ﺛﺒﺖﻧـﺎم  ۱۹۲ﻧﻔـﺮ در  ۲۵ﺳـﺎﻋﺖ/
ــﺎن و
ــﯽ ،ﻓﻼﺣﯿـ
ــﺮازی ،ﻏﺮﺿـ
ﺧـ
اﺣﻤﺪزاده آﻣﺪﻧﺪ
از ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز )ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ( ﺳﻮﻣﯿﻦ روز ﺛﺒﺖﻧﺎم از داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ در ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ
ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

وی آﻣﺎر  2روز ﮔﺬﺷﺘﻪ را  144ﻧﻔﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن ﻣﺠﻤﻮع
آﻣﺎر ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن 192 ،ﻧﻔﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻧﺎﻓﺬ آﻧﻼﻳﻦ ﺑﻮﻣﻮﺳﻲ

ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺎرس ،ﺳﻮﻣﯿﻦ روز ﺛﺒﺖﻧﺎم از

ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﻣﺤﻞ وزارت ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﺷﺪ.
* آﻏﺎز ﺳﻮﻣﯿﻦ روز ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﯾﮏ ﻣﺘﻮﻫﻢ
ﺳﻮﻣﯿﻦ روز از ﺛﺒﺖﻧﺎم داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻓﺮدی آﻏﺎز
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻓﺮد ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺎرﺳﯽ 32 ،ﺳﺎﻟﻪ دارای
ﺗﺨﺼﺺ ادﺑﯿﺎت و از ﻣﺮودﺷﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﻮده و از ﻃﺮف ﺧﺪا آﻣﺪه اﺳﺖ.
* ﻧﻮری :ارﺳﺎل  144ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن /ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد
ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻧﻮری ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وزارت ﮐﺸﻮر ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻏﺎز ﺳﻮﻣﯿﻦ روز
ﺛﺒﺖﻧﺎم ازﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻣﻬﻠﺖ  5روزه ﻓﻘﻂ 2
روز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ داوﻃﻠﺒﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ.
وی آﻣﺎر روز اول ﺛﺒﺖﻧﺎم را  75ﻧﻔﺮ و روز دوم را ﻧﯿﺰ  69ﻧﻔﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :از ﻣﺠﻤﻮع 144

ﻧﻔﺮ ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﯽ  2ﻧﻔﺮ ﺧﺎﻧﻢ و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻮری ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ راس ﺳﺎﻋﺖ  8درﺑﻬﺎی ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ روی داوﻃﻠﺒﺎن
ﺑﺎز ﺷﺪ،ﮔﻔﺖ :ﻫﻢاﯾﻨﮏ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ آﻣﺎده ﺛﺒﺖﻧﺎم از داوﻃﻠﺒﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻀﻮر در ﻋﺮﺻﻪ را در ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ
در ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺛﺒﺖﻧﺎم را ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻮﮐﻮل ﻧﮑﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ﺗﻤﺪﯾﺪ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺸﻮر در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ارﺳﺎل روزاﻧﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی اﻓﺮاد ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن 144ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرا ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ روﯾﻪ اﻣﺮوز
و روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
* ﺧﺰازی ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﻮﺳﺖ
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺧﺮازی دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺗﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم»ﺣﺰباﻟﻠﻪ اﯾﺮان« ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وزارت ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﺗﯽ رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮد.
وی داری ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺪرﺳﺎن ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ اﺳﺖ و

