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کواکبیان: شورای نگهبان تکلیف مفهوم رجل سیاسی را مشخص کند
مصطفی کواکبیان در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای 
اسالمی در تذکری اعالم کرد: »اکنون که این انتخابات باشکوه هرچه 
تمام تر برگزار شد، تعریف رجال سیاسی و مدیر و مدبر بودن در 
فرصت چهار سال آینده مورد بازنگری قرار گیرد تا در انتخابات 
آینده شاهد ثبت نام 1636 نفر به عنوان ریاست جمهوری نباشیم.« 
نماینده اصالح طلب مردم تهران در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
»برخی بداخالقی ها در انتخابات مشاهده شد که امیدواریم جایش را به رفاقت ها دهد، به هرحال 
رقابت تمام شده و امید است که همه رئیس جمهور منتخب را برای حل مشکالت و تحقق وعده ها 
یاری کنند.« او با اشاره به عدم بی طرفی صداوسیما در جریان تبلیغات انتخاباتی، گفت: »صداوسیما 
در روزهای آخر بی طرفی را کنار گذاشت که الحمداهلل با نتایج حاصله متوجه شدند، ما باید از 

آسیب هایی که در انتخابات داشتیم برای انتخابات بعد عبرت بگیریم.«

اسماعیلی: اعتراف یکی از شرکای زنجانی در پرونده فساد نفتی
رئیس کل دادگستری استان تهران از اعتراف یکی از شرکای بابک 
زنجانی در پرونده نفتی خبر داد. غالمحسین اسماعیلی گفت: »این 
فرد که پس از گذشت فرآیند پیگیری های قضایی پرونده نفتی 
و صدور حکم متهمان ردیف اول تا سوم این پرونده، دستگیر 
شده بود در مرحله بازپرسی اعتراف کرده است.« او ادامه داد: 
»این فرد در مرحله تحقیقات، اطالعات خوبی ارائه کرده که در 
سرنوشت پرونده نفتی و تصمیمات قضایی برای دیگر همدستان بابک زنجانی هم تاثیرگذار 
است.« به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، با توجه به اینکه بخشی از رأی صادرشده در 
پرونده نفتی در دیوان عالی کشور نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شده، ادامه رسیدگی در 
همان شعبه دنبال خواهد شد. اسماعیلی گفت: »این فرد در فرآیند رسیدگی اولیه و دستگیری 

برخی همدستان زنجانی دستگیر نشده بود و اخیرا دستگیرشده است.«

سید حسن خمینی:باید به خرد جمعی و فهم مردم اعتماد کنیم
سید حسن خمینی گفت: »سرمایه ۲9 اردیبهشت و حضور موثر و شاداب از همه اقشار 
در داخل و خارج قابل توجه است. اگر در داخل و خارج از کشور صندوق ها بیشتر بود 
امکان جمع آوری رأی بیشتری وجود داشت. مردم عزم ملی خود را نشان دادند و یکی 
از یاران قدیمی انقالب را انتخاب کردند ولی فارغ از آن اصل حضور و مشارکت مردم 
مهم است. تا قبل از انقالب چنین اتکایی به مردم وجود نداشت. رهبری تعبیر زیبایی 
دارند که هیهات از روزی که انتخابات نباشد چون تمام اتکای نظام به مردم است و 
بدون سرمایه مردم کاری نمی توان کرد.« یادگار امام بابیان اینکه انتخابات و حضور مردم نعمتی است که خدا از طریق 
امام به جامعه اعطا کرد، ادامه داد: »هر جا مردم بودند مانند سیالب مطهر همه ناپاکی ها را پاک کردند. امیدوارم در این 
سالگرد همه مبلغ اندیشه امام باشیم و هم خود را ارتقا دهیم و هم مردم ساالری را نهادینه و ترویج کنیم.« به گفته سید 
حسن خمینی، امام به مردم و خرد و باور آن ها باور داشتند. امام اعتقاد داشت اگر شما خوب باشید مردم خوب اند و 

مجموعه مردم تصمیم درست می گیرند و باید به خرد جمعی و توانمندی فهم مردم اعتماد کنیم.

