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دبیرکل حزب اراده ملت با بیان اینکه فشارهای تندروها هیچگاه تبدیل به جو غالب مجلس نمیشود ،گفت :فضای مسلط بر مجلس رو به همگرایی و همدلی و حمایت از تحقق اهداف دولت است .به گزارش ایلنا
«احمدحکیمیپور» با اشاره به رای اعتماد مجلس به کابینه دولت دوازدهم ،گفت :مجلس به عنوان قوه مقننه حق دارد روی برنامه وزرا و سوابق و تجارب آنها بحث کند و همه نمایندگان این حق قانونی را دارند که روی
تک تک وزرا نظر مثبت و منفی خود ر اعالم کنند .او ادامه داد :برداشــت من از برآیند کلی مجلس این است که وزرای پیشنهادی آقای روحانی از مجلس رای اعتماد خواهند گرفت.او بیان کرد :در دولت نهم و دهم
تعامالت ضعیف و تنش زیادی بین دولت و مجلس وجود داشت که منجر به تقابل قوا شد اما با تالش دولت تدبیر و امید و آقای روحانی رابطه بین قوا در بهترین حالت وجود دارد و تعاملی و مثبت است.حکیمیپور درباره
سهمخواهی برخی تندروها ،گفت :فشارهای تندروها هیچگاه جو غالب مجلس نمیشود و فضای مسلط بر مجلس رو به همگرایی و همدلی و حمایت از تحقق اهداف دولت است و اگر جمعها و اشخاصی بخواهند روشهای
فشار را برای سهمخواهی دنبال کنند ،این در واقع با روح حاکم بر مجلس در تضاد است و همواره در اقلیت قرار میگیرند و غلبهای بر کلیت رای مجلس نخواهند داشت.

وکیل متهمان خبر داد

عسگراوالدی:

با همه گزینهها موافقیم

ایلنا |عضو حزب موتلفه با اشــاره به وزرای پیشنهادی گفت :ما با
همه آنها موافقیم انشاءاهلل زودتر بیایند و پشت صندلیهایشان قرار
بگیرند.
«اسداهلل عسگراوالدی» با اشاره به نظر مثبت خود نسبت به وزرای
پیشنهادی کابینه دوازدهم گفت :فکر میکنم از  ۱۸وزیر پیشنهادی،
 ۱۶نفر از مجلس رای اعتماد کسب کنند.
او با تایید وزرای پیشنهادی اظهار داشت :وزرای پیشنهادی اقتصاد
و دارایی و صنعت و معدن گزینههای بســیار خوبی هستند و با همه
آنها موافقیم .انشاءاهلل زودتر بیایند و پشت صندلیهایشان قرار بگیرند.