ﻣﺮاﮐﺰی ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪ اﺟﺘﻬﺎدﯾﻪ

ﻣﺤﺴﻨﯿﻪ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮی اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی )ع( و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪارس اﻣﺎم ﻫﺎدی )ع( در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮده و اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ وی ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺣﻮزه اﺟﺘﻬﺎدﯾﻪ ﻣﺤﺴﻨﯿﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﺳﺖ.
ﺧﺮازی ﭘﺴﺮ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺧﺮازی )ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی( اﺳﺖ .ﺑﺮادر ﺻﺎدق ﺳﻔﯿﺮ ﺳﺎﺑﻖ
اﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﭘﺎرﯾﺲ و ﺑﺮادر زاده ﮐﻤﺎل ﺧﺮازی ﻣﻌﺎون و وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﺳﺖ.
* ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮدن  4ﻫﺪف آﻣﺪهام
ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺧﺮازی ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﭘﺲ از ﺛﺒﺖﻧﺎم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﯾﺎزدﻫﻢ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی
ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :آﻣﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻫﺪف ﺑﺰرگ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺣﻤﺎﺳﯽ ،آراﻣﺶ ،رﻓﺎه ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ
و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪا را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﺎﻣﺰد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺎرس ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن
و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺰرگ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺷﮑﻞ دادهاﻧﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺮزﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس و ﻗﺪﺳﯽ
اﯾﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﭘﺎرس ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
وی در اداﻣﻪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :آﻣﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ ﭼﻬﺮه ﻏﺒﺎرآﻟﻮدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺰباﻟﻠﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺰداﯾﯿﻢ
و اﺧﻼق ،آداب و ﺗﻘﻮای اﻟﻬﯽ را در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ.
ﺧﺮازی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺪون ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺪار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎ
ﻫﯿﭻ ﻧﺎﻣﺰدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﺎﻣﺰدی اﺋﺘﻼف ﻧﮑﺮده و ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
وی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ در ﺻﺤﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

* »ﻓﻼﺣﯿﺎن« ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮد
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻋﻠﯽ ﻓﻼﺣﯿﺎن وزﯾﺮ اﺳﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی دﻗﺎﯾﻘﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﺎم ﺧﻮد را در
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﺎزدﻫﻢ ﺛﺒﺖ ﮐﺮد.
»ﻋﻠﯽ ﻓﻼﺣﯿﺎن« ﻣﺘﻮﻟﺪ  1328ﻧﺠﻒآﺑﺎد اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ؛ او داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺣﻮزوی
او در ﺳﻄﺢ ﺧﺎرج ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل اﺳﺖ و در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ دو ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ
در ﺗﻬﺮان راهاﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻮد و ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﯿﺪ
ﻣﻈﻠﻮم آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﻬﺸﺘﯽ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﻋﻤﺪه دوران زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻼﺣﯿﺎن در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و او ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮﻋﯽ دادﮔﺎهﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ و
آﺑﺎدان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﯾﺎﺳﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻘﻼب اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد
دارد.
ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮﻋﯽ دادﮔﺎهﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﺑﺎﺧﺘﺮان و ﻣﺸﻬﺪ از دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﻼﺣﯿﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم دادﺳﺘﺎن اﻧﻘﻼب وﻗﺖ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ.
اوﻟﯿﻦ دادﺳﺘﺎن وﯾﮋه روﺣﺎﻧﯿﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی اﻧﻘﻼب ،رﯾﺎﺳﺖ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﮐﻞ ﻗﻮا در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ و ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،از
ﻣﺆﺳﺴﯿﻦ وزارت اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ﻓﻼﺣﯿﺎن در دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ دو دوره ﺳﮑﺎﻧﺪار وزارت اﻃﻼﻋﺎت دوﻟﺖ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد و ﻣﺪﺗﯽ ﻧﯿﺰ در ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷﺖ.
اﯾﻦ روﺣﺎﻧﯽ  63در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و از ﺳﻮﻣﯿﻦ دوره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن
ﺧﻮزﺳﺘﺎن را در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺼﺪی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻼﺣﯿﺎن داوﻃﻠﺐ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺷﺪه و ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺸﺘﻢ در
زﻣﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺨﺎﻟﻒ وی ﺑﻮدﻧﺪ ،وارد اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ از رﻓﺘﻦ
ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ.
اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  86و در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺸﺘﻢ ،ﻓﻼﺣﯿﺎن »ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن ﻣﺘﺮﻗﯽ« را
ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و دﻟﯿﻞ آن را »ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﯽ در ﮐﺸﻮر« اﻋﻼم ﮐﺮد و ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ،
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی »ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم« ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺪداً اﺣﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻓﻼﺣﯿﺎن اول اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  1391در ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی رﺳﻤﺎً ﻧﺎﻣﺰدی ﺧﻮد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  92اﻋﻼم
و ﺷﻌﺎرش را »اﯾﺠﺎد ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﻼﻣﯽ« ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
وی ﻋﻤﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ را »اﯾﺠﺎد دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺳﻮق دادن ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺮاﺻﻨﻌﺘﯽ )ﻫﺎی
ﺗﮏ(« و »ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و آراﻣﺶ ﺑﺎزار از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﻮرم« ذﮐﺮ ﮐﺮد.

