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محسن رضایی :مردم رأی خود را مانند ناموس شان می دانند.
محسن رضایی ،نامزد انتخابات دهم ریاست جمهوری با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه 2
سیما ،به بررسی نتیجه انتخابات  22خرداد پرداخت .آنچه در زیر می آید ،فراز های مهم سخنان وی در این
برنامه است که به صورت زنده پخش می شد .جمالت ،نقل به مضمون هستند .
صدا و سیما ،از سایر کاندیداها نیز دعوت کند و به آنها فرصت بدهد تا از رسانه ملی حرف هایشان را بگویند تا
در نهایت  ،مردم قضاوت نهایی را داشته باشند .
 22خرداد ،حادثه تاریخی اثر گذاری است که باید در تاریخ ملی ایران ثبت شود .
اگر ش ورای نگهبان از همان اول  ،بگوید که تخلفی رخ نداده  ،مردم  ،ناامید می شوند و اگر مردم هم در همان
اول کار بگویند دست شورای نگهبان و دولت در دست هم است و مسیرهای غیرقانونی را طی کنند  ،به نتیجه
نمی رسیم .
شبهه ای بعد از انتخابات ایجاد شد  ،بعضی ها گفتند تقلب شده  ،بعضی آن را اشتباه محاسبه نامیدند و عده ای
گفتند کامپیوتر هک و اشکال ایجاد شد و عده ای هم می گویند انتخابات سالم بوده است .هر چند باید در این
موضوع  ،مسیر قانونی طی شود ولی اشکاالتی در این میان وجود دارد از جمله این که وزارت کشور با
نامزدها همکاری نمی کند و صحبت هایی می کند که در مسیر حل مشکل نیست .
بعد از انتخابات  ،طی پیامی  ،حضور مردم ایران را تبریک گفتم و شکایت خود را مطرح کردم اما صدا و
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سیما به گونه ای خبرش را پخش کرد که گویا من به فرد خاصی تبریک گفته ام .
پدیده عجیبی در انتخابات این دوره رخ داد و آن این که مردم برای رأی خود اهمیت فوق العاده قائل شدند و آن
را مثل ناموس خود دانستند که پدیده مبارکی است .
فرمایشات مقام معظم رهبری فصل الخطاب است .
ایشان تصریح کرده اند که اگر تخلفی باشد  ،حتما ً باید بدان رسیدگی شود .ایشان با تواضع  ،فعاالن ستادهای
انتخاباتی را به حضور پذیرفتند و به آنها فرمودند هر چه در دل دارید به من بگویید و اتفاقا در ان جلسه  ،نماینده
من  ،آقای دانش جعفری ،شجاعانه تر و صریح تر ازبقیه حرف زدند زیرا ما بر این باوریم کسانی که چاپلوسی
می کنند و اطالعات غلط می دهند  ،آدم های خوبی نیستند.باید اطالعات درست را منتقل کنیم و در عین حال از
رهبری تبعیت نماییم .
مردم ایران  ،حساب شان را از حساب بیگانگان جدا می دانند .
مردم ایران  ،اعضای یک خانواده بزرگ و باهوش هستند و خودشان بلدند اختالفاتشان را حل کنند و مداخالت
خارجی ها نیز به ضرر خودشان است .نکته جالبی که در این میان وجود دارد ،این است که اوباما  ،با احتیاط
وارد ماجرای ایران شده است .
از دوستان نیروی انتظامی می خواهم امنیت را با کمک خود مردم برقرار کنند .مردم باید صف خود را از
آشوبگران جدا کنند و اگر دیدند کی خرابکاری می کند و مثالً بانکی را آتش می زند  ،خودشان او را دستگیر
کنند و به پلیس تحویل دهند .پلیس خونسردی خود و احترام شهروندان را حفظ کند .
یکی از نگرانی های من این است که که مساله حاضر به بحران تبدیل شود و با تبدیل آن به بحران  ،کشور برای
چند سال دچار فضای امنیتی و سیاسی شود و از توسعه اقتصادی باز بماند .
شورای نگهبان و وزرات کشور حرف های تحریک آمیز نزنند .نباید شکایت ها را "هو" کنند .
در  071حوزه  ،تعداد آرای اخذ شده  ،بین  59تا  041درصد واجدین شرایط بوده است که مساله کوچکی
نیست و این  ،یکی از مواردی است که نسبت به آن شکایت کرده ایم .
حتی اگر نتیجه ای که اعالم کرده ا ند درست باشد  ،این  09میلیون نفری که به سه کاندیدای دیگر رأی داده اند ،
نباید مورد اهانت قرار گیرند و تعابیر اهانت بار درباره آنها مطرح شود .در مردمساالری دینی  ،نه اقلیت
"صفر" است و نه اکثریت"صد " .
از مردم به عنوان یک سرباز کوچک می خواهم در نماز جمعه این هفته شرکت کنند تا وحدت ملی مان را به
دنیا نشان دهیم .ما در عین حالی که از حقوق مان نمی گذریم  ،باید نشان دهیم که با هم هستیم.
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