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رئیس جمهور خطاب به مردم ایران، گفت: شــما مردم 
یک کار بزرگ در روز جمعــه دارید. حاال اینکه گله دارید 
و مشــکالتی وجود دارد به جای خــودش اما همه ما باید 
جمهوریت را پاس بداریــم. اینکه از یک فرد، نهاد و حتی 
دولت گله داریم راهش این نیست که با صندوق قهر کنیم.

به گزارش ایســنا، حسن روحانی در جلسه هیات دولت 
گفــت: در این انتخابات همانطور کــه مقام معظم رهبری 
فرمودنــد ممکن اســت در بررســی احــراز صالحیت ها 
ظلمی صورت گرفته باشــد و در جریان تبلیغات انتخاباتی 
حتما ظلم های فراوانی رخ داده است و همه ما باید خودمان 
را موظــف به رفــع و جبران این ظلم هــا بدانیم و این کار 

شدنی است.
رئیس جمهور افزود: مردم باید بدانند اگر جنایت آمریکا 
نبود چه می شــد؟ من برای این روی ایــن موضوع تاکید 
می کنــم چون در این ایام تبلیغات هیچ کســی از جنایت 
آمریــکا حرف نزد و یک نفر اســم ترامپ را نبرد. این مثل 
این است که مثال ما وسط جنگ تحمیلی صدام علیه ایران 
بودیم و می خواســتیم انتخاباتی برگزار کنیم و کســی هم 
می خواســت راجع به امنیت ایران صحبت کند اما اســم 
جنگ و صدام را نمی برد. آیا اصال می شد؟ این اصال شدنی 
بود؟ آیا ایــن حرف منطقی بود؟ در این شــرایط که یک 
جنایتــکاری آمده و اقدام تروریســتی انجام داده و جنگ 
اقتصادی توام با تروریســم اقتصادی هــر دو با هم بوده و 
حتی برای دارو و مواد غذایی ما مشکل ایجاد کرده، حرفی 

درباره آن زده نشود.
روحانــی در ادامه عنوان کرد: برایم خیلی جالب بود که 
دیروز یک مقامی در سوئیس اعالم می کرد که با آقای بایدن 
مالقات کرده و او گفته خب حاال که سوئیس می خواهد در 
زمینه دارو و غذایی اقدام کند ما مخالف نیستیم. این خیلی 
چیز عجیبی اســت. بعد از سه سال و نیم جنگ اقتصادی 
رئیس جمهور جدید که باید در اولین لحظه دستور می داد 
همه این تحریم های تروریســتی فوری قطع شود تازه حاال 

بعد از چند ماه می گوید از نظر ما بالمانع است.
روحانی با یادآوری اینکه مــا روزی ناچار بودیم بنزین 
وارد کنیم و بنزین ناسالم داخلی هم به مردم بدهیم عنوان 
کرد: ما آمدیــم کاری کردیم که در بنزین نه تنها خودکفا 
شــویم بلکه صادر هم بکنیم و بنزین مان یورو۴ هم باشد. 
یعنی بنزین ســالم و صادر شــود و وارد نشود و از پولش 
هم کمک معیشتی جدید برای ۶۰ میلیون نفر پیش بینی 
کنیم. البته این طراحــی فقط مال دولت نبوده و برای هر 
سه قوه بوده و روسای ســه قوه با هم تصمیم گرفتند و از 
رهبری کمــک گرفتیم و تهدید را بــه یک فرصت بزرگ 

تبدیل کردیم.
روحانی همچنیــن تصریح کرد: بعضی هــا هم در این 
مــدت حرف های عجیــب و غریبی زدند کــه مقام معظم 
رهبــری فقط به این دولت اجــازه مذاکره با آمریکا را داد، 
در حالیکه خود آقا در سخنرانی خود صریحا فرمودند قبل 
از ایــن دولت من اجــازه دادم با آمریــکا مذاکره کردند و 
در عمــان مذاکره می کردند. چــرا دروغ می گوییم و حرف 

راست نمی زنیم و چرا حرف ها را باال و پایین می کنیم. شما 
که اجازه داشتید هفت ســال رفتید و آمدید چه به دست 

آوردید جز قطعنامه های تحریم.
وی افزود: شــما که همه امکانات دست تان است، همه 
هم جــوری حرف می زننــد که انگار در این کشــور هیچ 
مســئولیتی نداشته اند. خیلی از آقایانی که امروز دارند در 
رسانه ها حرف می زنند صاحب مسند حکومتی هستند، در 
بخش خودشــان جواب بدهند. اگر مشکلی در نظام هست 
آنها هم باید پاسخگو باشند. شما دیدید یک FATF رفت 
آنجا چه مشــکالتی برای ما درســت کرد. ریسک پذیری 
کشــور را باال آورد و روابط بانکی ما را دچار مشکل بیشتر 
کــرد. حاال یک چیزی هم طلبکار هســتند که این خیلی 