عضو فراکسیون امید :رأی باال به ظریف
و زنگنه مطالبه ملی است

عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه باید در رای اعتماد ،مطالبه
 24میلیونی را در نظر بگیریم ،گفت :رای باال به ظریف،زنگنه و قاضی
زادههاشمی از مطالبات ملی است.
فاطمه سعیدی نماینده مردم تهران در ارزیابی کابینه پیشنهادی
روحانــی به خبرآنالین گفت :انتظاری که وجود داشــت این بود که
کابینه دوازدهم کابینهای فراتر و قویتری باشــد که در آن مطالبات
 24میلیونی محقق شود ،اما کمی با نقطه مطلوب فاصله داشت که
شاید در این مسیر محدودیتهایی وجود داشته اما انشاءاهلل ما بتوانیم
با نوع رایی که به کابینه میدهیم آرا  24میلیونی را در آن محقق کنیم.
وی افزود :از این جهت میگویم کابینه آقای روحانی میتوانست بهتر
از این باشد که یکی از مطالبات اصلی حضور زنان در کابینه بود اما این
اتفاق رخ نداد و بسیاری به ما انتقاد میکنند که چرا علی رغم امضای
 157نماینده برای حضور زنان در کابینه این مطالبه محقق نشــد و
امیدواریم این نقص جبران شود.
او درمــورد گمانه زنیها در رابطه با رای اعتماد به وزرا گفت :وزرای
محبوب ما مشخص هستند که نه تنها وزیر بودنشان از خواستههای
مردم است بلکه رای اعتماد باال به آنها نیز از مطالبات ملی است لذا از
این منظر آقای ظریف و آقای زنگنه و همچنین آقای قاضیزادههاشمی
با آرایی قابل توجه راهی وزارتخانه خواهند شد.
ســعیدی در مورد دیگر وزرا نیز گفت :فراکسیون امید کمیتههای
تخصصی تشکیل داده است که این کمیتهها کار خود را در خصوص
ارزیابی وزرای پیشــنهادی آغاز کرده اند بعد از ارزیابی این کمیتهها
میتوان نتیجه نهایــی را درمورد وزرا گرفت.این عضو کمیســیون
آموزش خاطرنشــان کرد :نکته دیگری که باید در دولت مورد توجه
قرار میگرفت ،آموزش و پرورش بود و انتظار میرفت این مسئله در
اولویتهای دولت قرار داده شود اما اینگونه نشد و حتی در دقیقه 90
وزیر آموزش و پرورش مشخص شد.
او با بیان اینکه ما باید وزارت آموزش و پرورش را مهمترین وزارتخانه
تلقی کنیم چرا که تربیت نیروهای اینده را به عهده دارد ،خاطر نشان
کــرد :البته این به معنای آن نیســت که بگوییم آقای بطحایی وزیر
توانمندی نیســت چراکه هنوز شناختی درمورد ایشان نداریم و باید
برنامههای او را ببینیم و در نهایت تصمیم بگیریم که آیا ایشان قادر به
اداره وزارتخانه عریض و طویلی مانند وزارت آموزش و پرورش هستند
یا خیر اما تا به اینجا انچه اهمیــت دارد دقت در نوع برنامههای وزرا
است.

نامه صادقی به رئیسجمهور درباره اعالم
صورت اموال وزرای پیشنهادی به مجلس

رئیس فراکسیون شفاف سازی مجلس طی نامهای به رئیس جمهور
خواستار اعالم صورت اموال وزرای پیشنهادی به نمایندگان مجلس
پیش از زمان رای اعتماد به وزرا شد.
به گزارش ایسنا ،محمود صادقی درنامه خود به دکتر روحانی نوشت:
با ابالغ ســام و تحیت و با عرض تبریک به مناســبت انتخاب
مجدد جنابعالی با رای باالی مردم و با ابراز خرسندی از برگزاری
مراســم شکوهمند امضای حکم ریاســت جمهوری توسط رهبر
معظم انقالب و ادای ســوگند در مجلس شورای اسالمی ،نظر به
نقش شــفافیت وضعیت مالی مسئوالن دولتی در ایجاد و تقویت
اعتماد عمومی و پیشــگیری از سوء استفاده احتمالی از امکانات
عمومی و موقعیتهای حاکمیتی و حسب تکالیف مختلف قانونی،
از جمله اصول  ۱۴۱و  ۱۴۲قانون اساســی و قانون رســیدگی به
دارایی مقامات ،مســئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اســامی
مصوب  ۹آبــان  ۱۳۹۴و نیز فرامین موکــد رهبر معظم انقالب
که شــفاف سازی را شرط فساد ســتیزی دانستهاند ،از جنابعالی
درخواســت میشــود به وزرای محترم معرفی شــده به مجلس
شورای اسالمی تکلیف بفرمایید اطالعات دقیقی از وضعیت مالی و
فعالیت اقتصادی خود ،همسر و فرزندانشان بویژه فعالیتهایی که
زمینه تعارض منافع بین فعالیت در بخش خصوصی و موقعیت و
اختیارات حاکمیتی فراهم میکند را طی جدولی به شرح زیر در
اختیار نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار دهند:
 – ۱صورت دارایی وزیر پیشــنهادی و همسر و فرزندان او شامل:
کلیــه اموال غیر منقول و حقوق دارای ارزش مالی ،مطالبات و دیون،
سرمایه گذاری و اوراق بهادار ،موجودی حسابهای مختلف در بانکها،
موسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی مستمر
 – ۲عضویت در هیات مدیره شرکتهای خصوصی
 – ۳عضویت در هیات مدیره شرکتهای دولتی
 – ۴وضعیت اشتغال وزیر در بخش خصوصی
 – ۵عضویت در هیات مدیره تشکلهای صنفی
 – ۶هرگونه قرارداد مشــاوره یا پیمانکاری با دستگاههای دولتی یا
عمومی غیر دولتی
در ادامــه نامه این نماینده اصالحطلب تهــران در مجلس آمده
است:فراکسیون شفافسازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی
مجلس شورای اسالمی متشکل از حدود  ۱۰۰نفر از نمایندگان از
طیفهای مختلفی سیاســی بر آن است تا فارغ از مسائل سیاسی
از نقطه نظر تعهد به شــفافیت و سالمت اقتصادی و انضباط مالی،
برنامه وزرای پیشــنهادی را مورد ارزیابی قرار دهد .بدیهی اســت
ارائه اطالعات فوق هم به ارزیابی درســت وزرای پیشنهادی و رفع
شائبههای احتمالی در مرحله کسب رای اعتماد کمک میکند و هم
انشاءاهلل در صورت کسب رای اعتماد هر یک از وزرای محترم ،در
انجام وظایف نظارتی مجلس در طول دوره خدمتگزاری وزرا مفید
خواهد بود.

