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سیاسی

وطن امروز شماره 2166

اخبار

«حسن کامران» به عنوان نماینده
مردم اصفهان راهی بهارستان شد

رئی��س کمیت��ه اطالعرس��انی س��تاد
انتخاب��ات اس��تان اصفهان از انتخاب حس��ن
کامراندستجردی به عنوان پنجمین نماینده
اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی خبر داد.
احمدرضا ضیایی در گفتوگو با تسنیم اظهار
داشت :با برگزاری انتخابات میاندورهای مجلس
ش��ورای اس�لامی در حوزه انتخابیه اصفهان،
حسن کامراندس��تجردی به عنوان پنجمین
نماینده مردم شهرس��تان اصفهان در مجلس
شورای اسالمی انتخاب شد .وی افزود :با تایید
هیات اجرایی و نظارت بر انتخابات میاندورهای
دهمین دوره مجلس ش��ورای اسالمی حسن
کامران با کس��ب  242ه��زار و  889رای حائز
اکثری��ت آرا برای ورود به مجلس ش��د .رئیس
کمیته اطالعرس��انی س��تاد انتخابات استان
اصفه��ان گفت :پ��س از کامران ،س��یدمجید
موسویان با  232هزار و  157رای بیشترین رای
را به خود اختصاص داد.

فرصت  2روزه برای شاکیان
انتخابات شوراها

رئیس هیات مرکزی نظارت
بر انتخابات شوراهای اسالمی
شهر و روستا گفت :شاکیان
انتخابات ش��وراهای شهر و
روس��تا ،از زمان اعالم نتیجه
قطعی هر حوزه ۲ ،روز فرصت شکایت دارند.
محمد محمودیشاهنشین در گفتوگو با مهر،
با اشاره به سازوکار دریافت شکایات نامزدهای
انتخابات ش��وراها اظهار داش��ت :بعد از اینکه
نتایج انتخابات در هر حوزه تجمیع میش��ود،
صورتجلسه مشترکی توسط هیات اجرایی و
هیات شهرس��تان نظارت تهیه و امضا شده و
نتیجه انتخابات آن حوزه از س��وی فرمانداری
اعالم میش��ود؛ شاکیان از تاریخ اعالم قطعی
نتایج 2 ،روز فرصت ش��کایت به فرمانداریها
را دارن��د .وی افزود :ش��کایت ش��اکیان باید
در برگیرنده نام و نامخانوادگی و مش��خصات
کام��ل به همراه آدرس ش��اکی و ذکر مورد و
دلیل شکایت باش��د تا رسیدگی شود .رئیس
هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ش��وراهای
اسالمی ش��هر و روس��تا افزود :بعد از این دو
روز ،هیاتهای اجرایی و نظارت شهرستانها
 ۱۵روز فرصت دارند به ش��کایات رس��یدگی
کنند و اگر در نتیجه بررسی تشخیص دهند
در آن حوزه نیاز به بازش��ماری آرا یا بررس��ی
صورتجلس��ات وج��ود دارد ،اق��دام میکنند.
محمودیشاهنش��ین تاکید ک��رد :در صورتی
که هیات نظارت شهرس��تان صحت انتخابات
را تایید کند ،تشخیص آنها نهایی تلقی شده
و اگر تایید نکن��د ،هیات مرکزی نظارت وارد
بررسی میشود.

