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اخباركشور

شنبه  ۳۰اردیبهشت ۱۳۹۶
 ۲۳شعبان  - ۱۴۳۸شماره ۲۱۶۲۷

برآورد اولیه از میزان مشارکت مردم؛ حدود ۴۰میلیون نفر

در پرتو وحی
شیطان بر گمراهان تسلط دارد
نه بر بندگان مخلص
* «(شیطان) گفت :پروردگار! چون مرا گمراه ساختی ،من
(نعمتهــای مادی را) در زمین در نظر آنها زینت میدهم ،و
همگی را گمراه خواهم ساخت».
* «مگر بندگان مخلصت را»
* «(خداوند) فرمود :این راه مستقیمی است که برعهده
من است (و سنت همیشگیم) ،که بر بندگانم تسلط نخواهی
یافت ،مگر گمراهانی که از تو پیروی میکنند».
حجر  39 -تا 41

واکنش مدیرمسئول کیهان به یک خبر دروغ

از دروغگویی شما تعجب نمیکنم!
پس از دیدار یکی از خوانندگان معروف در شبکههای اجتماعی
(امیرحســین مقصودلو معروف به تتلو) با حجتاالسالم رئیسی
گمانهزنیهای بسیاری در این خصوص انجام شد.
اما یکی از عجیبترین این واکنشها ،انتســاب خبری دروغ به مدیر
مســئول کیهان بود .اظهاراتی که از صــدر تا ذیل خالف واقع بود و برای
هرکس که اندک آشــنایی با ادبیات و مشی حسین شریعتمداری داشت،
کذب آن آشکار بود.
در آن سخنان اینگونه ادعا شده بود که شریعتمداری این دیدار را تقبیح
کرده و آن را نشانهای از ضعف و استیصال جریان اصولگرایی دانسته است!
اما واکنش مدیر مسئول کیهان به این خبردروغ خواندنی است.
پس از انتشار این شایعه ،شریعتمداری عنوان کرد :من درباره دیدار آقای
تتلو با جناب رئیسی هیچ اظهار نظری نداشتهام و از دروغی که طرفداران
آقای روحانی به اینجانب نســبت دادهاند هم اصال تعجب نمیکنم .چون
حال و هوای رو به زوال دوران فریبکاری و غارتگری آنها را درک میکنم
و از جماعتی که  ۴سال به همه دروغ گفتهاند انتظار راستگویی ندارم.
از شــخصی پرســیدند آیا در همه عمر خود یک کلمه سخن راست
گفتهای؟ جواب داد اگر بگویم آری ،یک دروغ دیگر گفتهام!!
گفتنی است رسانههای حامی دولت که این خبر دروغ را در سطح
وسیعی منتشــر کردند ،حاضر به انتشار تکذیبیه مدیرمسئول کیهان
نشدند!