خبرسازان

دولت سیاست روز   انتخابات

رحیمی: مغایرتی در 
بازشماری آرا مشاهده نشد

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورای 
شهر و روستا استان تهران بابیان اینکه در 
شمارش آرای پنجاه نفر اول هیچ تغیری 
در نتیجه پیش تر اعالم شده به وجود نیامد، 
گفت: »در برخی موارد شاهد این بودیم 
که چند رأی بیشتر به نام آقای چمران 
ثبت شده بود که با توجه به جزئی بودن 

آن، به مسئله ورود نکردیم.«
آخرین  به  اشاره  با  رحیمی  علیرضا 
وضعیت رسیدگی به شکایت های لیست 
خدمت نسبت به نحوه برگزاری انتخابات 
شورای شهر تهران اعالم کرد که اعضای 
لیست خدمت مدعی عدم حضور ناظران 
مورد تائید شورا در مرحله تجمیع آرا بودند 
انتخابات  براین  نظارتی  که  و می گفتند 
نحوه  به  نسبت  ازاین رو  و  نداشته اند 

شمارش آرا مطمئن نبودند.
رحیمی ادامه داد: »بر این اساس اعضای 
لیست خدمت دیداری با رئیس مجلس 

شورای اسالمی داشتند که آقای الریجانی 
در تماس با اعضای هیئت نظارت خواستار 

رسیدگی به این مسئله شدند.«
انتخابات  بر  نظارت  هیئت  رئیس 
یادآور شد که  استان تهران  شوراها در 
باوجوداینکه نگاه و باور ما این است که 
همه شکایت ها باید در چارچوب قانون 
و بر اساس شرایط قانونی مطرح شده و 
با توجه به  مورد رسیدگی قرار گیرند، 
درخواست رئیس مجلس، هیئت مرکزی 
نظارت بر انتخابات شورای شهر در استان 
تهران و همچنین شهر تهران در جلسه ای 
مشترک آرای نفرات اول تا پنجاهم را 
به صورت رندوم موردبررسی قرار داده 
مجددا  را  آقای چمران  آرای  به ویژه  و 
تطبیق دادند تا اگر احیانا رأی به اشتباه 
برای ایشان کم یا زیاد شده مشخص شود.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم 
گفت: »این جلسه با حضور رئیس کمیته 
IT ستاد انتخابات کشور در هیئت مرکزی 
نظارت بر انتخابات برگزار و صورت جلسه 
آن تهیه شد، علی رغم تطبیق متعدد آرا 
در  تغییری  هیچ گونه  رندوم  به صورت 
نتیجه ای که پیش تر اعالم شده بود و در 
سامانه وزارت کشور تجمیع شده بود رخ 
نداد و حتی یک مورد مغایرت پیدا نشد 
و حتی در برخی موارد شاهد این بودیم 
که چند رأی بیشتر به نام آقای چمران 
ثبت شده بود که با توجه به جزئی بودن 

آن، به مسئله ورود نکردیم.«
انتخابات  بر  نظارت  هیئت  رئیس 
شوراها در استان تهران ادامه داد: »نگاه 
ما این است که مرجع ارائه شکایات و 
اعتراض ها، هیئت های نظارت استانی و 
همچنین هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات 
شوراها است و اگرچه مراجعه به مسئوالن 
حق  احقاق  برای  قوا  روسای  حتی  و 
این  به هرحال  اما  ندارد  هیچ گونه منعی 
قانون رسمیت  در  نحوه طرح شکایت 