دولت اینبار
به وعدههایش عمل کند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس
تاکید کرد :مردم بهخاطر اینکه رئیسجمهور
میگفت در این  4س��ال بهدنبال زمینهسازی
تحقق وعدهها ب��وده ،دوباره اعتم��اد کردند؛
حداق��ل ای��ن ب��ار ب��ه وعدهها عم��ل کنند.
سیدحسین نقویحسینی در گفتوگو با مهر،
با تبریک به منتخب مردم تصریح کرد :توصیه
م��ا به آقای روحانی و دولت آینده این اس��ت
ک��ه از این اقبال مردمی نهایت بهرهبرداری را
برای تحقق حقوق مردم و پاسخ به مطالبات
آنها داشته باشند .سخنگوی کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد :مردم
انتظار دارند مشکالت و مسائل اصلی زندگی
آنها حل ش��ود؛ امروز مردم با رکود اقتصادی
و بحران اش��تغال دست و پنجه نرم میکنند
و انتظ��ار دارن��د دول��ت تمام ت�لاش خود را
بهکار گیرد .نقویحس��ینی ب��ا تاکید بر اینکه
معیشت اولویت اول مردم است ،تصریح کرد:
رئیسجمه��ور منتخب این بار هم وعدههایی
به مردم داد و با وجود آنکه  4س��ال پیش هم
این وعدهه��ا را داده بود اما چون میگفت در
این  4س��ال به دنبال زمینهسازی بوده است،
مردم مجددا به آنها اعتماد کردند؛ حداقل این
بار باید ب��ه وعدههایی که دادهاند عمل کنند.
ازجمله وعده آقای جهانگیری که میگفت در
 4س��ال آین��ده کاری میکنیم یک نفر س��ر
گرسنه بر زمین نگذارد .نماینده مردم ورامین
در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه این
رای نش��اندهنده راه روش��ن ب��رای نفر دوم
انتخابات است ،تصریح کرد :دولت باید مراقب
باش��د به مطالبه این بخش از جامعه هم که
حجم عظیمی اس��ت ،بیاعتنا نباشد و تالش
خود را برای خدمت به همه به کار گیرد.

دوشنبه اول خرداد 1396

دیپلماسی

پس از همکاری نکردن وزارت کشور ،سیدابراهیم رئیسی در نامهای به آیتاهلل جنتی
خواستار رسیدگی شورای نگهبان به تخلفات انتخاباتی شد

گروه سیاس�ی :برخالف آنچه اوباش
سیاس��ی در س��ال  88انج��ام دادند
و بدون داش��تن حتی یک س��ند از
تخلف ،ب��ا ادعای تقل��ب ،طرفداران
خ��ود را تحریک به آش��وب خیابانی
کردن��د ،جبه��ه انقالب با داش��تن
صدها صفحه تخلف��ات انتخاباتی و
داش��تن فیلمهایی از ای��ن تخلفات
آشکار در انتخابات ،رفتاری متمدنانه
در پیگی��ری تخلف��ات انتخاباتی در
انتخاب��ات  96دارد .دوازدهمین دوره
انتخابات ریاس��تجمهوری در حالی
روز  29اردیبهشت برگزار و نتایجش
 30اردیبهش��تماه از س��وی ستاد
انتخابات کشور اعالم شد که تاکنون
بر خالف دورههای گذشته آمار نهایی
و تفکیکی استانها اعالم نشده است.
در تمام ادوار انتخاب��ات قبل ،وزارت
کشور به عنوان مجری انتخابات پس
از اتمام شمارش آرای انتخاباتی اقدام
به انتشار تفکیکی نتیجه انتخابات ریاستجمهوری
در استانها میکرد اما به دالیل نامشخصی تاکنون
در ای��ن دوره از انتخابات ،این مهم محقق و اعالم
نشده است.
در حالی برخی نامزدهای انتخاباتی به «تخلفات
گس��ترده» انتقاد داش��تند که برخی کارشناسان
ای��ن عدماطالعرس��انی دقیق و بموق��ع را نیز در
ادام��ه تخلفات قبل��ی میدانن��د و در حال حاضر
وزارت کش��ور هن��وز آرای نهایی نتای��ج انتخابات
ریاس��تجمهوری را اعالم نکرده اس��ت .عبدالرضا
رحمانیفضلی روز ش��نبه  30اردیبهش��تماه در
جمع خبرن��گاران گفته بود :تاکن��ون نتایج 99/7
درصد ش��عبات اخذ ش��ده و تقریبا نتیجه نهایی
اس��ت که تعداد آرای ماخ��وذه  41میلیون و 220
هزار و  131رای است ،بنابراین سوال این است که
مابقی این آمار کجاس��ت و چ��را تاکنون بهصورت
رس��می و تفکیکی اعالم نشده اس��ت؟ ب ه گزارش
فارس ،س��تاد انتخاباتی «س��یدابراهیم رئیس��ی»
نامزد انتخابات ریاس��تجمهوری از ارسال بیش از
 200شکایت به ستاد انتخابات و هیات نظارت خبر
داده اس��ت .در همین زمین��ه ،علی نیکزاد ،رئیس
س��تاد انتخاباتی رئیس��ی ،روز جمعه در نامهای به
هیأت نظارت بر انتخابات به بروز تخلفات و «جرم»
در روند انتخابات اعت��راض و تاکید کرد :مصادیق
ارتکاب جرم از حد گزارش و ش��کایت گذشته و به
نظر میرس��د محتاج ورود و برخورد جدی هیات
نظارت است .همچنین حجتاالسالم سیدابراهیم
رئیس��ی روز ش��نبه در قالب بیانیهای از پیگیری
تخلفات خبر داد و گف��ت« :برخی بداخالقیهای
انتخاباتی و تخلفات آشکار در قبل و حین برگزاری
انتخابات از لحظات تلخ ای��ن انتخابات بود که آن
را از مس��یر قانون پیگیری خواهم کرد» دیروز نیز
گزارش ی��ک روز پ��س از اع�لام نتایج
انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری
دوازدهم ،جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی
و محمدباق��ر قالیباف در بیانیهه��ای جداگانهای
ضم��ن تبریک به نامزد منتخب ،توصیههایی نیز
به دولت دوازدهم کردند .جبهه مردمی از روحانی
خواس��ت که بر توان داخلی کش��ور ب��رای حل
مشکالت اقتصادی تکیه و از ورود به راهحلهای
نادرس��ت تجربهشده همچون اعتماد به دشمنان
مل��ت و تکیه بر بیگانگان خودداری کند .قالیباف
نیز با اشاره به پایان دوره رقابتهای انتخاباتی ،از
آغاز مرحل ه اقدام و پاسخگویی به مطالبات مردم
گفت و تاکید کرد :این منتقدین هستند که باید
در چارچوبه��ای قانونی به طرح مطالبات بحق
مردم بپردازند و با شفافسازی امور ،مانع دور زدن
قانون و ف��رار از نظارتهای قانونی عدهای خاص
و تش��دید نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی در
کشور شوند .براساس این گزارش ،جبهه مردمی
نیروهای انقالب اس�لامی در بیانیهای خطاب به
ملت ایران با اش��اره به خلق حماس��ه مردمی در
 29اردیبهشتماه نوشت :جبهه مردمی نیروهای
انقالب اسالمی پیروزی در رقابتهای انتخاباتی و
جلب اعتماد م��ردم برای ادامه خدمت در جایگاه
ریاس��تجمهوری را به رئیسجمه��ور منتخب
جناب حجتاالسالم والمسلمین روحانی تبریک
میگوید .این جبهه با تقدیر از جناب حجتاالسالم
والمسلمین سیدابراهیم رئیسی و جناب آقای دکتر
محمدباقر قالیباف که ب��ا حضور ،تالش و از خود
گذشتگی ،بسترهای خلق نش��اط سیاسی ،ارائه
الگویی ماندگار از رقابت پاک انتخاباتی و نمایندگی
از مطالبات واقعی مردم و در نهایت خلق حماسه
ماندگار  29اردیبهش��ت را فراهم آوردند ،تصریح
کرد :شعارها و برنامههای نامزدهای جبهه مردمی
نیروهای انقالب که خواهان تغییر وضع موجود و
پیگیر تحقق مطالبات واقعی مردم بویژه در حوزه
اشتغال ،تولید ،بهبود معیشت ،ارتقای سطح زندگی
و مبارزه با فساد ،رانتخواری و اشرافیگری بودند،
میتواند سرمایه گرانبهایی برای دولت بعد باشد که

اعتراض متمدنانه

دورهگردی ترامپ با هدف جمعآوری
پول برای اقتصاد ورشکسته آمریکاست

لذا تقاض��ا دارم در اج��رای قانون به
موارد گفته ش��ده توجه و رسیدگی
جدی شود».
■■وزارت کشور صادق نیست