جالب است.  
رئیــس جمهور در ادامه خطاب به مــردم ایران، گفت: 
شــما مردم یک کار بزرگ در روز جمعه دارید. حاال اینکه 
گله دارید و مشکالتی وجود دارد به جای خودش اما همه 
مــا باید جمهوریت را پاس بداریم. چرا که جمهوریت یکی 
از دســتاوردهای انقالب، یادگارهای امام و تاکیدات مقام 
معظم رهبری است. نگذاریم جمهوریت صدمه ببیند. اینکه 
از یک فرد، نهاد و حتی دولت گله داریم راهش این نیست 
کــه با صندوق قهر کنیم. قهر با صندوق هیچ مشــکلی را 
بــرای ما حل نمی کند. ممکن اســت بعضی هــا بگویند ما 
خیلی مشکل داریم. بله مشکالت هست ولی باید برای حل 
آن پای صندوق بروید. صندوق اســتحکام نظام ما و قدرت 

مردم ما را بیشتر می کند.
وی با طرح این پرسش که خاصیت پای صندوق نرفتن 
چیســت؟ یادآور شــد: به هر حال در این انتخابات فردی 
انتخاب می شود و به ریاست جمهوری می رسد. باید ببینیم 
آثــار اینکه پای صندوق نرویم چیســت و این موضوع را با 
عقل و منطق خود بررســی کنیم. عرض این خادم کوچک 
خودتان را گوش کنید و اگر مشــکلی هم دارید باز هم راه 
حل آن مشــکل صندوق رای است و ما باز هم باید به اصل 

۵۹ قانون اساســی متوسل شویم و پای صندوق رای برویم 
و با آن مشکالت را حل کنیم.

روحانی در ادامــه عنوان کرد: همه این مشــکالت در 
برخی موارد به دســت مجلس، در برخی موارد به دســت 
دولــت و در برخی موارد به دســت نهادهــای دیگر حل 
می شــود. آن مشــکالت بزرگی که در ذهن شماســت باز 
هم با صندوق رای حل می شــود. چرا که قانون اساســی 
منشور مهم ملی ماســت. ما نمی توانیم به یک اصل قانون 
اساسی بچســبیم و یک اصل دیگر را رها کنیم. باید همه 
پای صندوق آرا برویم، حاال ممکن اســت بگویید ما افراد 
دیگری را می خواستیم که االن نیستند، به هر حال از بین 
کسانی که هستند باید آن کسی را که به ما نزدیکتر است 
برگزینیم. باید به انتخابات رونق بدهیم و حضور پیدا کنیم. 
اگر انتخابات سرد باشد و حضور مردم در آن کمرنگ باشد 
و پای صندوق خلوت باشــد بدانید که برنده نمی شــویم و 
کشــور و نظام و مردم هم نمی برند. نقد و معضالت راه حل 
دارد و هر مشکلی که اسم ببرید باید از طریق صندوق رای 

آن را حل کنید.
رئیــس جمهــور همچنین خطــاب به وزارت کشــور، 
اســتانداران، فرمانداران، بخشــداران و ناظران تاکید کرد: 
بدانید ایــن صندوق امانت مــردم و آراء حق الناس مردم 
اســت و نباید بگذاریم حتی یــک رای جابجا و کم و زیاد 
شــود. در جلسه وزیر کشــور هم حضور داشت و قبال هم 
چند بار به او تاکید کــردم و همه خود را متعهد می دانند 
وظیفه ســختی بر دوش شان است. دقت کنید که از تمام 
آراء دقیق حراست شــود و ان شاءاهلل حضور مردمی خوبی 
هم پیش رو داشــته باشــیم تا ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ در تاریخ 
کشور ثبت شــود و به هر چه رضای خدا و خواست و رای 

مردم است احترام بگذاریم.
وی با ابراز امیدواری نسبت به شرایط کشور در روزهای 
پایانی دولت، بیــان کرد: تردید ندارم که در این روزها هم 
کرونا کنترل خواهد شد و هم در مهار خشکسالی که البته 

سخت ترین خشکسالی در ۵۰ ســال گذشته است موفق 
خواهیم بود. ضمن اینکه هر روز شــاهد افتتاح هســتیم و 
مثال دیروز نودمین تصفیه خانه فاضالب افتتاح شد و کارها 
در حال انجام شدن است و ان شاءاهلل نمی گذاریم مردم در 

تابستان با مشکل مواجه شوند.
روحانــی در ادامه تاکید کرد: در تحریم هم ما در نقطه 
پایان تحریم هســتیم. البته نمی دانم چرا این قلم یک ذره 
کند شده و در حالیکه باید دو کلمه و یک نقطه نوشته شود 
اما کمی کند شــده ولی به هر حال در پایان تحریم هستیم 
و دعا کنید این قلم بــه حرکت در بیاید تا در پایان دولت 
با مهار کرونا و کمترین خســارت خشکسالی و پایان یافتن 
تحریم و شرایط اقتصادی مناسب دولت را در اختیار دولت 