ندارد.«

نوبخت: حضور ترامپ در منطقه 
را رخدادی سیاسی نمی دانیم

علنی  جلسه  حاشیه  در  نوبخت  محمدباقر 
در  خبرنگاران  جمع  در  مجلس  سه شنبه 
پاسخ به سوالی درباره برنامه دفاعی موشکی 
ایران گفت: »منافع ملی درگرو امنیت ملی ما 
است، سیاست دفاعی جمهوری اسالمی ایران 
مبتنی بر بازدارندگی است، بنابراین هرچقدر 
بنیه دفاعی ما قوی تر باشد، امنیت داخلی و 

امنیت منطقه محفوظ تر خواهد بود.«
-سخنگوی دولت ادامه داد: »طبیعی است 
که برنامه دفاعی موشکی جزو سیاست های 
باشد،  اسالمی  جمهوری  تغییر  غیرقابل 
خوشبختانه در برنامه ششم و هم در بودجه 
سال 96 به صورت مصرح تقویت بنیه دفاعی 

دیده شده است.«
نوبخت به سوالی درباره برجام موشکی 
پاسخ داد: »اگر منظور از برجام موشکی این 
است که از سیاست های گفته شده عقب بنشینیم، 
خیر چنین برنامه ای وجود ندارد اما اگر منظور 
این است که جهان را یعنی برخی قدرت های 

جهان را متقاعد کنیم چنین چیزی وجود دارد.«
به گفته او، برخی قدرت های جهان تالش 
دارند این قدرت دفاعی موشکی را به عنوان 
موضوع دغدغه وار برای کشورهای همسایه 
ایجاد کنند، البته ایجاد دلواپسی نسبت به قدرت 
دفاعی ایران محدود نمی شود چراکه مولفه های 
دیگر برای قدرت ملی در ما وجود دارد که 
تالش می شود نسبت به آن در منطقه دلهره 

ایجاد کرد.
نوبخت تاکید کرد که باید حوصله کنیم 
با کشورهای همسایه مذاکره داشته باشیم تا 
القائاتی که نسبت به برنامه دفاعی ایران وجود 
دارد و در نتیجه آن ایران هراسی ایجاد کنند و 

سالح هایشان را بفروشند، خنثی کنیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره 
برای  »ترامپ  گفت:  منطقه  به  ترامپ  سفر 

دریافت پول از عربستان جلو آمد.«
او در پاسخ به سوالی درباره برنامه های ایران 
برای مقابله با اظهارات ضد ایرانی عربستان 
گفت: »قطعا مواضع ایران انفعالی نخواهد بود، 
همان طور که عنوان شده بود حضور ترامپ 
را رخداد سیاسی در منطقه نمی دانیم به این 
جهت وزن و ارزشی برای آن قائل نیستیم.«

نوبخت درباره تهدید عربستان به حمله 
نظامی به ایران گفت: »عربستان در جایگاه و 
اهمیتی نیست که دست به چنین کاری بزند 
بااین حال به دولت ریاض توصیه می کنیم که 
منافع مردم مسلمان و کشور خود را مقدم بر 

منافع آمریکا بداند.«
سخنگوی دولت با اشاره به الیحه جامع 
انتخابات ادامه داد: »پیش نویس الیحه جامع 
کمیسیون های  در  و  تدوین شده  انتخابات 
و  است  بررسی  حال  در  دولت  تخصصی 
جلسات مکرر کمیسیون های تخصصی برای 
بررسی این الیحه در حال برگزاری است. 
کمیسیون های تخصصی دولت در حال بررسی 
مواد پایانی الیحه جامع انتخابات هستند که 
پس از تصویب این الیحه در هیئت دولت 
الیحه تا پایان نیمه نخست سال به مجلس 

تقدیم می شود.«

سپید: حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان صبح 
روز گذشته پس از تجدید میثاق با بنیان گذار جمهوری 
اسالمی ایران در سخنانی با گرامیداشت فرارسیدن 
سوم خرداد گفت: »سالروز پیروزی ملت در برابر 
تجاوز دشمن و آزادسازی خرمشهر با اراده حق 
توسط رزمندگان اسالم را به مردم و روح بلند امام 