نما
کدخدایی :هفته آینده شورای نگهبان نظرش درباره شکایات را اعالم میکند
س�خنگوی ش�ورای نگهب�ان اعالم ک�رد نظر این ش�ورا درباره ش�کایات از نح�وه برگ�زاری انتخابات
ریاس�تجمهوری و همچنین صحت انتخابات حداکثر تا سهش�نبه هفته آتی اعالم میشود .عباسعلی
کدخدایی در گفتوگو با فارس در پاس�خ به س�والی درباره شکایات ارسالش�ده به این شورا در زمینه
تخلفات در روز برگزاری انتخابات ریاس�تجمهوری ،اظهار داشت :افرادی که از نحوه برگزاری انتخابات
شکایاتی دارند ،طبق قانون تا پایان یکشنبه فرصت داشتند ،شکایات خود را همراه با مستندات تقدیم
شورای نگهبان کنند .وی افزود :طبق قانون شورای نگهبان حداکثر  10روز از زمان برگزاری انتخابات یعنی
تا سهشنبه هفته آتی فرصت دارد پس از بررسی شکایات ،نتایج را اعالم کند .کدخدایی در پایان گفت:
شورای نگهبان همچنین تا همان روز سهشنبه هفته آینده فرصت دارد درباره صحت برگزاری انتخابات
ریاستجمهوری نظر خود را اعالم کند.

سیدصولت مرتضوی ،نماینده تاماالختیار رئیسی
گفت وزارت کشور از ارائه آمار تفکیکی صندوقها
خودداری میکن��د .نماینده تاماالختیار رئیس��ی
در س��تاد انتخابات وزارت کشور با اشاره به امتناع
وزارت کش��ور از تحوی��ل لیس��ت تفکیکی نتایج
آرای ریاستجمهوری گفت :هیچگونه همکاری از
سوی وزارت کشور نبوده و بدون هیچ توضیحی از
تحویل لیست نتایج امتناع میکنند .مرتضوی اظهار
داش��ت :از عصر روز ش��نبه تا به این لحظه تالش
کردیم وزارت کش��ور ،نتایج انتخابات دوازدهمین
دوره ریاستجمهوری را به تفکیک شعب ،بخش،
شهرستان و استان در اختیار ما قرار دهد که هنوز
این اتفاق نیفتاده است .مرتضوی تاکید کرد :آقای
نیکزاد ،رئیس ستاد انتخاباتی حجتاالسالم رئیسی
ای��ن موضوع را به ش��کل کتبی از وزارت کش��ور
درخواست کرد ولی متاسفانه هیچگونه همکاری از
سوی مسؤوالن ذیربط به عمل نیامده و بدون هیچ
توضیحی از تحویل لیست نتایج امتناع میکنند.
■■رئیسی:سکوتنمیکنم

تخلف��ات در انتخاب��ات و رفتار دول��ت در عدم

شفافسازی این ش��ائبهها باعث شد سیدابراهیم
رئیس��ی در نامهای به آیتاهلل جنتی ،دبیر شورای
نگهبان خواستار ورود ایشان به وضعیت نابسامان و
مشکوک فعلی شود.
سیدابراهیم رئیسی در نامهای به آیتاهلل احمد
جنت��ی ،ضمن ابراز اعتماد و اطمینان به ش��ورای
نگهبان ،خواستار رس��یدگی به برخی تخلفات در
قبل و حین برگزاری انتخابات  29اردیبهشت ماه
ش��د .وی به هم��راه این نام��ه  3صفحهای ،صدها
صفحه مس��تند را در چندین مجلد برای ش��ورای
نگهبان ارس��ال کرده است .حجتاالسالم رئیسی
ضمن تاکید بر حقالناس بودن آرای مردم ،خواستار
رس��یدگی دقیق هیات نظارت بر انتخابات به این
تخلفات ،تا حصول نتیجه قطعی ش��ده اس��ت .در
بخش��ی از این نامه آمده اس��ت« :همه ما در نظام
مقدس جمهوری اسالمی موظف و مکلف به حفظ
جمهوریت نظام و پاسداری از آرای مردم که مصداق
حقوق شهروندی ایرانیان است میباشیم و اینجانب
با وعدهای که به مردم قهرمان و نجیب ایران دادهام،
نمیتوانم در برابر ظلم به حقوق مردم سکوت کنم،

بیانیه تبریک جبهه مردمی و محمدباقر قالیباف به رئیسجمهور منتخب

وعدههای دولت را تا اجرا پیگیری میکنیم

در روزهای پایانی رقابتهای انتخابات ،برخی از این
برنامهها همچون ایجاد ساالنه یک میلیون شغل،
افزایش یارانه محرومان و اعطای کارانه به بیکاران
را ب��ه وعدههای انتخاباتی خود افزود.این بیانیه با
اش��اره به اینکه سخن مش��ترک همه نامزدهای
ریاس��تجمهوری ،ح��ل مش��کالت اقتص��ادی
کش��ور بویژه بحران بیکاری و رکود ،مش��کالت
زیستمحیطی و رفع ناهنجاریهای اجتماعی بود،
افزود :حال که رقابتهای انتخاباتی به پایان رسیده
و مردم همانند دورههای گذشته فرصت دوبارهای
به دولت مس��تقر برای تکمیل برنامهها و اقدامات
خود دادهاند ،از رئیسجمهور منتخب میخواهیم
با تکیه بر توان داخل��ی و ظرفیت عظیم جوانان
کش��ور اقدام مؤثر و عاجلی برای حل مش��کالت
اقتصادی و اجتماعی مردم صورت دهد و از ورود
به راهحلهای نادرست تجربهشده همچون اعتماد
به دش��منان ملت و تکیه بر بیگانگان خودداری
کند .جبهه مردمی اعالم کرد :در صورتی که دولت
دوازدهم اولویتهای اصلی ملت را به فراموش��ی
بس��پارد و ی��ا بخواهد با
اتخاذ راهبردهای اشتباه
ی��ا در افت��ادن ب��ه امور
س��طحی و حاش��یهای
فرصت  4س��اله خدمت
را ضایع نماید ،در جایگاه
منتقد و مطالبهگر ،تالش
خود را جهت قرار گرفتن
دولت در مسیر کارآمدی
و حل مش��کالت واقعی
ملت به کار خواهیم بست.
در ادام��ه بیانی��ه جبهه
مردمی ،نکاتی خطاب به
اعضا و ه��واداران جبهه
مردمی نیروهای انقالب

اسالمی که در ماههای گذشته با همه توش و توان
خود به میدان آمده و خاطره دوران شکوهمند و
افتخارآمیز دفاعمقدس را زنده کردند ،آمده است.
این بیانیه میافزاید :ما با یکدیگر تجربه جدیدی
را در وح��دت و انس��جام و همافزای��ی نیروهای
انقالب آغاز کردیم ک��ه در مدتی کوتاه بحمداهلل
دستاوردهای عظیم و بیبدیلی داشت .امروز دهها
هزار بلکه میلیونها تن از نیروهای انقالب که دل
در گ��رو آرمانهای انقالب دارند و از وضع موجود
اداره کش��ور ،مشکالت مردم و مطالبات بر زمین
مانده مردم و رهبری رنج میبرند ،زیر یک پرچم
واح��د گردآمده و ب��ا ارادهای پوالدین ،مصمم به
نقشآفرینی در ترویج و تعمیق گفتمان انقالب و
رهبری و اصالح امور کشورند.
■■پیگیری وعدههای دولت تا زمان اجرا

در ای��ام تبلیغات انتخابات ریاس��تجمهوری،
هر یک از کاندیداها با هدف جذب آرا ،به تش��ریح
برنامههای خود برای پیشرفت کشور پرداخت و در
این مسیر وعدههایی نیز داد .محمدباقر قالیباف که
در آخرین روزهای منتهی
ب��ه انتخاب��ات ،ب��ا هدف
اتحاد نیروه��ای انقالب با
سیدابراهیم رئیسی ائتالف
کرد ،اکن��ون میگوید که
وعدهه��ای انتخابات��ی را
ت��ا زم��ان اجرایی ش��دن
پیگی��ری خواهد کرد .در
بیانیه محمدباقر قالیباف
آم��ده اس��ت :مش��ارکت
باشکوه مردم و تدابیر رهبر
فرزانه انقالب ،س��رانجام
در  ۲۹اردیبهش��ت ب��ا
انتخابات��ی پایان یافت که
زیبنده جمهوری اسالمی