بعدی قرار دهیم.
رئیــس جمهور در بخش دیگــری از صحبت های خود 
با اشــاره به آمار اخیر بانک مرکزی یادآور شد: آمار فصل 
چهارم سال ۹۹ اعجاب انگیز اســت. اگر فصل ها را از اول 
ســال ۹۶ حســاب کنیم مهمترین رشــد اقتصادی برای 
فصل چهارم پارســال است و رشــد ناخالص داخلی ما در 
فصل چهارم ســال ۹۹، ۷.۷ اســت. این نشان می دهد که 
کارگران، مهندســین، کشاورزان و مدیران ما همه در حال 
تالش هستند که ما امروز به این نقطه رسیده ایم. تشکیل 
سرمایه که از ســال ۹۷ مرتب رشد منفی داشته در فصل 
ســوم سال ۹۹، ۲.۲ و در فصل چهارم ۸.۴ بوده است و در 
مجموع پارسال ۲.۵ درصد رشد مثبت در این زمینه داشته 
ایــم. این کار عظیم و بزرگی اســت که این ملت در مدت 

جنگ تحریمی انجام داده است.
وی ادامه داد: ما دیروز جلسه دولت الکترونیک داشتیم 
و واقعا گزارش هایی که در این جلسه ارائه شد افتخارآمیز 
اســت. تبادل اطالعاتی که در دولــت یازدهم و دوازدهم 
انجام گرفته در ســال گذشته ۱.۲ میلیارد تبادل اطالعات 
بوده و امســال پیش بینی این اســت که به ۲.۵ میلیارد 
می رسد. دیروز ما وقتی آمارها شنیدیم که چقدر خدمات 
الکترونیک صورت گرفته آن هم وقتی در این زمینه ما در 
ســال ۹۲، صفر بوده ایم و در ۹۹ به ۱.۲ میلیارد رسیده، 
این نشان می دهد که دولت الکترونیکی چقدر به ما کمک 
کرده و انقالب دیجیتــال در بحث کرونا چه کمکی کرده 

است.
رئیس جمهور در پایان همچنین گفت: ما دیروز دیدیم 
که بچه های پیش دبســتانی ما قبل از اینکه بتوانند قلم را 
روی کاغذ ببرند با انگشتان خود روی کیبوردشان طراحی 
انجام می دهند. این طراحی ها، این ســواد دیجیتال و این 
ســواد و مهارت جدیدی که دارد ایجاد می شود در فردایی 
که این بچه ها به دبیرستان بروند باعث می شود کار و شغل 
داشــته باشــند. با این روند بچه های دبیرســتان ما شغل 
کســب، کار، فعالیت، طراحی و مهندسی خواهند داشت. 
با این روندی که جلو می رود بچه دبیرســتانی ما می تواند 
مهندسی ساختمان را از مهندسان مان دقیق تر انجام دهد 
و محاسبه کند. اینها کارهای بزرگی است که در این مدت 

انجام گرفته است.

روحانی در جلسه هیات دولت:

اگر گله ای داریم، راه آن قهر با صندوق نیست

معــاون اول رئیس جمهــور تاکید کرد :شــرط الزم 
مشــارکت حداکثری منوط به این است که دستگاه های 
سیاســتگذار و ناظر و مجری تعهد به قانون اساسی داشته 
باشند و هم مردم و جریان های سیاسی نسبت به انتخابات 

حساسیت داشته باشند و در آن فعال باشند.
به گزارش ایســنا، اسحاق جهانگیری در حاشیه جلسه  
هیئت دولت در جمع خبرنــگاران با بیان اینکه انتخابات 
بر اســاس اندیشه امام و آرمانهای انقالب و قانون اساسی، 
مسیر تحقق دموکراسی و مهمترین اصل جمهوریت نظام 
اســت، اظهار کرد: تحقق تام این مهم در تجلی مشارکت 
حداکثری اســت که یک وظیفه ملی و از الزامات توسعه 

سیاسی است. 
وی افزود: شرط الزم مشارکت حداکثری منوط به این 
است که دستگاه های سیاســتگذار و ناظر و مجری تعهد 
به قانون اساســی داشته باشــند و هم مردم و جریان های 
سیاسی نســبت به انتخابات حساسیت داشته باشند و در 

آن فعال باشند.
 معاون اول رئیس جمهوری یادآور شد: رهبری همواره 
بر مشــارکت حداکثــری مخصوصاً در انتخابات ریاســت 
جمهــوری تاکید داشــتند و در چند انتخابــات  اخیر با 
یک تحلیل خاصی راجع بــه حضور مردم صحبت کردند 
و گفتند که اگر کســی نظام و رهبــر را هم قبول ندارد، 
به خاطر ایران در انتخابات شــرکت کند. این نشان دهنده 
جایگاه انتخابات در نظام است. هرکسی که به آینده ایران 
فکر می کند باید به اقتدار ایران فکر کند و حتماً انتخابات 