خمینی )ره( تبریک می گویم.«
او همچنین با اشاره به فرارسیدن سالروز دوم 
خرداد گفت: »بیست سال پیش در چنین روزی 
شاهد حضور بسیار تاثیرگذار مردم پای صندوق های 

رأی بودیم.«
رئیس جمهوری ادامه داد: »آمده ایم تا به محضر 
امام گزارش دهیم که همان گونه که ایشان فرموده 
بودند و باور داشتند قدرت حضور و مشارکت مردم 

ایران در همه جا می تواند گره گشا باشد.«
روحانی بابیان اینکه در انتخابات گذشته جای 
امام عزیز ما خالی بود، گفت: »جای امام عزیز ما 
پیروزی  از  خالی بود که بعد از حدود 39 سال 
انقالب شاهد حضور شکوهمند و بی نظیر مردم 

پای صندوق های رأی باشد.«
او بابیان اینکه در انتخابات گذشته شاهد حضور 
45 میلیونی مردم بودیم، ادامه داد: »در انتخابات 
روز جمعه بیش از 41 میلیون نفر آرای خود را به 
صندوق های رأی ریختند و 4 میلیون نفر هم در 
صف های اخذ رأی ماندند و نتوانستند رأی خود 
را به صندوق بی اندازند. حضور 45 میلیونی مردم 
در انتخابات برای نخستین بار در تاریخ رقم خورد 
و ما امروز به محضر امام خمینی )ره( آمده ایم تا 
به ایشان بگوییم راهی که ایشان به ما آموخته اند را 

ادامه خواهیم داد.«
و  اینکه جمهوریت  بر  تاکید  با  رئیس دولت 
اسالمیت نظام ثمره راه امام خمینی )ره( و انقالب و 
یادگار بزرگ ایشان است، گفت: »امام خمینی )ره( به 
ما یاد دادند که این انقالب با مردم حفظ می شود و 

اگر این انتخابات ها، صندوق های رأی و حضور مردم 
پای این صندوق ها نبود امروز نمی توانستیم در برابر 
مشکالت، نظام و انقالب را به خوبی حفظ کنیم.«

به گفته روحانی، اگر امروز به انتخابات و حضور 
مردم افتخار می کنیم، به خاطر راهی است که امام 
خمینی )ره( به ما نشان دادند. ایشان همواره تاکید 
داشتند که مردم باید در سرنوشت آینده خود شرکت 

کنند و میزان رأی ملت است.
او بابیان اینکه در انقالب بزرگ اسالمی که امام 
خمینی )ره( به ثمر رساندند، اقشار، افکار، چهره ها 
و سبک های زندگی مختلف حضور داشتند، ادامه 
داد: »چنانچه که به فیلم های ابتدای انقالب بازگردیم 
حضور همگانی مردم را مشاهده می کنیم اما برخی 
تالش کرده اند که گروهی را از قطار انقالب پیاده کنند.«
روحانی با اشاره به حضور مردم پای صندوق های 
رأی گفت: »امروز بار دیگر مردم تصمیم گرفتند که 

همه به  قطار انقالب بازگردند و همه  آن هایی که 
پیاده شدند به این قطار سوار شوند. امام خمینی 
ما هم می دانیم که چنانچه همه  و  داد  یاد  ما  به 
جناح ها، افراد، اقشار اقوام و مذاهب با یکدیگر 
کنیم.  از معضالت کشور عبور  باشیم، می توانیم 
ما می توانیم از طریق راهی که امام خمینی )ره( 
برای ما تعیین کردند در کنار یکدیگر معضالت 
بزرگ کشور ازجمله بیکاری، اعتیاد، تروریسم و 
توطئه های منطقه ای را برطرف کنیم و من مطمئن 
بنیان گذار  هدایت های خلف صالح  با  که  هستم 
جمهوری اسالمی مقام معظم رهبری این راه را به 

مقصد خواهیم رساند.«
بخش های  در  مردم  منتخب  رئیس جمهور 
دیگری از صحبت های خود با گرامیداشت یاد و 
خاطره آیت اهلل هاشمی رفسنجانی گفت: »هاشمی 
رفسنجانی همان کسی بود که سال گذشته و برای 