حمیدرض��ا ترقی ،عضو ش��ورای
مرکزی حزب موتلفه اسالمی میگوید
رفتار وزارت کشور در مواجهه با افکار
عمومی صادقانه نیست و مردم درباره
انتخابات دچار تردید ش��دهاند .ترقی
درباره امتناع وزارت کشور از تحویل
لیست تفکیکی نتایج آرای انتخابات
ریاس��تجمهوری اظه��ار داش��ت:
متأس��فانه وزارت کشور از اختیاراتی
که برای ارائه آمار دقیق و ش��فاف به
مردم دارد سوءاس��تفاده میکند .وی
افزود :وزارت کش��ور ب��ه جای اعالم
تخلفاتی که صورت گرفته و موجب
تغییر و تبدیل در نتایج آرا میشود،
در ارائه آم��ار دقیق اس��تانها برای
انطباق آنچه مردم و ناظران ش��اهد
بودهان��د نیز کوتاهی کرده اس��ت .عضو ش��ورای
مرک��زی حزب مؤتلفه اس�لامی با تأکید بر اینکه
برخورد وزارت کش��ور با اف��کار عمومی صادقانه
نیس��ت ،گفت :همانگونه که مقام معظم رهبری
تصری��ح فرمودند آرای م��ردم حقالناس و امانت
است و این امانت در دست وزارت کشور قرار دارد.
بنابراین باید به گونهای عمل کنند که مردم دچار
تردید نش��وند و نس��بت به امانتداری به مجریان
انتخابات مطمئن باشند.
■■میخواهند شفافیت از بین برود

پروی��ز س��روری ،عضو ش��ورای مرکزی جبهه
مردمی نیروهای انقالب اس�لامی هم با اش��اره به
امتن��اع وزارت کش��ور از ارائه آم��ار تفکیکی آرای
اس��تانها اظهار داش��ت :ما در ای��ن دوره با برخی
رفتاره��ا مواجه هس��تیم ک��ه در انتخاب��ات قبل
کمس��ابقه بوده و دوستان طوری عمل میکنند تا
امکان اعتراض از نامزدها را بگیرند .س��روری ادامه
داد :به نظر میرسد آنها با سلسله رفتارهای اینگونه
به دنبال این هس��تند که امکان شفافیت را از بین
ببرند ،لذا توصیه ما به وزارت کش��ور این است که
امکان دسترس��ی به آمار تفکیکی استانها مانند
سابق برای نامزدها فراهم شود تا نسبت به اعتراض
خود اقدام کنند .دبیرکل جمعیت رهپویان تصریح
کرد :امیدواریم در انتخابات ش��وراها نیز این اتفاق
بیفتد ،چرا که آنها نیز بس��یار غیرشفاف و معیوب
عمل میکنن��د و درحالیکه هی��أت نظارت باید
ای��ن نظارت را انجام دهد ،نظارت از س��وی وزارت
کش��ور صورت میگیرد .وی افزود :با توجه به این
فض��ا این نگرانی وجود دارد که در حق نمایندگان
و نامزدها اجحافی صورت گیرد و امیدواریم وزارت
کشور هرچه سریعتر زمینه دسترسی نامزدها را به
اطالعات فراهم کند.