در این زمینه نقش تأثیرگذاری دارد.
جهانگیری بــا تاکید براینکه انتظار می رفت شــورای 
نگهبــان به نحوی عمل کند که بتوانــد انتخاباتی رقابتی 
و حداکثری فراهم شــود، تصریح کرد: متاســفانه اینگونه 

نشد و حتی به نقطه ای رســید که رهبری در عدم احراز 
صالحیــت برخی از کاندیداها بــه دلیل گزارش های غلط 
گفتند که ظلم و جفا شده است که باید جبران شود اما تا 

االن جبرانی انجام نشده است.
وی افزود: مــا االن با گالیه ای از طــرف افراد و مردم 
روبه رو هســتیم، ولی باید در ایــن مقطع گالیه ها را کنار 
گذاشــت و به ایران و آینده کشور و جمهوری اسالمی فکر 
کرد و برای صیانت از جمهوریت نظام همه پای صندوقهای 
رأی برویم و به نامزدی که فکر می کنیم می تواند در دفاع 
از حقــوق مــردم و جمهوریت نظام و گذر از مشــکالت 
پیش روی مردم و مســائل منطقه و بین المللی موفق باشد 

و تیم قوی دارد، رأی دهیم.
معاون اول رئیــس جمهوری با بیــان اینکه امیدوارم 
۲۸ خــرداد به یکی از روزهای خوب و جشــن ملی برای 
مردم تبدیل شــود، اظهار کرد: هم نقش رئیس جمهوری 
در کشور بســیار تعیین کننده اســت، خصوصا در مقطع 
فعلی که بــرای منافع خود در دنیا مذاکره می کنیم و هم 
انتخابات شــورای شهر و روســتاها مهم است که مسائل 
بســیاری در شهر و روســتاها می تواند از این طریق حل 

شود.
جهانگیــری با بیان اینکه میزان مشــارکت مردم برای 
دولت بســیار مهم اســت، ادامه داد: ولی دیگر مردم باید 

خودشان در زمینه مشارکت تصمیم بگیرند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا شورای نگهبان دالیل 
عدم احــراز صالحیتش را به او اعالم کرده یا خیر، تصریح 
کرد: من دیگر نمی خواهم درباره این مســائل منفی حرف 
بزنم. من توییت کردم و گفتــم که هرچه دارید به اطالع 
عموم برســانید و به اطالع خود من هم برسانید. من فکر 
می کنم که شــورای نگهبان واقعاً پاسخی برای این حرف 

ندارد. هرکس از خودش اطالعــات خوبی دارد و من فکر 
می کنم به تعبیر رهبری ظلم شد.

 معاون اول رئیس جمهــوری افزود: ظلم نه به من که 
اصــال برایم هیچ مهم نبود اما به مردمی که می خواســتند 
یک مسئولی انتخاب بکنند، این حق انتخاب مسئول برای 
مردم محدود شــد ولی از طرفی کســی که یک دوره ای 
طوالنــی از هر نظر بخواهیم به ســابقه اش فکر کنیم چه 
از نظــر صالحیت های عمومی، چــه از انقالب، چه از نظر 
خانواده شهدا، چه از نظر جنگ و جبهه و چه از دید سابقه 
اجرایی از پایین ترین سطوح تا باالترین آن، در مجموع یک 

اتفاق عجیب رخ داد.
جهانگیری یادآور شد: من در سال ۹۶ هم کاندیدا شدم 
و تاییدم کردند و در این چهار سال هم که مسئول اقتصاد 
مقاومتــی و مقابله با جنگ اقتصــادی بودم. بعید می دانم 
اتفاق خاصی در این چهار ســال افتاده باشد که آقایان به 

این نتیجه رسیدند اما به هرحال گذشت. 
وی در پاسخ به پرسشی درباره سخنان برخی کاندیداها 
درباره افزایش قیمت بنزین و اینکه در این امر صرفاً دولت 
مقصر اســت و واکنش دولت به این سخنان، تصریح کرد: 
راجع به بنزین دوره ای طوالنی در جلسات اقتصادی سران 
ســه قوه صبحت شد و حداقل در سال ۹۷ این صحبت ها 
آغاز شــد که به دالیلی متوقف شد و در سال ۹۸ این امر 
در جلســات مختلف بحث شد و در یک جلسه ای هم یک 
مقدار تنش پیــش آمد و حرف های تندی هم زده شــد 
که بعــد از آن من حضورم در جلســات مربوط به بنزین 

کمتر شد.
معــاون اول رئیس جمهــوری یادآور شــد: ولی نهایتاً 
تصمیمی گرفته شد و زمانی که همان تصمیمی که اجرایی 
شد، اتخاذ شد، خدمت رهبری برده شد چرا که به دالیلی 

باید از ایشــان درباره هزینه هایش که دولت در نظر داشت 
همــه آن در اختیار مردم قرار گیرد و مجوز رهبری را الزم 
داشت، ایشان در آنجا گفتند که من درباره مسائل فنی آن 
نظری ندارم، اگر سران قوا قبول دارند من موافقت می کنم.