* اﺣﻤﺪزاده ﻫﻢ آﻣﺪ
روح اﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪزاده ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﺗﯽ رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮد.
روح اﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪزاده ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  1357در ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ.
وی ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ از داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم
ﺻﺎدق و دﮐﺘﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﺳﺎﻧﻪ از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪزاده ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ  1390ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ اﻣﺎ در دﯾﻤﺎه  1390ﺑﻪ
دﻻﯾﻞ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ از اﯾﻦ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻌﻔﺎ داد و ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ او ﺷﺪ.
او ﮐﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس و ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش وزارت ﮐﺸﻮر را ﻫﻢ در
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دارد اﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻗﯿﺎﻣﺪﺷﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ درﺟﻪ
اﺳﺘﺎدﯾﺎری ﺗﺪرﯾﺲ دارد.
* رﻧﮓ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﻦ ﺳﺮخ اﺳﺖ /ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن  3ﺗﯿﺮ ﺑﺎور دارم
روحاﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪزاده ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎون ﺳﺎﺑﻖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺎرس در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﺳﺘﺎد
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وزارت ﮐﺸﻮر در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :رﻧﮓ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﻦ ﺳﺮخ اﺳﺖ و ﻫﺪﻓﻢ ﺗﺤﻘﻖ
ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺷﻌﺎرم ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه؛ ﺷﻌﺎرم دوﻟﺖ ﺟﻮان ،ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮاﯾﯽ و
وﻓﺎق ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﺑﺮ اﺳﺎس آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪزاده در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ از اﺣﻤﺪیﻧﮋاد در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اداﻣﻪ داد:
از ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺧﺮد ،اﺟﻤﺎع ،اﺳﺘﻔﺎده از آرای ﻧﺨﺒﮕﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺑﺪﻧﻪ ﮐﺸﻮر و ﮐﺎرﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺎرس ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﻦ ﺑﻪ آﻗﺎی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد از ﺟﻨﺲ اﻧﺘﻘﺎدات درونﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن  3ﺗﯿﺮ  84اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﺎور دارم و ﺗﻠﻘﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺄ ﮔﻔﺘﻤﺎنﺳﺎزی ﻣﺠﺪد در ﺣﻮزه ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﺸﺄ رأیﺳﺎزی ﺷﻮد.
اﺣﻤﺪزاده در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻠﻘﻪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﻤﻪ دوﻟﺖﻫﺎ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ از دوﻟﺖ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ دوﻟﺖ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﺧﺎﺗﻤﯽ و اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ
ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻏﻠﻂ و ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ را ﺗﺮوﯾﺞ دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺸﺄ
اﻧﺤﺮاﻓﺎﺗﯽ ﺷﺪ و ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر را در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺖ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﭼﻄﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎور
ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در اﯾﺮان ﺑﺮآﻣﺪه از روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.