نخستین بار مرا برای حضور در انتخابات دوازدهم 
ترغیب کرد. ایشان همان کسی بود که نبود؛ اما 
به خوبی این روزهای انتخابات را پیش بینی کرد 
و به من گفت که چه کسانی به صحنه انتخابات 
خواهند آمد و به من گوشزد کرد که وظیفه دینی 

و اخالقی بر دوش من است.«
هاشمی  کنار  در  به حضور خود  اشاره  با  او 
رفسنجانی در هشت سال دفاع مقدس ادامه داد: »ما 
هشت سال با آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در جنگ 
تحمیلی در کنار یکدیگر بودیم و من می دیدم که 
ایشان برای امنیت کشور، راحتی مردم و دفع تجاوز 
دشمنان چه کارهایی انجام می دادند، ایشان همواره 

می خواستند که همه ایران سرسبز شود.«
به گفته روحانی، من به خاطر دارم که در نه 
سالی که در مجلس شورای اسالمی و هشت سالی 
که در دولت و سال هایی که در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در کنار آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
بودم ایشان عزت و عظمت پیروزی ملت ایران را 

در همه صحنه ها می خواستند.
رئیس جمهور کشورمان ادامه داد: »مردم همه 
ظلم هایی که به آیت اهلل رفسنجانی کردند را فراموش 
نخواهند کرد و همواره یادشان خواهد ماند که ایشان 
به خاطر انقالب ایستادگی کردند و در برابر همه 

مشکالت مقاومت کردند.«
روحانی همچنین در بخش دیگری از صحبت های 
خود با تاکید بر اینکه امروز احساس می کنیم حضور، 
مشارکت و فداکاری و نشاط مردم بار مسئولیت ما 
را صدچندان کرده است، گفت: »همه تالش ما بر 
این است که به وعده هایی که به مردم داده ایم عمل 
کنیم و در مقام عمل خواست مردم را تحقق بخشیم.«

رئیس جمهور در پایان با تاکید بر اینکه هر آینده 
کشور و کمک ملت ایران امیدوار هستیم، ادامه داد: 
»می دانیم که اگر راه جهاد و تالش را ادامه دهیم، 

پیروز خواهیم شد.«

روحانی در حرم امام خمینی )ره(

همه تالشمان تحقق وعده هایی است که به مردم داده ایم

سپید: رئیس دفتر رئیس جمهور، انتخابات ۲9 اردیبهشت را صحنه 
تجلی وحدت، عزت و عظمت ملت ایران در مقابل دیدگان 
جهانیان دانست و گفت: »همه ملت ایران و دوستداران اسالم و 
آزادگی در سراسر جهان از نمایش باشکوه ملت ایران در روز 
جمعه شادمان شدند و بی تردید این انتخابات که در آن حضور 
عظیم و بی سابقه ملت ایران در صحنه سیاسی کشور رقم خورد، 
آثار عمیقی در عرصه های سیاست داخلی، خارجی و نیز اقتصاد 
و فرهنگ خواهد داشت.« محمد نهاوندیان روز سه شنبه در 
یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر ملی با تاکید بر اینکه عنصر 
اصلی پدیده شگفت انتخابات 96، توسط خود مردم و با حضور، 
احساس مسئولیت و مشارکت عمومی رقم زده شد، ادامه داد: 

»رای اولی های این انتخابات فقط جوانان 18 ساله نبودند، بلکه کسانی 
در این انتخابات شرکت کردند که شاید در گذشته قانع نشده بودند که 
در انتخابات شرکت کنند و این توفیق نظام است که مرتبا توانایی جذب 