جهانگیری افــزود: در همان جا آقای روحانی تصمیم را 
خدمت سران دو قوه دیگر گذاشتند و هرسه امضاء کردند و 
در نامه امضای آنان هست و من خودم این امضاها را دیدم. 
بعد از اینکه امضاء شــد خدمت رهبــری رفت و  موافقت 
کردند که اجرایی شــود. بله، مســئولیت اجرا در دستگاه 

اجرایی است.
وی تاکید کرد: نه فقط راجع به این موضوع بلکه راجع 
به هر موضوعی باید در پیشگاه ملت عذرخواه باشیم. مردم 
ایران مردم بزرگی هســتند. جنگ اقتصادی هیچگاه برای 
مردم ایران توضیح داده نشد، این جنگ می خواست بنیان 
جمهوری اسالمی را از بین ببرد و یک مجموعه در برابر آن 
ایستادند. باید این امر توضیح داده می شد که به هر دلیلی 
توضیح داده نشــد ولی باید در فرصت باقیمانده دولت این 
امر نوشته خواهد شد و در تاریخ ایران ماندگار می شود که 
در این جنگ در برابر آمریکا ایستادگی کردند و آنان خود 

اعالم کردند که ما شکست خوردیم.
 معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: جفاســت به 
کســانی که فرماندهان جنگ اقتصادی در کشور بودند به 
جای تقدیرکردن به ناکارآمدی متهم کنند. حتماً در تاریخ 
کشور مشخص خواهد شــد کارآمدان چه کسانی بودند و 

ناکارآمدان چه کسانی. 
جهانگیــری گفت: متاســفانه برخی هیــچ کارنامه ای 
ندارنــد و اظهار کارآمــدی می کنند و در مقابل کســانی 
کــه کارنامه های درخشــان دارند گاهی اوقــات به چنین 

چیزهایی متهم می شوند.

وزیر کشــور گفت: تبلیغات انتخابات از ساعت۷ صبح 
پنجشنبه ممنوع است.

به گزارش ایســنا، عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به 
آغاز رای گیری از ســاعت۷ روز جمعه ۲۸ خرداد، اظهار 
کــرد: تبلیغات این انتخابات از ۲۴ ســاعت قبل یعنی از 

ساعت۷ صبح روز پنجشنبه ۲۷ خرداد ممنوع است.
رحمانی فضلــی  همچنیــن تصریح کــرد: انتخابات 
از ســاعت ۷ صبح تا ۱۲ شــب در روز ۲۸ خرداد برگزار 

می شود و امکان تمدید تا ساعت ۲ بامداد را هم دارد.
وی ادامــه داد: ۶۶ هزار و ۸۰۰ شــعبه اخذ رای برای 
انتخابات ریاست جمهوری و ۷۵ هزار و ۱۵ شعبه هم برای 
انتخابات شوراهای شهر و روستا داریم. دلیل زیادتر بودن 
شــعب اخذ رای در انتخابات شــوراها برای این است که 
در برخی روســتاها فقط صندوق رای سیار برای انتخابات 

ریاست جمهوری استفاده می شود.
وزیر کشــور گفــت: ۵۹ میلیــون و ۳۱۰ هزار و ۳۰۷ 
نفر واجدین شــرایط انتخابات هستند که از این تعداد  ۱ 

میلیون و ۳۹۲ هزار و ۱۴۸ نفر رای اولی هستند.
وی تاکید کرد:  وزارت نیرو  به دســتور رئیس جمهور 
مکلف شــده است که جمهور برق تمام شعب رای در روز 
۲۸ خرداد برقرار باشــد. وزارت ارتباطات هم موظف شده 

است همه امکانات الزم را فراهم کند.
وی یادآورشــد: امکان رای دادن تقلبی به دلیل وجود 
دستگاه های آفالین احراز هویت در انتخابات منتفی است.