انتشار شماره جدید کیهان فرهنگی

تازهتریــن شــماره
کیهــان فرهنگی حاوی
مطالب متنوع فرهنگی،
سیاسی و نیز گفتوگوهای
اختصاصــی دربــاره
دوازدهمین دوره انتخابات
ریاست جمهوی چاپ و در
اختیار عالقهمندان قرار
گرفت.
در طلیعــه این شــماره
با عنــوان «انتخابــات؛ ثمره
ثمربخــش انقــاب» از زبان
مدیر مسئول میخوانیم :ابزار
و سازوکار انتخابات و پذیرش چرخش نخبگان شایسته و صالح رمز ماندگاری
خداساالری مردمی یا مردمساالری دینی در ایران است .تودههای ایثارگری که
خود را بدهکار اسالم و انقالب دانسته و میدانند ،علیرغم توطئه بدخواهان و
خستگی واماندگان و تحرکات نفوذیهای فرصتطلب و فرصتطلبان نفوذی
از نهالی که خود کاشــتهاند با جان و دل و چنگ و دندان حفاظت کردهاند و
میکنند .آنها به فرموده امام راحل« ،چشــمان خود را باز کرده ،اشــخاص را
مطالعه میکنند ».و نمیگذارند فرصتطلبان نفوذی و نفوذیهای فرصتطلب
دستاوردهای انقالبی را که با خون جگر ملت و فداییان جان برکف اسالم فراهم
شده است به تاراج دهند.
وی در پایان تأکید کرده است :انتخابات رمز و راز پویایی و پایایی و مانایی
انقالب و گفتمان مبنایی آن اســت .مشارکت و حضور پرشور مردم در عرصه
انتخابات هم ثمره انقالب و هم ثمربخش انقالب است .زیرا این امام راحل(ره)
بود که ملت ما را از یک ملت تماشاچی به یک ملت حاضر در صحنه و فداکار
در عرصه تبدیل کرد و شــرکت پرشــور در انتخابات را وظیفهای الهی ،ملی و
انسانی دانست.
«مشارکت حداکثری با انتخابی آگاهانه» عنوان گفتوگوی اختصاصی کیهان
فرهنگی با دکتر محمد مهدی اسماعیلی است که در بخشی از آن میخوانیم:
یک رئیس جمهور مطلوب در نظام جمهوری اسالمی کسی است که کام ً
ال در
چارچوب سیاســتهای مصوب نظام ،ساز و کار خود را دنبال کند؛ به عبارتی
سیاستهای کلی نظام و آرمانهای انقالب اسالمی را پذیرفته و برای پیشرفت
آنها حرکت رو به جلو داشته باشد .ما زمانی در انتخابهایمان آسیب دیدهایم
که برخی افراد این توهم برایشــان پیش آمده که خود سیاستگذارند و اینها
باید سیاستهای اصلی را تعیین کنند« .انتخابات؛ مهر تأیید مردمساالری دینی»
عنوان دیگر گفتوگو با دکتر اخضریان اســت وی با اشاره به گزینش خوب و
آگاهانه گفته است :نباید گذاشت شاخصها در گرد و غبار حاشیهآفرینیها گم
شود ،لذا باید اشخاص را با شاخصها سنجید و ملت اگر با شاخصها آشنا باشند
دســت به گزینش خوب و آگاهانه میزنند لذا معرفی و شناخت شاخصهای
یک رئیس جمهور مطلوب از منظر امام و رهبری بسیار مهم است ،مردم را به
جای مشغول کردن با ویژگیهای شخصی رئیسجمهور با اهداف و آرمانهای
انقالب آشنا کنیم.
«اگر ملت در صحنه نبود ،همان ســال  57انقالب تســلیم شــده بود»
عنوان مطلبی است که در نشســت «بررسی شرایط رئیسجمهور در اصل
 115قانون اساســی در تهران» ایراد شده است .در بخشی از آن آمده است:
فلســفه نظام سیاسی جمهوری اسالمی تحقق ارزشهاست .اگر بناست که
این ارزشها حفظ شــود ،نمیشود که هر کسی با هر شرایطی سرکار بیاید
و سرنوشــت نظام را به دست گیرد .در حقوق عمومی بین قدرت و تکلیف
موازنه ،ســنخیت و تناسب وجود دارد .قدرت و تکلیف نمیتوانند با همهم،
سنخ و متناسب نباشند.
«سند آموزش  ،2030کاپیتوالسیون فرهنگی است!» عنوان یکی از مطالب
مجله به قلم استاد رحیم پورازغدی است که در بخشی از آن آمده است :دوستان
میگویند  2030را داوطلبانه اجرا کردیم ،یعنی هنوز به ما الزام نشــده است،
انجامش دادیم ،حتی برجام را هم سریع انجام دادیم و طرف مقابل را به وجدانش
سپردیم که  90درصد آن را اجرایی نکرد .در مورد  2030نیز کسی در آسیا و
اقیانوســیه قدمی برنداشته که ما داوطلبانه انجام میدهیم ،در صورتی که آنها
هم چنین توقعی ندارند ولی ما پیشدستی میکنیم« .نسبت سیاست و فرهنگ
در جامعه اســامی» عنوان مطلب دیگری است که بخشی از آن چنین است:
سیاســتمداران بیش از هر عامل دیگری بر روی فرهنگ جامعه مؤثر هستند.
«فرهنگ سیاســی» بخشی از فرهنگ است که مستقیم روی سیاسیون تأثیر
میگذارد .تا فرهنگ سیاسی درست نشود ،سیاست درست نمیشود و تا سیاست
درست نشود فرهنگ درست نمیشود!
در ادامه این متن میخوانید :فرهنگ برای جامعه به مثابه اخالق برای فرد
است؛ وقتی کسی دارای اخالق خوبی بود ،برایش سخت است که کار بد انجام
دهد ،و نیاز به ناظر و قانون و آییننامه هم ندارد ،بلکه چون خلقش خلق خوبی
است .از او جز رفتار خوب  -متناسب با خلقش -سر نمیزند .اگر جامعهای دارای
فرهنگ خوبی باشد ،در آن جامعه «رفتار خوب» به سهولت انجام میگیرد.
همچنین در این شماره میخوانیم« :لزوم پایبندی به پیمان الهی و اطاعت
از اوامر او» سخنان حضرت آیتاهلل مصباح یزدی« ،تأثیر مناسبات اجتماعی بر
جامعه و افراد از منظر اندیشه سیاسی» از دکتر سعید جلیلی« ،مالکهای انتخاب
اصلح» از دیدگاه آیتاهلل بهجت« ،گفتمان انتظار و بازنمایی هویت واحد تمدنی
در جهان اسالم» به قلم دکتر امیرمحسن عرفان« ،پیامد سند 2030؛ حاکمیت
لیبرالیسم از قاسم غالمرضایی« ،ابوالصالح حلبی» از پرچمداران فلسفه سیاسی
اسالم در عالم تشیع» نوشته عبدالحسین توکلی طرفی« ،وصیتنامههای شهدا؛
چراغ راه ما» از رمضانعلی ابراهیمزاده گرجی و...

