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ش��وراي نگهبان بررس��ي صالحيت 686
فردي كه براي كانديداتوري ثبت نام كرده
بودند ،آغاز كرد .عالوه بر هاشمي ،روحاني،
واليتي،عارف،مشايي،قاليباف،حدادعادل،
غرضي و رضايي نام  30چهره شناخته شده
بين ثبت نام كنندگان به چش��م ميخورد.
همان روز جواد اطاعت و مسعود پزشکیان
بهنفعهاشميكناررفتند.

92/2/23

محمدرضا رحيمي ،معاون اول
دولت وقت به دلیل
آنچه «اولویت امور اجرایی
کشور» خواند،
از کاندیداتوری
انصراف داد.

2

21

صبح روز شنبه علي اكبر واليتي و محمدباقر قاليباف نام خود
نامنويسي در وزارت كشور حاضر شد .ساعتي مانده به پايا
ستاد انتخابات حاضر شده و براي ثبت نام اقدام كردند .مش
در دست گرفته بود .رئيس دولت وقت با بيان اينكه «احمد
«برای تحقق نقشآفرینی مشایی در حماسه 3،روز روزه و۱۴
حضور رئيس جمهوري براي ثبت نام يكي از نامزدها گفت كه
در حالي در وزارت كش��ور حضور يافت كه به گفته فرزندان
نداشته است .حضور وي با استقبال و ازدحام مردم مقابل د

بررسی صالحیتها

92/2/24

عل��ي اكب��ر جوانفك��ر ب��ا صدور
بيانيهاي ،به نفع مشايي كنارهگيري
كرد .معاون سياس��ي وقت وزارت كشور
هم از انص��راف صادق خليلي��ان ،وزير
وقت جهاد كشاورزي خبر داد.

رد صالحیت آیت اهلل هاشمی غافلگیر کننده بود

92/2/26

محمد ش��ريعتمداري به نفع آيتاهلل
هاشمي رفسنجاني از كانديداتوري
صرفنظر كرد.

92/3/20

غالمعل��ي حدادع��ادل ب��ه نف��ع
كانديداهاي اصولگرا از حضور در ميدان
رقابت انصراف داد .او در بيانيهاي اعالم كرد:
«ب��ا توجه به نی��ت و انگیزهای ک��ه از آغاز حضور
در ائت�لاف داش��تهام ،ب��ه عهد خود وف��ا میکنم و
انصراف خود را از نامزدی انتخابات ریاس��ت جمهوری
اسالمی ایران اعالم مینمایم تا به سهم خود به پیروزی
اصولگرای��ی در این انتخابات کمک کرده
باشم».

92/2/29

داوو د احمدينژاد ،به نفع سعيد جليلي
كنارهگيري كرد .رامين مهمانپرس��ت
هم بدون اين كه از كس��ي نام ببرد ،از
طي ادامه مسير انصراف داد.

92/2/30

كام��ران باقري لنكران��ي ،كانديداي نخس��ت جبهه
پايداري ب��ا صدور بياني��هاي به نفع س��عيد جليلي
انصراف داد .در همان زم��ان  200نماينده مجلس
از ابوتراب��ي ف��رد خواس��تند در مجل��س بماند و از
كانديدات��وري اس��تعفا دهد كه وي ني��ز همان روز
انص��راف داد .هم در همي��ن روز اعالم كنارهگيري
كرد اما علت استعفاي خود را عنوان نكرد.

92/3/17

آخرين مناظره تلويزيوني كانديداها برگزار ش��د .مناظرهاي كه به دليل طرح موضوعاتي چون وقايع 18تير
و موضوعات هس��تهاي پر مجادلهتر از دو مناظره قبلي بود .واليتي و روحاني انتقادات تندي را متوجه روند
مذاكرات هس��تهاي كرده و بر لزوم تغيير آن تأكيد كردند اما س��عيد جليلي بر ادامه گفتمان پیشین با دني
اصرار ميكرد .والیتی به ش��یوه شرکت جلیلی در مذاکرات نیز اعتراض داشت و گفت« :دیپلماسی معامله
ت میز خواندن نیس��ت .اگر اینطور نبود ،وضع ما به اینجا نمیرسید ».در ادامه
و تعامل اس��ت؛ بیانی ه پش 
اين مناظره قالیباف مدعی ش��د که روحانی در زمان دبیری ش��ورای عالی امنی��ت ملي از صدور مجوز تجمع
به دانش��جویان خودداری کرده اس��ت .روحانی در پاسخ گفت« :شما میگفتید دانشجویان بیایند ما برنامه
گاز انبری داریم .ما میگفتیم راه این نیست که مجوز بدهیم و دستگیر کنیم».

92/3/21

 18میلیون و  613هزار و  329رأی

 6میلیون و  77هزار و  292رأی

 4میلیون و  168هزار و  946رأی

 3میلیون و  884هزار و  412رأی

 2میلیون و  268هزار و  753رأی

 446هزار و  15رأی

محمدرضاعارفباانتشاربيانيهاي،
از كانديداتوري كنارهگيري كرد .وي
در بياني��ه خود تأكيد كرد« :غروب دوش��نبه بیس��تم
خردادماه ،مرقومهای از جناب آقای سیدمحمد خاتمی
دریافت کردم .ایشان طی این نامه در مقام رهبری
اصالحات ،ادامه حض��ورم را در صحنه انتخابات
یازدهمین دوره ریاست جمهوری به مصلحت
ندانستهاند».
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92/3/23

تبليغات انتخاباتي ممنوع شد.

4
اعالم نتایج

رأيگي��ري بر
رهب��ر معظم ا
رأي م��ردم را
حضراتی که ه
به کسی هم تا
مطلع نیس��تند
شهرس��تانها
مراكز اخذ رأي
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