رحمانی فضلی با اشــاره به اینکــه همه تالش خود را 
انجام دادیم و از تجارب گذشــته نیز  اســتفاده کردیم تا 

امکان وقوع هرگونــه تخلف و تقلب را از بین ببریم،اظهار 
کرد: با استفاده از دستگاه های احراز هویت که همه شعب 
اخذ رای، آن را دارا هســتند امــکان دادن رای با تقلب یا 
تخلف کامال منتفی اســت. وی با بیان اینکه این روش در 
انتخابات ریاست جمهوری اعمال شده و موفق بوده است، 
تصریح کرد: با اســتعالمی که از تــک تک افراد به صورت 
آفالین توسط دستگاه هویت یاب گرفته می شود هیچ نوع 

امکان تخلفی وجود نخواهد داشت.
وزیر کشــور تاکید کرد:  در فرآیند و مراحل انتخابات، 
اعم از توزیع و نظارت بر تعرفه ها، نوشتن آرا، خواندن آرا، 
عالمــت زدن و جمع بندی و تجمیع آرا، دقت های الزم را 
انجام داده ایم. در کشــور حدود ۷۰هزار بازرس از طریق 
وزارت کشور، بازرسی می کنند، همچنین شورای نگهبان 
با تعداد زیــادی از نیروها نیز بر رونــد انتخابات، نظارت 

خواهند داشت. 
عالوه بر این، خود نامزدهای انتخابات و طرفداران آنها 

در هر مرحله ای نظرات می کنند و گزارش می دهند.
وی بــا بیان اینکه در همه شــعب، این امکان را ایجاد 
کرده ایم که نمایندگان نامزدهای مختلف حضور داشــته 
باشــند،اظهار داشــت: این دوره هم  بنــده اعالم کردم، 
نمایندگان نامزدهــا در تمام مراحل باید حضور یابند و تا 
مرحله شمارش، جمع بندی و تنظیم صورت جلسه حاضر 

و ناظر باشند.
وزیر کشور افزود: یکی از ویژگی های این دوره انتخابات 
بــا ادوار قبل،  بحث کرونا و نحــوه مواجهه با این موضوع 
اســت. ما از قبل مهیا بودیم، تدارک و برنامه ریزی کردیم. 

کمیته های تخصصــی هم در کمیته امنیتــی، انتظامی، 
اجتماعــی و هم در کمیته مســئولین بــا حضور رییس 
جمهوری در قرارگاه مقابله با کرونا و در ستاد ملی مقابله 
با کرونا مجموعه ای از دســتورالعمل ها و قواعد و قوانین را 
تصویب کردیم و امســال با آن مقررات انتخابات را برگزار 

می کنیم.
رحمانی فضلی با اشــاره به مقررات مربوط به روزهای 
ثبت نام، روزهای تبلیغات و روز رای گیری گفت: اطمینان 
می دهیم که حتماً در روز رای گیری مانند سایر روزها که 
واقعا به اکثریت قریــب به اتفاق در همه جا تالش کردند 

که رعایت شود.  
در روز جمعــه با همکاری همه نیروهــا به ویژه وزارت 
بهداشــت و همکاران مــا در کادر درمانی که تالش های 
بســیار زیادی ظرف این ۱۴-۱۵ ماه داشــتند، شرایط را 
مهیا کردیم و آماده هســتیم تا انتخابــات از نظر رعایت 

پروتکل های بهداشتی در سالمت کامل برگزار شود.
وی ادامــه داد: عالوه بر این در این ایام تالشــمان بر 
این بوده کــه با همکاری دیگر نهادهــای موثر و همکار، 
برای انتخابات در امور اجتماعی، امنیتی و مباحث تبلیغی 

اطالع رسانی و همکاری خوبی داشته باشیم.
وزیر کشــور گفت: در این انتخابات همه ۲۴ مرحله یا 
گام انتخابــات به صورت الکترونیکی اجرا می شــود و در 
حدود ۳۳ شهر و ۲۴ مرکز استان و ۹ شهر دیگر را شامل 
می شــود هر ۲۵ گام انتخابات را به صــورت الکترونیکی 

برگزار می کنیم.
رحمانی فضلــی عنوان کــرد: تالش کردیــم با توجه 
به تجربیــات و بررســی های انجام یافتــه در حوزه های 
الکترونیکــی و تکنولوژیکی انتخابــات را طوری طراحی 
کنیم که در هیچ مرحله  و موقعی با کاســتی، سستی و یا 

خدای نکرده با کندی مواجه نشود.

معاون اول رئیس جمهور:

شرط مشارکت حداکثری، تعهد سیاستگذار، ناظر و مجری به قانون اساسی است

نزدیک به 60 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند

اجرای الکترونیکی همه گام های انتخابات 

انتخاباتی دیگر زیر پوست شهر
فریبرز ناطقی الهی

این روزها در هیاهوی برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری کشور، اتفاق مهم 
دیگری در البه الی آن درحال رخ دادن است که متاسفانه کمتر به چشم می آید. 