ملت سنگ تمام گذاشت
گزارش کیهان از برخی تخلفات انجام شده و در دست بررسی

سرویس سیاسی-
دوازدهمیــن دوره انتخابات ریاســت
جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسالمی
شهر و روستا از صبح دیروز با شکوه هر چه
تمامتر و حضور گســترده مردم در سراسر
کشور برگزار شد .این در حالی بود که برخی
گزارشهــا حاکی از تخلفهایــی در روند
انتخابات است که از سوی مراجع ذیصالح در
دست بررسی است.
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و
پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا صبح دیروز
رسماً آغاز شد و با استقبال مردم و تشکیل صفهای
طویل تا ساعت  24تمدید شده و ادامه یافت و اخبار
اولیه و غیررسمی تا لحظه تنظیم این گزارش ،حاکی
از مشارکت باال و حدود  40میلیون نفری است.
صبح دیروز رهبر معظم انقالب اسالمی در اولین
دقایق آغــاز رأیگیری دوازدهمین دور ه انتخابات
ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای
اسالمی شــهر و روستا با حضور در محل صندوق
سیار  ۱۱۰در حسینی ه امام خمینی (ره) ،آرای خود
را به صندوق انداختند.
حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای سپس با اشاره
به نعمت مردمساالری و حضور مردم در انتخابات،
افزودند :مردم هرچه بیشــتر در انتخابات شرکت
کنند و هرچه زودتر در پای صندوقهای رأی حاضر
شــوند ،زیرا کار نیک را باید در اول وقت انجام داد
و نباید آن را به تأخیر انداخت.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اهمیت انتخابات
ریاست جمهوری ،خاطرنشــان کردند :سرنوشت
کشور در دست آحاد مردم است ،چراکه رئیسقوه
مجریــه را انتخاب میکننــد؛ همچنین انتخابات
منتخبان
شوراهای شهر و روستا نیز مهم است زیرا
ِ
آن ،خدمات شهری و روستایی یعنی مسائل روزمره
مردم را در اختیار دارند.
ایشــان با تشکر از صداوسیما و خبرنگاران که
مشــغول کار مهم انتقال خبر هســتند ،به آحاد
مردم توصیه کردند :با دقت ،مالحظه و شناخت در
انتخابات شرکت کنید.

تخلفاتانتخاباتی

در حالــی که بیــش از چندین ســاعت از آغاز
رایگیری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
و پنجمین دوره انتخابات شــوراهای اسالمی شهر و
روستا نگذشته بود ،تخلفات متعددی از سوی مسئوالن
و دستاندرکاران اجرایی انتخابات گزارش شد.

عدم رعایت عدالت در اعالم اسامی نامزدها ،عدم
صدور کارت ورود به صندوق ناظران حجتاالسالم
رئیســی ،جلوگیری از ورود ناظران دارای مدرک
نظارت حجتاالسالم رئیسی به صندوق ،شروع به
کار همراه با تاخیر در برخی شعب ،تبلیغ غیرقانونی
به نفع دولت ،تعرفه بدون مهر و فعالیت ستادهای
رئیسجمهور مستقر از جمله این تخلفات بود.
علیرغم ذکر شــهرت نامزدها در کنارشان در
همه دورهها و پیگیری مکرر و نامه رسمی به ستاد
انتخابات وزارت کشــور ،بســیاری از شهرستانها
حجتاالسالم رئیســی را به عنوان «سید ابراهیم
رئیسالســاداتی» ذکــر کرده و از ذکر شــهرت
«رئیسی» خودداری کردهاند.
از سوی دیگر علیرغم تحویل به موقع مدارک
ناظران منتخب ســتاد حجتاالسالم سید ابراهیم
رئیسی ،اســتانداریها و فرمانداریهای مختلف با
بهانههای واهی همچون وجود اختالل در سیستم
رایانهای از صدور کارت حضور ناظران اســتنکاف
ورزیدند.
همچنین ماده واحدهقانون حضور نمایندگان
نامزدهای ریاســت جمهوری در شعب اخذ رای،
مصوب  1379/5/30مقرر کرده است که ممانعت
از حضور نمایندگان نامزدها در شــعب اخذ رای،
اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم
محسوب میشود و متخلف به مجازات مقرر شده در
تبصره ماده ( )93قانون انتخابات ریاست جمهوری
محکوم خواهد شد .با این حال در شعب مختلف،
از ورود ناظران به صندوقها جلوگیری شده است.
از سوی دیگر با وجود اعالم صریح وزارت کشور
مبنی بر شروع کار اخذ رای از ساعت  8صبح ،شعب
متعددی در شهرستانها با تاخیر غیرموجه اقدام به
شروع رایگیری کردهاند.
هیئتهــای اجرایی در صندوقهــای ثابت و
سرکشــی از شعب شــهرهای مختلف نیز به نفع
رئیسجمهور مستقر اقدام به تبلیغ میکنند.
همچنین دستاندرکاران انتخابات با رفتارهای
غیرقانونی همچون بســتن دســتبندهای سبز و
بنفش و نوشــتن رای افراد بیسواد بدون اذن آنها
به نام رئیسجمهور مســتقر اقدام به تبلیغ برای
وی میکنند.
در برخی شعب شهرهایی که آراء حجتاالسالم
رئیسی بر سایر نامزدها فزونی دارد نیز تعرفههای
بدون مهر توزیع شده که در ادامه به خاطر نداشتن
مهر قابل ابطال هستند.
نکته دیگر این که علیرغم اینکه فرصت قانونی
تبلیغات تا ساعت  8روز پنجشنبه بوده است ،در روز
انتخابات ،ستادهای رئیسجمهور مستقر همچنان

باز بوده و اقدام به پخش سرود کرده و هواداران در
مقابل آن تجمع میکنند.