* اﺣﻤﺪزاده :اﺧﺘﻼف ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﻢ از دوﻟﺖ ﺑﻮد
اﺣﻤﺪزاده ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﺰد رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﯾﺎزدﻫﻢ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری در ﻧﺸﺴﺖ
ﺧﺒﺮی ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﻮاره ﺣﻤﺎﺳﻪﺳﺎز
ﺑﻮدهاﻧﺪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺎﺳﻪآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺣﻤﺪزاده در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻟﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺴﯽ ﮐﻨﺎر ﻣﯽروﯾﺪ ،اﻓﺰود :ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ورود ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻓﻀﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺎﻣﺰد رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻓﺎع از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﺎره و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﯾﮏ دﮐﺘﺮﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدی اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻧﮕﺎﻫﻤﺎن دﻓﺎع از ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﺲ ﺗﻮﻓﯿﻖ دوﻟﺖﺳﺎزی را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل ﺧﻮد را ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﺧﻂ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮐﻪ ﻟﺒﻨﺎن ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ.
»اﺣﻤﺪیﻧﮋاد را ﻓﺮدی ﻣﺆﻣﻦ ،ﺷﺠﺎع ،ﻣﺮدﻣﯽ ،وﻻﯾﺖﻣﺪار و اﺳﺘﮑﺒﺎرﺳﺘﯿﺰ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻐﺘﻨﻢ
ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود« اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﺎون ﺳﺎﺑﻖ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد از وی اﺳﺖ.
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اﺣﻤﺪیﻧﮋاد دارﯾﺪ وی ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﭘﺲ از
اﺗﻤﺎم دوﻟﺖ در ﺳﻨﮕﺮ ﻋﻠﻢ ،ﺟﻬﺎد و داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺮار دارد.
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺳﺆال ﯾﮑﯽ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی اﻣﺮوز ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﻤﺪزاده
ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن ﮔﻔﺖ :در ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ
اﻧﺤﺮاﻓﺎت در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﮑﺮی ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺮای زﯾﺮﺳﺆال ﺑﺮدن ﮐﻠﯿﺖ دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری از ﻣﻌﺎون ﺳﺎﺑﻖ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد درﺑﺎره ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺎﯾﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺮﺳﯿﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﯾﯽ آﯾﺎ وی ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﻨﺪه از دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺸﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ از
اﻓﺮاد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﺣﻤﺪیﻧﮋادم.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻟﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا از دوﻟﺖ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼف ﺳﻼﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر داﺷﺘﻢ ﺑﯿﺮون آﻣﺪم.
اﺣﻤﺪزاده ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮد را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آرﻣﺎنﻫﺎی ﺳﺎل  84اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ،داﻧﺴﺖ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺬﮐﺮه
ﺑﺎ ﺟﺒﻬﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﮔﻔﺖ :ﻣﺬاﮐﺮهای ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪام.
* وزﯾﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮد
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﻮﻣﯿﻦ روز ﺛﺒﺖﻧﺎم از داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﺗﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﺿﯽ
وزﯾﺮ ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﮕﺮاف دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﺗﯽ رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮد.
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﺿﯽ )ﻣﺘﻮﻟﺪ  1320ﺧﻮرﺷﯿﺪی در اﺻﻔﻬﺎن( ،وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ در دوﻟﺖ ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی و وزﯾﺮ

ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﮕﺮاف و ﺗﻠﻔﻦ در دوﻟﺖ اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دور اول ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻮد.
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﺿﯽ در ﺳﺎل  ،1320در اﺻﻔﻬﺎن ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ و
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﺳﺎل  1340ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،وارد داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺷﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ
ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ در رﺷﺘﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮔﺮدﯾﺪ .وی در ﺳﺎﻟﻬﺎی  1346و  1347ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن دورهﻫﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ،ﻋﺎزم ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﺪ .ﻏﺮﺿﯽ ،در ﺳﺎل  1350ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رژﯾﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد.
* ﺛﺒﺖﻧﺎم  48ﻧﻔﺮ از ﺳﺎﻋﺖ  8ﺗﺎ  13روز ﺳﻮم
ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻧﻮری ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻏﺎز ﺳﻮﻣﯿﻦ روز ﺛﺒﺖﻧﺎم از
ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری از ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن  48ﻧﻔﺮ از ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وزارت ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺸﻮر در ﺗﻬﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﺳﺎز و ﮐﺎر دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺪارﯾﻢ.

* ﺛﺒﺖ ﻧﺎم  243ﻧﻔﺮ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن روز ﺳﻮم

ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻧﻮری ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وزارت ﮐﺸﻮر در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ روز ﺛﺒﺖﻧﺎم داوﻃﻠﺒﺎن
ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺑﻮد 99 ،ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺳﺘﺎد
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  243ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ  5ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ زن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وی در ﺧﺼﻮص ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول
زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرﻫﺎی ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻬﻠﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻈﺎرت ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻮری در ﻣﻮرد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﻫﻢ ﮔﻔﺖ:
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺮوز ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ

