت 
انقالبی در پای صندوق های اخذ رأی، با تالش شــبانه روزی 
کلیه دستگاه های اطالعاتی، انتظامی، قضائی و نظامی تدابیر 
و تمهیدات الزم برای برگزاری هر چه باشــکوه تر انتخابات 
فراهم گردید. بی شک مشارکت و همکاری شما مردم عزیز 
ضامن تداوم نظم و آرامش کنونی خواهد بود. انتظار می رود 
که در این راســتا با عنایت به نکات ذیل متولیان امر نظم و 

امنیت را همچون گذشته یاری فرمائید :
۱- به شــایعاتی که به عناوین مختلف ممکن اســت در 
فضای مجازی و در ســطح جامعه منتشر  شود توجه نکرده و 

اطالعات دقیق را از مراجع رسمی دریافت نمایید.
۲- بــه هنگام برگزاری انتخابات پس از انداختن رای خود 
به صندوق از توقف یا تجمع در پیرامون و داخل شــعب اخذ 

رأی خودداری فرمایید.
۳- به منظور پیشگیری از ازدحام و معطلی در ساعات پایانی 
برای دادن رأی توصیه می گردد که از ســاعات اولیه صبح به 

شعب اخذ رأی مراجعه فرمایید.
4- برابــر قانون انتخابات تمدید مهلــت زمان اخذ رأی و 
خاتمه رأی گیری صرفاً به عهده وزیر کشور است که از طریق 

ستاد انتخابات کشور اعالم خواهد شد. بنابراین اطالعیه های 
غیر رسمی مالک عمل نبوده و صرفا به اطالعیه های وزارت 
کشور که از طریق صدا و سیما اعالم می شود توجه فرمایید.

5- آمار و نتایج انتخابات صرفاً از ســوی ســتاد انتخابات 
کشــور اعالم می شــود و هرگونه آماری که از سوی افراد یا 

دستگاه ها اعالم می گردد معتبر نخواهد بود.
۶- به منظور افزایش نظم و آرامش در برگزاری انتخابات با 
مجریان نظم و امنیت در محل شعب اخذ رای همکاری الزم 

را مبذول نمایید.
با تشکر ستاد امنیت انتخابات

۶ توصیه مهم ستاد امنیت انتخابات کشور به رأی دهندگان