برای  4تا رای!

سید مصطفی میرســلیم کاندیدای انتخابات
ریاست جمهوری درباره کمبود تعرفههای رای در
برخی شعبهها و نرساندن تعرفه ،در صفحه شخصی
خود نوشت :نرساندن تعرفه به شهرستانها ،روستاها
و شــعب اخذ رای مصداق بــارز فروختن دین به
دنیاست برای  4تا رای.

دستگیری  120نفر در ارتباط با
خرید و فروش رای

غالمحسین اســماعیلی رئیسکل دادگستری
اســتان تهران که ابتدا اعالم کرده بود که تاکنون
حدود ۱۰۰نفر در شهرهای مختلف استان تهران
در ارتباط با تخلفــات انتخاباتی از جمله خرید و
فروش آرا بازداشت شدهاند و تحت تعقیب قضایی
قرار گرفتهاند ،در گفتوگو با خبرگزاری میزان از
بازداشت  20نفر دیگر خبر داد.

کدخدایی :گزارش تخلفات زیاد است

عباسعلی کدخدایی سخنگوی هیئت مرکزی
نظارت بــر انتخابات ریاســتجمهوری در جمع
خبرنگاران درباره میزان افزایش تخلفات انتخاباتی و
گزارشهایی که به این هیئت ارائه شده ،گفت :ما در
حال حاضر مشغول بررسی گزارشهایی از تخلفات
هســتیم و این گزارشها به ما ارسال میشود و ما
نیز با دوستان در وزارت کشور هماهنگ میکنیم
که باید بررسیهای دقیقتری شود و نتیجه را بعد
از بررسی اعالم خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا میزان تخلفات
در رونــد انتخابات تاثیرگذار بــوده یا خیر؟ اظهار
داشــت :باید این موضوع بررسی شود و هنوز که
در جریان روند بررسی اخذ رای هستیم باید اینها
دقیقتر مورد بررسی قرار گیرد تا انشاءاهلل بتوانیم
اعالم نظر کنیم.
کدخدایی در پاســخ به این سؤال که اقدامات
هیئت نظارت درباره بررســی تخلفاتی که صورت
گرفته چیست؟ گفت :ما اینها را پیگیری میکنیم
و گزارشهایی که میآید از طریق دفاتر به صورت
موردی پیگیری میشــود ،برخــی از آنها صحت
دارد ،امــا برخی نیز صحت ندارد و باید ببینیم که
در ساعات آینده اینها را چگونه میتوانیم ارزیابی و
نتیجه را اعالم کنیم.
ســخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات
ریاستجمهوری در پاسخ به این سؤال که آیا نامه
نماینده حجتاالســام رئیسی به هیئت مرکزی
نظــارت بر انتخابات درباره تخلفات صورت گرفته،
در روند انتخابات مورد بررسی قرار گرفته یا خیر؟
گفت :همه گزارشهای تخلفات از جاهای مختلف
و مبادی گوناگون برای ما ارسال شده و مرتب هم
این گزارشات میآید.
وی در پاسخ به سؤال دیگری پیرامون اعزام دو
هیئت از بازرسان هیئت نظارت به دو استان کشور
برای بررسی تخلفات انتخاباتی و اینکه آیا در گذشته
نیز سابقه داشته یا خیر؟ گفت :ما بازرسان سیار هم
داریم و مرتب اینها به استانهای مختلف سرکشی
میکنند ،به خصوص در جاهایی که احتمال تخلف و
یا گزارش آن آمده ،اما باید منتظر نتیجه هم بمانیم.
ســخنگوی هیئت مرکزی نظارت بــر انتخابات
ریاســتجمهوری در پاسخ به این ســؤال که آیا در

گزارشهایی که پیرامون تخلفات انتخاباتی ارســال
شده ،گزارشی وجود دارد که در روند برگزاری انتخابات
تاثیرگذار باشد؟ خاطرنشان کرد :االن نمیتوانم درباره
تخلفــی که در روند انتخابات تاثیرگذار بوده باشــد،
اظهارنظر کنم ،اما گزارش تخلفات زیاد است.

