يازدهم
جمهوري
آغاز ثبت نام

ورود نامزدهای ریاست جمهوری به میدان
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92/2/2

د را در دفتر كانديداها ثبت كردند و بعد از ظهر نيز سعید جلیلی براي
ان مهلت قانوني ،آيتاهلل هاشمي رفسنجاني و به صورت همزمان در
شايي در حالي وارد وزارت كشور شد كه محمود احمدينژاد دست او را
دینژاد یعنی مشایی و مشایی یعنی احمدینژاد» به خبرنگاران گفت:
 ۱۴هزار صلوات نذر کردهام ».او در واكنش به «غيرقانوني» خواندن
ه «امروز» را مرخصي گرفته اس��ت .آيتاهلل هاش��مي رفسنجاني نيز
نش تا ساعت  5:30دقيقه هيچ كس از تصميم او براي ثبت نام اطالع
درهاي وزارت كشور همراه شد.

92/2/20

محمدرض��ا ع��ارف ،غالمعل��ي
حدادعادل و محسن رضايي در
يك روز ثبت نام كردند .عارف
همراه با همس��رش در س��تاد
انتخابات حاضر ش��د .حس��ين
مظف��ر و حس��ين نجاب��ت ني��ز
حدادعادل را همراهي كردند.

92/2/31
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وزارت كش��ور اعالم كرد ش��وراي نگهبان صالحيت
س��عید جلیلی ،غالمعلی حدادعادل ،محسن رضایی،
حسن روحانی ،محمدرضا عارف ،محمدباقر قالیباف،
محمد غرضی و علی اکبر والیتی را تأييد كرده است.
خب��ري كه ب��ه معن��اي رد صالحيت آيتاهلل هاش��مي
رفس��نجاني و اسفنديار رحيم مش��ايي بود .عليرضا
علي احم��دي هم در اين روز از حض��ور در انتخابات
انصراف داد.
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92/3/10

مناظرههای تلویزیونی با شیوه ای جدید برگزار شد
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92/3/15

92/3/24

راي انتخ��اب رئيس جمهوري يازدهم آغاز ش��د.
انق�لات بع��د از انداختن رأي خود ب��ه صندوق،
ا «حق الن��اس» عنوان و تأكي��د كردند« :در بین
هستند ،یک نفر به نظرم رسید و انتخاب کردم و
ا االن نگفتهام و حتی خانواده و فرزندان من نیز
د که من به چه کسی رأی دادهام ».مردم تهران،
ا و ايرانيان مقيم خارج با حضور گسترده خود در
ي ،رأي خود را به صندوق انداختند.

92/3/11

محس��ن رضاي��ي ،محمدرض��ا
ع��ارف ،غرضي ،س��تاد انتخاباتي
روحاني ،سخنگوي ستاد قاليباف
و رئیس کمیته سیاس��ت خارجی
س��تاد انتخاباتی والیت��ی از نحوه
مناظرهه��اي تلويزيون��ي انتقاد
كردند.

92/3/25

بنابر اعالم نتایج رس��می انتخابات
ریاس��ت جمه��وری س��ال ،۱۳۹۲
ب��ا حض��ور  36ميلي��ون و 704
ه��زار و  156راي دهن��ده در پاي
صندوقهاي راي برگزار و مشارکت
انتخاباتي  72/7درصدي ثبت شد

ویژه
انتخاب
یازدهم

تبليغ��ات نامزده��ا ب��راي
انتخاب��ات رياس��ت جمه��وري
يازده��م رس��مًا آغاز و در مراس��م
قرعهکش��ی که ب��ا حض��ور نمایندگان
نامزده��ای انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری
برگزار شد ،جدول زمان پخش برنامههای
تبلیغی نامزدها مشخص شد.

تبلیغات و مناظره ها

دومي��ن مناظ��ره تلويزيوني برگزار ش��د .در روش
جدید  16س��ؤال وج��ود داش��ت که ه��ر نامزد به
قید قرعه ،به دو س��ؤال پاس��خ داد .همچنین دکور
مناظ��رات تغییر کرد .روحانی و عارف در اين مناظره
شجریان را سفیر فرهنگی ایران دانستند که موجب
توجه گس��ترده ش��د .در فضای مجازی ،سیدمحمد
غرضی از سوی بسیاری از کاربران در کانون توجهات
این مناظره قرار گرفت.

92/2/19

محمدرضا غرضي براي نامزدي
در انتخابات نام نوشت.

ثبتنام اف��راد براي نامزدي در
انتخابات رياس��ت جمهوري آغاز
ش��د .حس��ن روحاني ،يك��ي از
هشت كانديداي نهايي انتخابات
رياس��ت جمه��وري يازدهم بود
ك��ه روز اول ثبت ن��ام ،پيش از
ديگ��ر رقبايش ب��راي حضور در
مي��دان رقابت نامنويس��ي كرد .او
كه آن روزها مس��ئوليت مركز تحقيقات
استراتژيك مجمع تش��خيص مصلحت
نظ��ام را ب��ه عه��ده داش��ت ،همراه
محمدرضا نعمتزاده ،اكبر تركان و
علي يونس��ي در ستاد انتخابات
وزارت كش��ور حاضر ش��د و
ثبت نام كرد.

نخستين مناظره تلويزيوني در دو
مرحله برگزار ش��د؛ در اين مناظره،
مجری س��ؤاالتي را مطرح كرد كه عارف آن
را اهانتآمیز و تس��تی نامید و روحانی و
رضای��ی به ش��یوه آن معت��رض بودند؛
س��ایر نامزدها س��ؤاالت را نارس��ا یا
نادرس��ت دانس��تند .ع��ارف ب��ه
سؤاالت پاسخ نداد و در پاسخ
میگفت« :نظری ندارم».

92/3/25

براس��اس نتیجه قطعی ش��مارش
آرای یازدهمی��ن دوره انتخاب��ات
ریاس��ت جمهوری ،حسن روحانی با
 18میلیون و  613هزار و  329رأی
از کل آراي مأخ��وذه در مرحله اول،
حائز اکثریت مطل��ق آرا و به عنوان
رئیسجمهوري منتخب مردم برای
 4سال آینده انتخاب شد.
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