برگزاری دادگاه مدیران تلگرامی بعد از پنج ماه

همدلی| نزدیک به پنج ماه پس از بازداشــت مدیران
برخی کانالهای تلگرامــی نزدیک به اصالحطلبان ،روز
گذشته وکیل برخی از متهمان این پرونده جنجالی خبر
داد که امروز (یکشنبه) آنها در دادگاه حاضر میشوند
و به موارد اتهامی خود پاسخ خواهند داد.
اواخر اسفند ماه ســال گذشته و در آستانه تعطیالت
نوروز بود که رســانهها اعالم کردند تعدادی از مدیران
کانالهای تلگرامی وابســته به اصالحطلبان بازداشــت
شــدهاند .این بازداشــتها در فضای مجــازی بازتاب
گســتردهای یافت و با پایان تعطیالت و در میان اخبار
انتخاباتی نیز به موضوع روز تبدیل شد ،به گونهای که به
موضوع مجادله میان دولت و قوه قضاییه نیز تبدیل شد.
پس از انتشــار خبر دســتگیری این افــراد برخی از
نماینــدگان اصالحطلــب و میانهروی مجلــس به این
بازداشتها اعتراض و به وزیر اطالعات تذکر دادند .علی
مطهری ،مصطفی کواکبیان ،غالمرضا حیدری ،محمود
صادقی و علیرضا رحیمی از وزیر اطالعات پرسیدند :چرا
۱۲کانال تلگرامی پرمخاطب در روزهای آخر ســال ۹۵
مسدود و مدیران آنها بازداشت شدهاند؟
کمــی پس از آن بود که ســیدمحمود علــوی ،وزیر
اطالعات ،در حاشیه جلســه هیات دولت به خبرنگاران
توضیــح داد که دولت مخالف دســتگیری گردانندگان
کانالهای تلگرامی است و معتقد است باید این مسئله
به صورت مســالمتآمیز حل شود و مدیران کانالهای
تلگرامی آزاد شوند.
این سئوال در اولین نشست خبری محمدباقر نوبخت
ســخنگوی دولت در سال  96نیز مطرح شد که نوبخت
در این باره گفت«:این بازداشتها موجب نگرانی دولت
شده است نباید فضای رســانهای امنیتی شود ...جناب
رئیسجمهور دستور پیگیری به وزیر کشور دادند و این
گزارش در دست انجام است ،اما آماده نشده است».
اعتراض نمایندگان به بازداشت مدیران تلگرامی
برخی نمایندگان مرجع این بازداشــتها را اطالعات
سپاه پاســداران میدانســتند .به همین خاطر محمود
صادقــی ،نماینــده تهــران در مجلس ،درایــن باره به
محمدعلی جعفری ،فرمانده ســپاه پاســداران نامهای
نوشــت و با یــادآوری مواضع فرمانده ســپاه مبنی بر
اجتناب این نهاد انقالبی از ورود به مســائل سیاســی و
تقدیر از این مواضع نوشت «:باوجوداین پارهای حوادث
در روزهای اخیر ،ازجمله بازداشــت همزمان گروهی از
مدیــران کانالهای تلگرامی بــا گرایشهای نزدیک به
اصالحطلبان و حامیان دولت ،موجی از نگرانی در جامعه
برانگیخته است .این درحالیاست که بخشی از مجاری
رسانهای در حال تخریب و شایعهسازی و شایعهپراکنی
علیه اصالحطلبان و حامیان دولت هستند .از جنابعالی،
که خود از نیروهای اصیل و دارای ســابقه درخشان در

عرصه جهاد و شــهادت و راهبــری و مدیریت جهادی
هســتید ،انتظار میرود نسبت به حفظ شأن و مراقبت
از جایگاه رفیع سپاه پاســداران انقالب اسالمی اهتمام
بیشــتری مبذول نمایید .دوازدهمیــن دور ه انتخابات
ریاســتجمهوری و پنجمین انتخابات شــوراها همانند
ادوار گذشــته میآید و میرود ،اما آنچه که باید در این
فراز و فرودها مصون از خدشه و آسیب بماند ،استحکام
سرمایههای گرانقدری چون نهاد مقدس سپاه پاسداران
انقالب اسالمی است».
علی مطهری نایب رئیس مجلس نیز از وزارت اطالعات
خواســت که در این باره توضیح دهــد .او گفته بود«:از
وزیر اطالعات میخواهم که درباره هر دو موضوع توضیح
قانعکننده بدهند و روشن کنند که این دو اقدام کار چه
نهادی بوده است؛ چون تنها نهاد اطالعاتی پاسخگو که
نام آن در قانون اساسی آمده وزارت اطالعات است و اگر
دیگران در کار او دخالت میکنند به هرحال مسئولیت
با این وزارتخانه است».
ورود قوه قضاییه به ماجرا
پس از این اتفاقات بود که رئیس جمهور در نشســتی
خبــری به این موضوع اشــاره کرد و گفــت« :یکی از
شــیوههایی که برخیهــا به کار میبرنــد و امیدواریم
دیگر به کار برده نشــود این است که اگر کسی را شنبه
بخواهند احضار کنند ،پنجشنبه میبرند که دو شبی به
قول برخیها آب خنک مستحبی زندان را بخورد .حاال
در شب تعطیالت پیش از عید ،عدهای جوان را دستگیر

کردند ،مــن همان زمــان از وزیر اطالعات گزارشــی
خواستم ایشان براساس اطالعاتی که داشتند گفتند آنها
جرمی مرتکب نشدهاند».
رئیس جمهــور ادامه داد« :من دوبــاره تکرار کردم
تا این شــرایط را پیگیری کند ،االن هم وزیر کشــور،
دادگستری و اطالعات پیگیر این ماجرا هستند تا به من
گزارش دقیقی ارائه دهند .اگر گزارش اولیهای که وزیر
اطالعات به من دادند درست باشد ،که امیدوارم درست
نباشد ،حتما به اطالع مردم خواهم رساند».
این سخنان با واکنش سخنگوی قوه قضاییه روبهرو
شــد .محســنی اژهای در این باره گفت« :علیالقاعده
جناب آقای رئیس جمهــور که اطالعات حقوقی دارند
میدانند مرجع صالح برای اینکه کســی مرتکب جرم
شده اســت یا نه وزیر اطالعات نیست .یک زمانی بنده
هم وزیر اطالعــات بودم و لذا مرجــع صالح به عنوان
اینکه بگوید کسی مجرم است یا نیست ،وزیر اطالعات
نمیباشد».
اژهای همچنین درباره ارتبــاط وزیر اطالعات با این
پرونده ســخن گفت و افــزود« :در خصوص این پرونده
خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطالعات مطرح است
که طبعا حتی ایشان نمیتواند در این پرونده اظهارنظر
کند و گزارشی تهیه نمایند».
سخنان سخنگوی قوه قضاییه نیز با واکنش دولتیها
مواجه شد .سیدمحمود علوی؛ وزیر اطالعات در این باره
گفت« :برای ادمینها جرمی نمیشناسم که شریک آنها

باشم ،گویا آنها شریک جرم بنده هستند».
همچنیــن دفتر ســخنگوی دولت نیــز در این باره
بیانیهای منتشــر کرد و بــه قوه قضاییــه توصیه کرد
کــه «حریم اطالعاتی – امنیتی کشــور و یکپارچگی و
همبســتگی نظام اطالعاتی – قضایی ،محترم شــمرده
شود ».در این بیانیه با اشاره به سخنان اژهای تاکید شده
اســت« :به نظر میرسد بیان اینگونه مطالب ،برآمده از
خستگی و فشــار تعهدات و اقدامات سخنگوی محترم
قوه قضایی بوده و قطعاً خود ایشان نیز بهضرورت رعایت
شئونات قوای کشور توجه خواهند داشت».
برگزاری دادگاه از امروز
اکنــون و چندماه پــس از آن مباحث وکیل دو متهم
پرونده مدیران کانالهای تلگرامی از برگزاری نخستین
جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده در شعبه
 ۱۵دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی از امروز و به
مدت سه روز خبر داد.
ســیدعلی مجتهدزاده در گفتوگو با ایلنا ،در رابطه با
آخرین وضعیت پرونده مدیران کانالهای تلگرامی گفت:
موکالن بنده یعنی آقایان کشوری و باقری با قرار وثیقه
بیرون هستند .همچنین آقایان جمشیدی و جعفری که
وکالت آنها را آقای نعیم رضا نظامی چهارمحالی برعهده
دارد و آقای نقدی که خواهرشان وکیلشان هستند ،نیز
با تودیع قرار وثیقه صادر شده ،آزاد شدهاند.
او درباره وضعیت علی احمدنیا نیز اظهار داشت :وکالت
پرونده ایشــان را آقای میرزازاده برعهده دارد .تا آنجایی
که بنده اطالع دارم ،برای ایشــان نیز قرار وثیقه صادر
شده بود اما ایشان برای فراهم کردن آن با مشکل روبهرو
شده بودند و نتوانســته بودند آن را تودیع کنند .با این
حال ،من نمیدانم مشکل ایشان حل شده یا نشده است.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که جلسه
دادگاه پرونــده مدیران کانالهــای تلگرامی چه زمانی
برگزار میشــود؟ تصریح کرد :جلســه دادگاه امروز از
ساعت  ۱۰صبح به مدت ســه روز در شعبه  ۱۵دادگاه
انقالب برگزار میشود.
مجتهدزاده در پاسخ به این سوال که آیا کیفرخواست
صــادر شــده را مطالعــه کردهاید؟ خاطرنشــان کرد:
کیفرخواست صادرشده را مطالعه کردهایم .از نظر من به
عنوان یک حقوقدان ،اتهامات وارده به موکالنم و ســایر
متهمان فاقد وجاهت و مبنای قانونی اســت ولی در هر
صورت تصمیمگیر اصلی ریاست دادگاه است.
او با بیان اینکه ملجا موکالنم را دســتگاه قضا میدانم
هرچنــد که اتهامات را بیمبنا و فاقــد وجاهت قلمداد
میکنیم ،ابراز داشت :امید ما به عدالت دادگاه و دستگاه
قضا اســت .ما خــود را ملزم به تمکین بــه نظر دادگاه
میدانیم ولی امیدواریم ریاســت دادگاه به استدالالت و
دفاعیات ما را نیز در نظر بگیرد.

نمایندگان شورای نگهبان ساعت 12شب صندوقها را ترک کردند

روایت وزیر کشور از ساعات پایانی شب انتخابات

همدلــی | دو طرف انتخابات ریاســت جمهوری
دوازدهم در هر چیز که با هم اشــتراک نظر نداشــته
باشــند ،در یک مــورد متفقالقول هســتند .هر دو
طــرف میگویند که تمدید نکــردن وقت رای گیری
بعد از ســاعت  12شب  29اردبیهشــت ماه از سوی
وزارت کشور سبب شــده است که بیش از  5میلیون
رایدهنده نتوانند رای خــود را به صندوقها بریزند.
مخالفــان تمدیــد میگویند چــون در قانون تصریح
شــده که انتخابات در یک روز برگزار و تمام شــود،
تمدیــد مهلت رایگیــری به بعد از ســاعت  12آن
را بــه روز دیگــری میکشــاند و این خــاف قانون
است.
در ایــن میان هــواداران دولت معتقدنــد که این
5میلیون رای معموال متعلق به اصالحطلبان وهواداران
دولت بــوده و میگوینــد بدنه هــوادار اصولگرایی
معموال در همه این سالها در اوایل روز رایگیری به
صندوقها مراجعه کــرده و رای خود را به صندوقها
میریزند .یکی از اولین کســانی که بــه این موضوع
اعتراض کرد ،علی مطهــری نماینده مردم تهران در
مجلس و از هواداران حســن روحانی بود .مطهری در
کانال تلگرامی خود در این باره نوشــته بود«:شورای
نگهبان هم گفته است چون از ساعت  ۲۴به بعد ،روز
شنبه محسوب میشــود و در قانون آمده روز جمعه،
پس رایگیری باید خاتمه یابد هرچند دهها هزار نفر
پشت درب حوزههای رایگیری باقی مانده باشند ،در
حالیکــه ادامه رایگیری مث ً
ال تا یک ســاعت بعد از
نیمه شــب از کسانی که تا ســاعت  ۲۴پشت دربها
باقی ماندهاند به این معنی نیســت که رایگیری در
روز شنبه انجام شده است و عقل سلیم حکم میکند
که از چنین افرادی اخذ رای شــود و حق آنها ضایع
نشود».
مطهــری انتقاد خــود را بــه این صــورت مطرح
کرد«:این گونه تفسیرها از قانون را حقا باید جمود به
لفظ نامید .امیدوارم ســایر تفسیرهای شورای نگهبان
از قوانین این گونه نباشد».
حســن روحانی نیز پس از انتخابات در صفحه خود
در توئیت نوشــت « :اگر شورای نگهبان پیشنهادهای
هیأت اجرایی و تسهیل روند رأیگیری را میپذیرفت،
افراد بیشتری میتوانستند در انتخابات شرکت کنند».

یکی دیگر از این افراد رســول منتجبنیا ،قائم مقام
حزب اعتماد ملی اســت که در انتقاد به عملکرد وزیر
کشــور درباره عدم تمدید زمان رایگیری انتخابات،
گفته بود«:من نمیدانــم ،چطور برخی به خود اجازه
میدهنــد تا از ادامــه همکاری وزیر کشــور فعلی با
دولت حرف بزنند .همه دیدند که مســئوالن برگزاری
انتخابات که زیر نظر وزارت کشور فعالیت میکردند،
در روز انتخابــات به قدری عرصــه را تنگ کردند که
قریب بــه  5میلیون در صفها ماندند و نتوانســتند،
رای بدهند».
با این همه برخی از نزدیکان رئیســی نامزد ریاست
جمهوری نیز به این موضــوع اعتراض کرده و معتقد
بودند که عدم ارائــه تعرفه به برخی رایدهندگان در
ساعات پایانی روز  29اردیبهشت ،سبب شد تا برخی
از هواداران رئیســی نتوانند رای خود را به صندوقها
بریزند.
در این میان اگرچه وزیر کشــور هدف انتقاد برخی
از ایــن منتقدین بود ،آنها معتقــد بودند که تمدید
انتخابات در اختیار وزیر کشــور بوده و او میتوانست
امــکان رای دادن این جمعیت را فراهم کند .اما وزیر

کشور نیز تاکنون چندین بار به این انتقادات واکنش
نشــان داده و توضیحاتی ارائه کرده اســت .عبدالرضا
رحمانی فضلی اما روز گذشــته در مجمع نمایندگان
خراسان توضیحات تازهای در این باره داد و گفت که
شــورای نگهبان از ساعت 12شب  29اردیبهشت 96
همــه عوامل خود را از صندوقهای رای فراخواند و به
نیروی انتظامی دستور داد که درب حوزههای رای به
روی رایدهندگان بسته شود.
وزیر پیشــنهادی کشور برای کابینه دوم روحانی در
خصوص اینکه گفته میشود در انتخابات سال جاری
4میلیون رأی از دســت دادیم ،گفــت :واقعا اینگونه
نبوده است ،اگر  4میلیون نفر رأی نداده باشند و یک
میلیون نفر از این تعداد در تهران باشــد ،باید همان
شــب انتخابات در تهران هزار کیلومتر صف تشکیل
میشد.
وی افزود :اشــکال انتخابات سال جاری این بود که
از ساعت 12به بعد شورای نگهبان ایستاد و گفت بعد
از  2شــب رأیگیری نمیکنیم و به نیروی انتظامی
دســتور دادند تا اماکــن رأیگیــری را ببندند و به
نیروهای خود نیز دســتور دادند تا محل اخذ رأی را

ترک کنند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه در این شــرایط اگر ما
یک رأی میگرفتیم در سیســتم ثبت میشد و امکان
داشت کل صندوق باطل شود ،اظهار داشت :من برای
اینکــه کل صندوقها را نجات بدهــم ،مانع از ادامه
رأیگیری شــدم .ضمنا قانون هــم میگوید فقط در
روز جمعه و تا ســاعت  12میتوان انتخابات را برگزار
کرد.
وزیر پیشنهادی کشــور گفت :یک بار در دوره قبل
که انتخابات مجلس بود بنده انتخابات را بعد از ساعت
 12نیــز ادامه دادم که پس از آن خدمت مقام معظم
رهبری رسیدم و ایشان فرمودند آقای رحمانی فضلی
شنیدهام در بعضی از حوزهها تا ساعت یک و نیم شب
هم رأیگیری کردهاید ،پس از پاســخ مثبت اینجانب
مقــام معظم رهبــری فرمودند ایــن کار غیر قانونی
است.
وی ادامه داد :در آن جلسه به رهبری معظم انقالب
عرض کردم از اول انقالب این طور بوده که افرادی که
در انتهای صف بودند به داخل حوزهها وارد میشدند
و رأیگیری انجام میشــد که مقام معظم رهبری نیز
در این زمینه فرمودند این شیوه خالف قانون است و
نباید انجام شود.
رحمانی فضلی گفت :واقعا ارزیابی ما این نیست که
4میلیون رأی گرفته نشــد ،بلکه ارزیابی ما 700هزار
نفــر بود و با در نظر گرفتن  300هزار نفر که از صبح
آمدنــد و به علت شــلوغی رأی ندادند جمع کل آراء
حدود یک میلیون نفر میشود.
وزیر پیشــنهادی کشور گفت :در این انتخابات اخیر
 8میلیون رأی اضافه شــد کــه یک میلیون و نیم آن
فقــط در تهران اضافه شــد و ســرعت رأیگیری از
 94ثانیــه به  86ثانیه رســید و اشــکال این بود که
نتوانســتیم از آنهایی که در انتهای صف بودند رأی
بگیریم.
وی بــا بیان اینکــه 20درصد به تعــداد صندوقها
اضافه کردیم ،افزود :در این شرایط صدا و سیما نیز ،3
4حوزهای که در تهران شــلوغ بودند را نشان میداد و
این تصور ایجاد شــد که 4میلیون رأی از مردم گرفته
نشــده در حالی که آمارها نشان میدهند بین ساعت
 10تا 150 ،11هزار نفر رأی دادهاند.