نامه نیکزاد به هیئت نظارت
درباره انبوه تخلفات

س ستاد انتخاباتی حجتاالسالم
علی نیکزاد رئی 
رئیسی نامهای خطاب به اعضای هیئت نظارت بر
دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرد.
در این نامه آمده اســت« :احتراماً همانگونه
که مســتحضرید ماده  33قانون انتخابات ریاست
جمهوری مصادیق ارتکاب جرم در روند انتخابات
را برشمرده است ،اما آنچه در حال حاضر از ارتکاب
این مصادیق با مدرک و ســند مضبوط قابل ذکر
اســت ،از حد گزارش و شکایت گذشته است و به
نظر میرســد محتاج ورود و برخورد جدی هیئت
محتــرم نظارت جهت جلوگیری از ادامه این روند
تخلفات دامنهدار است».
نیکــزاد در ادامه برخی از ایــن تخلفات را نام
برده اســت« :تخلفاتی همچون عدم اعالم شهرت
حجتاالسالم رئیسی تا حدود ساعت  ،15تحویل
تعرفــه بدون مهــر قابل ابطال به مــردم ،حضور
غیرقانونی و تبلیغ هیئتهای اجرایی و طرفداران
دولت مستقر ،عدم صدور کارت حضور ناظران در
شــعب اخذ رأی ،جلوگیری از ورود ناظران دارای
کارت حضور در شعب اخذ رأی ،عدم شروع به کار
شعب اخذ رأی در ساعت مقرر و »...

وی در پایان نامه آورده اســت« :این تخلفات
آشــکار و رفتارهای غیراخالقــی در انتخاباتی که
آرای آن حقالناس محســوب میگــردد ،قطعاً با
نزدیک شــدن به ســاعات پایانی زمان رأیگیری
تشدید خواهد گردید .بر همین اساس از آن هیئت
محترم درخواست میگردد با بررسی دقیق مطالب و
ادعاهای فوق ،تمهیدی جدی جهت صیانت از آرای
مردم اندیشیده شود تا این رفتار غیرقانونی به نتیجه
مدنظر طراحان آن منجر نگردد».

وزارت کشور گوش شنوایی ندارد!

به گــزارش خبرگزاری فارس ،ســید صولت
مرتضوی نماینده حجتاالســام رئیسی در جمع
خبرنگاران اظهار داشــت :به آقای احمدی رئیس
ستاد انتخابات کشــور اصرار و تاکید میکنیم که
چرا به شعبهایی که با اتمام تعرفه رو به رو شدند
تعرفه جدید نمیفرستید که ایشان و ستاد انتخابات
کشور گوش شنوا ندارند.
وی در ادامــه افزود :شــعبههایی در مشــهد،
خراســان رضوی ،جنوبی و خوزستان و اصفهان و
 ....با کمبود تعرفه مواجه هستند که هر چه تاکید
کردیم گوش شنوا ندارند.
نماینده حجتاالسالم رئیســی تاکید کرد :از
جاهای مختلف به ما گزارش دادند که تعرفه وجود
نــدارد و این را هم به آقای احمدی منتقل کردیم
اما آقای احمدی میگوید استاندار ما میگوید که
کمبود تعرفه نداریم .مستندات و گزارش و اعتراض
کتبی را ارائه کردهایم.

شرکت شخصیتها و فعاالن سیاسی
در انتخابات

همگام با مردم شخصیتها و فعاالن سیاسی نیز
از گروههای مختلف با حضور پای صندوقهای رای

در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و
شوراهای اسالمی شهر و روستا شرکت کرده و رای
خود را به صندوقها انداختند.
در کنار مردم ،مسئوالن کشوری و لشکری نیز
پای صندوقهای رای حاضر شده و رای دادند که
برخی از آنها که توسط خبرنگاران مخابره شده به
شرح زیر هستند:
حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای رهبر معظم
انقالب اســامی ،علما و مراجع عظام ،آیتاهلل
آملی الریجانی رئیسقوه قضائیه ،علی الریجانی
رئیسمجلــس ،آیــتاهلل یــزدی رئیسجامعه
مدرســین حــوزه علمیه قم ،آیــتاهلل جنتی
دبیر شــورای نگهبان و رئیسمجلس خبرگان،
سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه ،محمدرضا
عارف نماینده تهران ،ســردار دهقان وزیر دفاع،
ناطق نوری ،سعید حجاریان فعال اصالحطلب،
سید علی خمینی نوه حضرت امام(ره) ،اسحاق
جهانگیری معاون اول رئیسجمهور ،محمدجواد
ظریف وزیــر امــور خارجه ،معصومــه ابتکار
رئیسسازمان محیط زیست ،تقوی رئیسشورای
سیاستگذاری ائمه جمعه ،علی مطهری نماینده
تهران ،سیدحسن خمینی نوه حضرت امام(ره)
 ،غالمعلــی حدادعادل عضو مجمع تشــخیص
مصلحت نظام ،محمدباقر قالیباف شهردار تهران،
عباس آخوندی وزیــر راه ،علوی وزیر طالعات،
شهیدی رئیسبنیاد شهید ،عباسعلی کدخدایی
سخنگوی شورای نگهبان ،محسنی اژهای معاون
اول قوه قضائیه ،آیتاهلل هاشــمی شــاهرودی
رئیسشورای حل اختالف قوا ،علی اکبر والیتی
رئیسهیئت امنای دانشگاه آزاد.