ایران بود و بار دیگر مش��روعیت و کارآمدی آن را
به همگان یادآور شد .انتخاباتی سالم ،بدون ناامنی
و با مش��ارکت باالی هم ه مردم .بنده به نوب ه خود
این حضور حماسی را به هم ه مردم ،رهبری عزیز
و رئیسجمهور منتخب تبریک میگویم .این بیانیه
میافزاید :رقابتهای انتخاباتی امروز با اعالم نتایج
به ایس��تگاه آخر رس��ید .در همهجای دنیا قاعده
مردمساالری این است که رقابتها با پایان انتخابات
تمام ش��ده و پس از آن اقدام و عمل برای تحقق
منافع و اهداف ملی آغاز شود که طبیعتا در نظام
مردمساالری دینی این مهم ضرورتی مضاعف دارد.
اما واضح است که هم پیروز انتخابات و هم منتقدان
ایشان حق و وظایفی دارند که رعایت آنها ،ضامن
بقای مردمساالری دینی اس��ت .ما با شعار دولت
مردم ،طرح مطالبات معترضان به وضع موجود و
مبارزه با  ۴درصدیهایی که با قانونشکنی یا دور
زدن قانون تعطیلی تولی��د داخلی ،بیکاری ،رکود
فراگیر ،فس��اد و نابرابری را به ارمغ��ان میآورند،
وارد کارزار انتخاباتی شدیم و معتقدیم این مفاسد،
ریش��ههای عمیقی در رابط ه میان قدرت و ثروت
دارد که هر دولتی باید برای اصالح این رابطه اقدام
فوری کند .قالیب��اف تصریح کرد :طبیعتا با پایان
دوره رقابته��ای انتخابات��ی و قولها و وعدههای
نامزده��ا ،مرحل ه اقدام و پاس��خگویی به مطالبات
مردم آغاز میشود و برای جلوگیری از خودکامگی
در اداره کش��ور ،این منتقدان هستند که باید در
چارچوبهای قانونی به طرح مطالبات بحق مردم
بپردازند و با شفافسازی امور ،مانع دور زدن قانون
و فرار از نظارتهای قانونی عدهای خاص و تشدید
نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی در کشور شوند.
وی تاکید کرد :ما متعهد میشویم وعدههای
مطرح ش��ده دول��ت در جریان انتخاب��ات را تا
زمان عملی ش��دن این وعدهها پیگیری کنیم و
همچنین وظیفه خود میدانیم که از هر اقدامی
ب��رای تحقق اه��داف ملی و پیگی��ری مطالبات
 ۹۶درصدیها ،با اولویت رسیدگی به مستضعفان
و محروم��ان و اقش��ار کمدرآم��د ،با تم��ام توان
حمایت کنیم.

مش��اور امور بینالملل مقام
معظم رهب��ری گفت :هدف
ترامپ از س��فر به عربستان
جمعآوری پول برای اقتصاد
ورشکس��ته آمریکاس��ت که
دورهگ��ردی میکن��د و متاس��فانه برخی نیز
بیتالمال را به آنه��ا هدیه میدهند .علیاکبر
والیت��ی ،مش��اور امور بینالمل��ل مقام معظم
رهبری درباره انتخابات و حضور گسترده مردم
ای��ران پای صندوقه��ای رای ،اظهار داش��ت:
مشارکت بیش از  ۷۰درصدی واجدان شرایط
رای دادن در انتخابات و همچنین مش��ارکت
ایرانیهای مقیم در بیش از  ۱۰۰کشور جهان
حاکی از آن است که ما به رکورد خوب جهانی
و اس��تاندارد طالیی در منطقه دس��ت یافتیم.
وی گفت :رئیسجمهور کاسبکار آمریکا برای
جمعآوری پول برای اقتصاد ورشکسته آمریکا
دورهگردی میکند و متاسفانه برخی کشورهای
ابزار دس��ت آمریکا مانند عربستان سعودی از
اموال و بیتالمال مسلمین به این رئیسجمهور
کاسب و دورهگرد آمریکا هدیه میدهند برای
اینکه انجمن و نشست نمایشی در جهت تقویت
تروریسم در حال شکست منطقه درست کنند
برای اینکه آنها در عراق ،س��وریه و یمن قطعا
شکست خورده اند .مشاور امور بینالملل مقام
معظم رهبری با اشاره به اینکه کره شمالی به
رغم بلوف آنها به کار خود ادامه داد و آنها عقب
نشستند ،اظهار داشت :آنها در منطقه ما هم در
مقابل ایستادگی زنجیره مقاومت که جمهوری
اسالمی ایران حلقه بزرگ آن است عقبنشینی
میکنند.

واکنش ایران به حکم صادرشده
علیه شیخ عیسی قاسم

س��خنگوی وزارت امور خارجه صدور حکم
علیه آیتاهلل شیخ عیس��ی قاسم را محکوم و
از تش��دید رویکردهای امنیتی در این کش��ور
ش��دیدا ابراز نگرانی کرد .بهرام قاسمی صدور
حکم علیه آیتاهلل شیخ عیسی قاسم از رهبران
دینی بحرین را محکوم و از تشدید رویکردهای
امنیتی در این کش��ور شدیدا ابراز نگرانی کرد.
قاسمی اظهار داشت :دولت بحرین با در پیش
گرفت��ن رویکرد طایفهای و مذهب��ی و با ایراد
اتهامهای ناروا به ایشان و  2نفر از نزدیکانشان،
به جای محاکمه آنان ،به دنبال این اس��ت که
اح��کام قطعی دینی و مذهب��ی را به محاکمه
بکشاند .سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان
بار دیگر از مقامهای بحرینی خواست به جای
مقابله و به بند کشیدن آزادیهای اساسی مردم
بحرین ،به گفتوگو و تعامل با مردم روی آورده
و ب��ا انجام اینگونه اقدام��ات ،وضعیت را در آن
کش��ور پیچیدهتر نکنند .قاس��می با تأکید بر
اهمیت جایگاه دینی ،مذهبی و سیاسی آیتاهلل
شیخ عیسی قاس��م بین مسلمانان ،نسبت به
هرگونه تعرض به ایش��ان هشدار داده و اضافه
کرد :تاکنون مردم بحرین با الگو قرار دادن رفتار
مسالمتجویانه ایشان ،اعتراضات خود را ادامه
داده و خواهان رفع محدودیتها از رهبر دینی
خود بودهاند .انتظار میرود دولت بحرین شأن،
جایگاه و نفوذ معنوی ایشان را مورد توجه جدی
قرار داده و با احترام به خواست مردم ،از استمرار
فشارها بر علمای بحرینی خودداری کند.
خبر
ستاد انتخابات کشور خواستار شد

خودداری مردم از حضور در
خیابانها و معابر برای برپایی جشن

س��تاد انتخابات کش��ور در اطالعی��های از
طرفداران نامزد منتخب خواس��ت از حضور در
خیابانها و معابر برای برپایی جشن خودداری
کنن��د .در این اطالعیه خط��اب به مردم آمده
اس��ت :اکنون که بهحول و قوهالهی با برگزاری
دوازدهمین دوره انتخابات ریاس��تجمهوری
و پنجمین دوره ش��وراهای اس�لامی ش��هر و
روس��تا و میاندورهای مجلس شورای اسالمی
ب��رگ زرین دیگ��ری بر تاری��خ پرافتخار نظام
مقدس جمهوری اس�لامی ایران افزوده و عزم
ملی خوی��ش را در دنیا به نمای��ش درآوردید
و بن��ا به کالم ارزش��مند رهب��ر فرزانه انقالب
شما مردم برنده اصلی انتخابات هستید و عموما
ش��ادی خود را در روز شنبه  30اردیبهشت به
منصه ظهور رس��اندید ،بدینوسیله از همگان
انتظ��ار م��یرود بهمنظ��ور حف��ظ آرامش و
سهولت تردد مردم و جلوگیری از مزاحمتها
و سوءاستفادههای احتمالی ،از امروز از حضور
در خیابانه��ا و معاب��ر ب��رای برپایی جش��ن
خودداری کرده و چنانچه ستاد منتخبان ملت
در ریاستجمهوری و شوراها متقاضی برگزاری
مراسم باشند با مراجعه به فرمانداری شهرستان
محل خود برای هماهنگی و دریافت مجوز در
زمان و مکان مشخص اقدام کنند .در پایان این
اطالعیه تاکید ش��ده اس��ت :رجاء واثق داریم
خادمان خ��ود را در این راه ی��اری و با نیروی
انتظامی نیز همکاری خواهید کرد.