بله انتخابات اعضای شورای شهرها و روستاها!
اهمیت انتخابات ریاســت جمهوری کشور بســیار زیاد در جای جای کشوراز 
دیــدگاه دوســتداران آن و چه از دیــدگاه مخالفــان رای دادن به خصوص در 
ایــن برهه خاص مورد بحث قرار گرفته اســت که از بحث این یادداشــت خارج 
اســت. یادم می آید زمان تحصیل در ایالت متحده یک برچســب هایی پشــت 
 ســپر ماشــین ها برخی از دارنندگان اتوموبیل می چســباندند تحت این عنوان:
  )Think globally, act locally( یعنی جهانی و کشوری )بزرگ( فکر کنید، 

محلی عمل کنید! 
بسیار حرف و جمله مهمی است که حاکی از نمایش یک فلسفه زیستی بزرگ 
دارد! بله باید جامع فکر کــرد چون در دنیای بزرگ امروزی تقریبا همه چیز به 
هم ارتباط دارد و تصمیمات کلی باید جهان شــمول باشد وگرنه کارایی الزم را 
به هیچ وجه نخواهد داشت. ولیکن کاری که از دست افراد بر می آید همان است 
که در محدوده خودشــان می توانند عمل کنند؛ در این وادی یعنی همان روستا 

یا شهر خود.
حال بــا این رویکــرد همان گونه کــه عرض کــردم همزمان بــا انتخابات 
ریاســت جمهوری، انتخابات شورا های شهری و روســتایی نیز برگزار خواهد شد 
که عمال تحت الشعاع انتخابات بزرگتر یعنی ریاست جمهوری قرار می گیرد و این 

بسیار خطرناک است! اما چرا؟
متاســفانه سال هاســت که تعدادی افراد هم فکر و هم مسلک به عنوان یک 
گروه جمعی برای تصاحب شورا های شــهری لیست هایی را ارایه می دهند، باید 
توجه داشت که اگر شورایی همه از یک جنس باشند عمال کارایی خاصی نخواهد 
داشت. پس چالشی در آن صورت نخواهد گرفت و هر چه سر لیست گفت همان 

اجرا خواهد شد و این به ضرر شهر و بسیار خطرناک خواهد بود.
 تصــور می کنم ابعاد آن کامال برای خوانندگان این یادداشــت هویدا باشــد. 
مطلب دیگر برای مثال جلب برخی از این افراد توسط نیروهای قضایی و امنیتی 
در ســال های اخیر برای خالف های گوناگون است که خود نشان از این دارد که 
لزوما تمام افراد یک لیســت متعهد به یک سیاق مشخص نبوده اند و فقط برای 
ورود به شوراها از این ابزار استفاده کرده اند و در زمان عمل به هر شیوه ای - حتی 

خالف - روی آورده اند.
مشــکل دیگر سوابق افراد در این لیست ها اســت. ماشااهلل همه دکتر و فوق 

دکتری و ... هستند لذا به سوابق مکتوب آنها هم نمی توان زیاد اعتماد کرد.
در برخی پروژه ها برای جلب افراد خبره رزومه می گرفتم، رزومه هایی دریافت 

کردم که رئیس دانشگاه MIT هم ندارد! 
تفاوتی نمی کند امروزه بچه های دبســتانی ما هــم الحمداهلل رزومه های ارایه 
می دهند که سرشناســان دنیا ندارند!  دیگر رزومه نمی گیرم احساس حقارت در 

مقابل این عزیزان به من دست می دهد!
بدتر از همه بی حوصله گی رای دهندگان است که بدون مطالعه سابقه عملی 
کاندیداها  و سوال و جواب از دیگران درباره عملکرد واقعی این افراد برای راحتی 

به کل لیست رای می دهند. 
در این میان آنچه رخ می دهد ورود تعدادی افراد شایســته در کنار لیســتی 
با افراد بی مایه به این شــوراها اســت که متاســفانه عملکرد آنها نیز بر تک تک 
ما شهروندان اثر مســتقیم می گذارد. اما توصیه من این است که »لیستی« رای 
ندهید تا افراد متفاوت با دیدگاهای متفاوت در شــوراها حضور پیدا کنند تا این 

خود سالمت شوراها را تضمین می کند. 
در ضمن دقت در بررسی کامل و تک تک افراد، آن هم نه بر اساس رزومه های 

کاری در لیست ها بلکه بر اساس عملکرد آنها باید مد نظر رای دهندگان باشد.

دبیرکل حزب مردم ساالری مردم را به مشارکت 
فعال در انتخابات دعوت کرد

دبیــرکل حزب مردم ســاالری از مردم جهت مشــارکت فعال در تعیین 
سرنوشت خود دعوت کرد. 

مصطفی کواکبیان در توئیتی نوشــت: حزب مردم ســاالری تاکنون هیچ 
انتخاباتی را تحریم نکرده؛ لذا در انتخابات ۱۴۰۰ هم مردم را به مشــارکت 
برای ایجاد تحول در تعیین سرنوشــت خویش فــرا می خواند و همچنان بر 
تصمیمــات قبلی خویــش و جبهه اصالحات ایران مبنی بر نداشــتن نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری تاکید داشته و در هیچ ائتالف جدیدی هم حضور 

ندارد.