اطالعیههای ستاد انتخابات کشور
و هیئت مرکزی نظارت

از آغاز انتخابــات دوازدهمین دوره ریاســت
جمهوری و شــوراهای اسالمی شهر و روستا ستاد
انتخابات کشــور در اطالعیههای متعددی مسائل
ضروری را به اطالع هموطنان رساند.
در اطالعیه شماره  ۱۲ستاد انتخابات کشور آمده
بود :اطالعیههای ستاد انتخابات کشور که از صدا
و سیما پخش میشود به منزله دستور کتبی ستاد
انتخابات کشور است و رعایت آن الزامی میباشد.
در اطالعیه شماره  ۱۳نیز تاکید شده است :کلیه
اوراق و آثار تبلیغاتی متعلق به نامزدهای انتخاباتی
به هیچ عنوان نباید در محل شعبه و اطراف درب
ورودی و خروجی آن وجود داشته باشد.

در اطالعیه شــماره  ۱۵نیز اعالم شــد « رأی
دهندگان هیچ الزامی بــرای رأی دادن در هر دو
انتخابات کنونی ندارند».
در اطالعیه شــماره  ۱۶ستاد انتخابات کشور
نیز بر این نکته تاکید شده بود که « افراد بیسواد،
روشندالن ،یا افرادی که به هر دلیل قادر به نوشتن
رأی خود نیستند میتوانند از فرد مورد اعتماد همراه
خود برای نوشتن برگ رأی استفاده کنند».
در اطالعیه شماره  ۱۸وزارت کشور آمده بود:
اگر در محل شــعبه یا اطــراف آن یا صف انتظار
رأیدهنــدگان فرد یا افرادی به هر شــکلی اقدام
به تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخاباتی مینمایند،
سریعاً دســتور فرمائید موضوع پیگیری و برخورد
قانونی صورت پذیرد.
در اطالعیه شماره ( )22ستاد انتخابات کشور
نیز تاکید شده بود :چنانچه در برگهای رأی اسم
نامزد نیز نوشته شود ،کفایت میکند.
هیئــت مرکزی نظــارت بر انتخابــات نیز در
اطالعیههایی مواردی را به اطالع هموطنان رساند.
هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شــوراهای
اســامی کشور در اطالعیه شــماره  7خود تاکید
کرد :با توجه به اهمیــت نظارت بر انتخابات و به
منظور صیانت از آرای ملت ،هیئت مرکزی نظارت
بر پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی کشور
آماده دریافت گزارشهای مردمی از سراسر کشور
است».
هیئت مرکــزی نظارت بــر دوازدهمین دوره
انتخابات ریاستجمهوری نیز در اطالعیه شماره 2
آمادگــی خود را برای دریافت گزارشهای مردمی
اعالم کرد.
در اطالعیه شماره  10هیئت مرکزی نظارت بر
انتخابات شوراهای اسالمی کشور نیز آمده بود :بر
اساس گزارشات واصله ،رایگیری الکترونیکی در
حال حاضر در  ۹هزار و  ۷۴۰شعبه انتخابات بدون
هیچ مشکلی در حال انجام است.
بر اســاس ایــن اطالعیه « با توجــه به تدابیر
اتخاذ شــده ،در صورت ایجاد هرگونه مشــکل در
دستگاههای اخذ رای مکانیزه ،رایگیری به صورت
دســتی انجام خواهد شد و هیچگونه محدودیت و
توقفی در اخذ رای رخ نخواهد داد».
هیئت مرکــزی نظارت بــر دوازدهمین دوره
انتخابات ریاستجمهوری نیز در اطالعیه شماره 3
اعالم کرد هیج مرجعی به جز شورای نگهبان حق
توقف یا ابطال شــعب اخذ رأی را ندارد و هر گونه
اقدامی که شــائبه توقف انتخابات را داشته باشد،
بدون کســب موافقت قبلی شورای نگهبان خالف
قانون است.

هدیه به خوانندگان
سردار شهید ،حاج ابراهیم همت(ره) :از طرف من به
جوانان بگوئید چشم شهیدان و تبلور خونشان به شما دوخته
است .بپاخیزید و اسالم خود را دریابید.

اخبار ادبی و هنری
لبیک هنرمندان ایرانی به رهبر انقالب

روز گذشــته هنرمندان ایرانــی نیز از طیفها و ســلیقههای گوناگون در
انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند.
به گزارش خبرنگار کیهان ،هنرمندان ما نه تنها با حضور پررنگ و گسترده
در دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهــوری به دعوت رهبر انقالب لبیک
گفتنــد که طی روزهای گذشــته ،مردم را هم به حضور در این حماســه ملی
دعوت کردند.
هنرمنــدان در روزهای منتهی در انتخابات ،در فضــای مجازی نیز تالش
زیادی برای ترغیب شرکت مردم در انتخابات انجام دادند .بسیاری از هنرمندان
رشتههای مختلف ،در صفحات شخصی خود در فضای مجازی اعالم کردند که
رأی میدهند و از مردم نیز خواستند تا در انتخابات شرکت کنند.
به طور مثال ،الهام حمیدی ،بازیگر سینما و تلویزیون نوشت« :امروز جمعه
تعطیل نیست .خستگی و صف طوالنی و سفر و استراحت ،ممنوع ،وظیفه همه
ما ایرانیهاست که در تکلیف سرنوشت خود و آینده کشورمان حضور و شرکت
داشته باشیم».
نکته قابل تأمل این است که در این دوره ،تکثر آرا بین هنرمندان زیاد بود
و هر یک از نامزدهای انتخابات در بین هنرمندان ،طرفدارانی داشــت .اما همه
آنها به دعوت رهبر معظم انقالب اســامی لبیک گفتند و در انتخابات سال 96
حضور حداکثری یافتند.
نکته جالب این اســت که هنرمندان ایرانی حاضر در جشنواره فیلم کن نیز
دیروز پای صندوقهای رأی حاضر شــدند .امســال ،دوازدهمین دوره انتخابات
ریاســت جمهوری با برگزاری جشــنواره فیلم کن همزمان شد .به همین دلیل
ســفارت ایران در فرانســه ،یک صندوق رأی هم برای ایرانیــان حاضر در این
جشنواره قرار داد که با استقبال این هنرمندان مواجه شد.

تبلیغ اسرائیل و تهدید به بمبگذاری
در جشنواره کن

هفتادمیــن دوره جشــنواره فیلــم کن ،با حاشــیههایی چــون تهدید به
بمبگذاری و حضور وزیر رژیم صهیونیستی همراه شد.
بــه گزارش خبرنگار کیهان ،جشــنواره فیلم کن کــه یکی از همایشهای
تبلیغاتی کشــورهای اســتعماری محسوب میشــود باز هم دچار حاشیههای
سیاسیشد.
امســال هم در کنار شــرایط خاص امنیتی و تهدیدهای تروریستی ،وزیر
فرهنگ و ورزش رژیم غاصب اسرائیل نیز به عنوان مهمان ویژه در این جشنواره
حضور یافت.میری رگو ،وزیر اســرائیلی در این جشنواره با لباسی شامل تصویر
قدس شــریف حضور یافت .رسانههای صهیونیست ،این حرکت را تبلیغی برای
پنجاهمین سالگرد اشغال شهر قدس توسط رژیم صهیونیستی توصیف کردند.
نکته قابل تأمل این است که میری رگو ،از اعضای حزب راست افراطی اسرائیل
است .درحالی که بســیاری از کاربران عرب در فضای مجازی به دعوت از وزیر
رژیم اشــغالگر قدس اعتراض کردهاند ،هنرمندان ایرانی حاضر در جشنواره کن
هنوز هیچ واکنشی نشان ندادهاند .در این جشنواره افرادی چون اصغر فرهادی،
رخشان بنی اعتماد ،امیر اسفندیاری (مسئول غرفه ایران در جشنواره کن) و ...
حضور دارند اما هنوز خبری درباره اعتراض آنها به دعوت جشنواره کن از میری
رگو مخابره نشده است.
همچنین رسانهها خبر دادند که امسال نیز همچون سال گذشته ،جشنواره
فیلم کن در سایه تهدیدهای تروریستی و فضای امنیتی برگزار میشود.
خبرگزاری ایســنا گزارش داد ،دربهای ورودی به کاخ جشــنواره ،کامال
کنترل میشــود و این کنترل و بازرســی بدنی مخاطبان ،باعث شــده است،
صفهای طوالنی برای ورود به کاخ جشــنواره تشکیل شود و در سطح شهر نیز
حضور گسترده پلیس کامال مشهود است.
تهدید به بمبگــذاری باعث تغییراتی در جانمایی مکانهای هرســاله و
برخی برنامههای این رویداد ســینمایی شده است ،ایستگاه پایانی اتوبوسهایی
که مسافران جشنواره را از شهر نیس به کن منتقل میکنند از میدان شهرداری
واقع در جنب کاخ جشــنواره به فاصلهای دورتر در کنار ایســتگاه قطار منتقل
شده و محل نگهداری وسایل مهمانان جشنواره نیز تغییر کرده و وسایل قبل از
تحویل توسط سگهای پلیس بازرسی میشوند.
بنابــر اعالم مدیر چتر ســینمای ایران این تدابیر امنیتی باعث شــده بعد
از گذشــت دو روز از آغاز بازار جشــنواره ،با توجه بــه ممنوعیت ورود کامیون
به محل برپایی بازار ،هنوز بســیاری از شــرکتکنندگان موفق به انتقال کامل
وسایل خود نشدهاند.
تیرماه سال گذشته شهر نیس در  ۳۰کیلومتری کن مورد حمله تروریستی
قرار گرفت و کامیونی مردم را که برای تماشای آتشبازی به یکی از خیابانهای
شهر آمده بودند زیر گرفت و  84نفر در این حمله کشته شدند.