سیدحسن خمینی: 
»رأی صحیح« راه حفظ جمهوریت است

در آســتانه ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری و ششمین 
دوره شــوراهای اسالمی شهر و روســتا در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، حجت االسالم 
و المســلمین سیدحســن خمینی با صدور بیانیه ای ضمــن انتقاد از »بی 
توجهی عمیق به جمهوریت« به عنوان علّت اصلی نابســامانی های اقتصادی 
و اجتماعی، تأکید کرد: یکــی از راه های حفظ جمهوریت نظام، دادن »رأی 

صحیح« است.
به گزارش جماران، در بیانیه سیدحسن خمینی آمده است: میراث بزرگ 
انقالب اســالمی و امام عظیم الشأن ما و شــهدای این سرزمین، »جمهوری 
اســالمی« اســت و حفاظت از  تلفیق مبارک »جمهوریت« با »دین داری« 
وظیفه همیشــگی ماست و امروز اگرچه تنگ نظری ها و رفتارهای ناصحیح، 
همگان را به حق نگران میراث تاریخی مان کرده اســت و اگر چه همین بی 
توجهی عمیق به جمهوریت علت اصلی نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی 
اســت ولی باز هم می توان نه با رفتاری ســلبی، بلکه با تصمیمی ایجابی به 
حفاظت از آینده و ســاختن امروز و رفع مشــکالت معیشتی روزمره همت 

گمارد.  
اینجانب ضمن احترام به نظر همه ایرانیان بر این باورم که یکی از راه های 
حفظ جمهوریت نظام، دادن »رأی صحیح« اســت. امید است همه در حفظ 

ثمره خون های پاک شهیدان موفق باشیم.

 برگزاری نشست هماهنگی ستاد مرکزی نظارت 
با هیات های نظارت بر انتخابات 

نشست هماهنگی ستاد مرکزی نظارت با هیات های نظارت بر انتخابات با 
حضور سیامک ره پیک، حجت االسالم اژه ای، صادقی مقدم و موسوی اعضای 
هیات مرکزی نظارت بر انتخابات و شــورای نگهبان در محل ستاد نظارت بر 

انتخابات شورای نگهبان برگزار شد. 
به گزارش ایســنا در این نشست، محســنی اژه ای گفت:  یقینا به فضل 
الهی با غیرت ملی و احســاس دینی مردم، روز ۲۸ خرداد علیرغم خواســت 
بدخواهان روز حضور پرشــور مردم خواهد بــود. تجربه ثابت کرده که مردم 
وظیفه شناس و زمان شناس هستند. وی افزود: کسانی که امنیت انتخابات 
را برقرار می کنند، کار بسیار فشرده ای در این چند روز دارند که جا دارد که 

از آنها تشکر کنم.
همه باید با دقت و هوشیاری وظیفه حفظ امنیت انتخابات را انجام دهند.
باید دقت الزم را داشــت و اگر مشکلی کوچکی هم در روند انتخابات پیش 
آمد، باید ســریعا حل شــود. معاون اول قوه قضاییه گفت: با دقت هایی که 
شــورای نگهبان در فرآیند انتخابات تاکنون داشــته و با رعایت دقیق قانون 
وظایف خود را انجام داده است، در ادامه فرآیند برگزاری انتخابات نیز شورای 

نگهبان با همین دقت، امر نظارت را انجام خواهد داد. 
در ادامه ســیامک ره پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان گفت:  انتخابات 
ریاســت جمهوری به ویژه به دلیل مقام و اختیاراتی که رئیس جمهور دارد، 
از اهمیت باالیی برخوردار اســت. وی افزود: آثار انتخاب مردم در ۲۸ خرداد 
در سطوح و حوزه های مختلف زندگی مردم، دیده خواهد شد. ره پیک افزود: 
نحوه نظارت ما باید به گونه ای باشــد که عنوان نظارت موثر در فعالیت مان، 

صادق باشد.  
ما باید از رای مردم و انتخابات واقعی مراقبت کرده و بر حق انتخاب مردم 
نظــارت کرده و آن را پاس بداریم و از حق الناس مراقبت کرده و از تک تک 

آرای مردم، محافظت کنیم.
 قائم مقام دبیر شورای نگهبان تصریح کرد:  نظات موثر و اطمینان بخشی 
به مردم که رای آنها به معنای واقعی در تعیین سرنوشت آنها تاثیر دارد، یکی 

از عوامل توسعه مشارکت است.
وی ادامه داد: وظیفه ما این اســت که در چارچوب قانون و با رعایت بی 

طرفی، وظایف خود را انجام دهیم.

نگاه

اخبار کوتاه