توهین وزیر ارشاد به بخشی از مردم

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی حرفهایی برخالف شأن مقام و جایگاه خود
و جهت تحقیر هواداران سایر نامزدهای حاضر در دوازدهمین انتخابات ریاست
جمهوری بر زبان آورد!
بــه گزارش خبرنــگار کیهان ،در کنار همه زیباییها و حماســهای که روز
گذشته توســط ملت ایران خلق شد ،نقاط تاریک و زشت اندکی هم دیده شد.
یکی از این نقاط ،اظهارنظر زشت و تحقیرآمیز سیدرضا صالحی ،وزیر ارشاد بود.
وزیر ارشــاد دولت اعتدال که گویی از اعتدال خارج شــده بود ،در گفت وگویی
تصویری بیان کرد« :االن مردم دو دســته هستند ،آنها که به گفتمان خشونت
و توهین رای میدهند و دســته دیگری که بر خالف آنها به گفتمان عقالنیت و
آزادی رای میدهند»(!)وی همچنین خطاب به یکی از نامزدهای رقیب حســن
روحانی گفت« :به کاندیدای عزیز میگویم اگر واقعا نیاز به هنرمند داشــتید به
من میگفتید برایتان چند هنرمند میفرستادم»(!)
گفتنی اســت ،کانال تلگرام روزنامه تحت مدیریت وزیر فرهنگ و ارشــاد
اســامی (روزنامه ایران) در شب انتخابات اقدام به انتشار بیانیه جعلی منسوب
به سردار قاسم سلیمانی کرد.

چهارمین کنفرانس افق نو با حضور شخصیتهای
ضدصهیونیست برگزار شد

چهارمیــن کنفرانس بینالمللی افق نو با حضور  25شــخصیت از اروپا و
آمریکای شمالی در روزهای  ۲۷و  ۲۸اردیبهشت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار کیهان ،در این کنفرانس شــخصیتهایی چون جولیِتو
کیزا (ایتالیا) ،موریتزیو بلونده (ایتالیا) ،ایوان بندیتی (فرانســه) ،تسا تسانوویچ
(صربستان) ،فوزی مهبولی (لوکزامبورگ) ،پروفسور آنتونی جیمز هال (کانادا)،
دکتر احمد بن ســعاده (کانادا) ،دکتر کوین کریهان (ایرلند) ،ایزابل کوتان پیر
(فرانســه) ،ریچارد البه ویر (فرانسه) ،جان میشــل ورنوشه (فرانسه) ،آلن ُکر ِوز
(فرانسه) ،عماد حمرونی (فرانسه) ،ژیل مونیه (فرانسه) ،لوسین سوریز (فرانسه)،
پیتر آیر (استرالیا) ،روبرتو کوآلیا (ایتالیا) ،میکائیل اُپرسکالسکی (آلمان) ،گرود
او کولمن (ایرلند) ،علــی بکعلی (بلژیک) ،احمد رامی (ســوئد)،کنراد ریکاس
(اسکاتلند) ،دراگانا تریف ُکویچ (صربســتان) ،الدیسالو زوانک (جمهوری چک)،
زنونکو میهایلوویچ (صربستان) ،زینب مهنا (لبنان) و  ...حضور داشتند.
این چهرههــا در دو روز کنفرانــس افق نو پیرامون نحوه مبــارزه با رژیم
صهیونیســتی و همچنیــن حمایت از جبهه مقاومت در عرصه هنر و اندیشــه
سخنرانی کردند.

انتقاد خواننده «یار دبستانی» از عملکرد
دولت در زمینه موسیقی

جمشــید جم ،خواننده ترانه «یار دبســتانی» از عملکرد دولت یازدهم در
زمینه موسیقی انتقاد کرد.
بــه گزارش جوان ،جم در ارزیابی عملکرد دولت در حوزه موســیقی گفت:
دولــت یازدهم نقشــه راهی در این زمینه نداده و اگر هم اقدامی بوده ،بســیار
کوتاهمدت بوده است.
وی با اشاره به حمایت نکردن دولت از موسیقی حماسی عنوان کرد :دولت
برای خوانندگان انقالبی باسابقه ســرمایهگذاری و برنامهریزی نکرد و اقدامات
آن در حوزه موســیقی تا حد زیاد مختص شد به موسیقی پاپ و اگر اقدامی در
زمینه موسیقی حماسی یا اصیل ایرانی صورت گرفت از نهادهایی غیر از ارشاد
بود .در زمینه موســیقی دولت باید طوری اقدام میکرد که موســیقی انقالبی
میتوانست اکنون که  ۳۰سال پس از انقالب است ،جایگاه ویژهای پیدا کند.
جم با اشــاره به عملکرد ضعیف دولت در زمینه موسیقی خاطرنشان کرد:
موسیقی در کشور ما خالصه شده در پاپ و کنسرت .عملکرد دولت هم در این
زمینه خیلی ضعیف بود و کارایی خاصی نداشت و اگر کاری هم شده جایی غیر
از دولت آن را انجام داده است.