و تجمیع استعدادهایش در حال رشد است.«
به گفته او، در شرایطی که در منطقه و قاره های دیگر نگرانی های 
جدی امنیتی موج می زند، از ایران پیام امنیت، آرامش، ثبات، مشارکت و 
نشاط برخاست و دیگرانی که اغراض و رویاهای دیگری را برای ملت 
ایران می پروراندند حتما با دیدن عظمت و حضور مردم در انتخابات 

مجبور به تجدیدنظر در طرح ها و نقشه های خود خواهند شد.
نهاوندیان گفت: »رشد مستمر اقتصادی داشتن سرمایه و حتی 
فناوری نیست، بلکه در این زمینه عنصر محوری حضور مردم است 
که با این حضور هم سرمایه، هم فناوری و هم مدیریت مردم گرا شکل 
می گیرد و این رویکرد در مقابل رویکردی است که بر اساس تصویر 
غیرواقعی که دولت قدرت مطلق و امکانات نامحدودی دارد، همه چیز 
را از دولت توقع دارد.« رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: »در عرصه 
اقتصادی آنچه باید به حرکت دربیاید همانند صحنه سیاسی، حضور و 

مشارکت مردمی است، البته دولت هم حتما باید محیط مناسب برای 
مشارکت عمومی را فراهم سازد.« او بابیان اینکه در رویکرد مردم محور 
5 وظیفه را می توان برای دولت در نظر گرفت، گفت: »وظیفه اول دولت، 
فراهم کردن محیط مناسب برای کارآفرینی است و در این راستا الزم 
است قوانین و مقررات را در مقایسه با سایر کشورها هر چه بیشتر 
تسهیل و روان کرد. همچنین باید مقابله با انحصار و زمینه های رانت 
زایی به طورجدی پیگیری شود و شرایط مناسب بین المللی برای محیط 
کسب وکار به وجود آید که در این زمینه دولت یازدهم در شکستن 

زنجیرهای تحریم گام های مهمی برداشته و این مسیر باید ادامه یابد.«
به گفته رئیس دفتر رئیس جمهور، ایجاد زیرساخت ها، توانمندی 
استعدادها، تقویت تشکل های اقتصادی مردمی و کمک به محرومان از 

دیگر وظایف دولت برای شکل گیری اقتصاد مردم محور است.
نهاوندیان با اشاره به اهمیت رویکرد کمک به محرومان، ادامه داد: 
»در همه اقتصادها ممکن است فرآیند عادی و طبیعی چرخش اقتصاد، 
همه مسائل را حل وفصل نکند و قشر محرومی در کنار این فرآیند وجود 
داشته باشد، لذا حتما باید عنایت ویژه به محرومان جامعه صورت 

بگیرد.« به گفته او، اگر به دنبال فقرزدایی هستیم، باید در جای دیگر 
ثروتی ایجادشده باشد که با آن بتوان به روند فقرزدایی کمک کرد. 
متاسفانه بعضی ها فقط نگاه صدقه ای به این قشر دارند و این اصل 
را فراموش می کنند که باید چرخش اقتصادی و مولدی وجود 
داشته باشد تا در مواردی که عارضه  اقتصادی ایجاد می شود با 

تکیه بر آن چرخش اقتصادی بتوان عارضه ها را رفع کرد.
نهاوندیان بابیان اینکه توزیع فقر مشکل فقر را برطرف 
نمی کند، ادامه داد: »مصمم هستیم در مقابله ریشه ای با فقر و 
محرومیت با عزم ملی، اقداماتی انجام شود که در سال 1400 فقر 
مطلق از جامعه حذف شود و این شدنی است. بی تردید وقتی 
عزمی برای ریشه کنی بیماری صورت می گیرد، عالج آن، مراجعه 
به طبیب است و ابراز همدردی و همنوعی نمی تواند آن درد و بیماری 
را عالج کند.« رئیس دفتر رئیس جمهور خاطر گفت: »در سال 1400 
نباید خانواده ای داشته باشیم که توان کار کردن داشته باشد و در فقر 
مطلق باشد و الزم است برای کسانی که توانمندی کار کردن دارند اما 
شغلی ندارند، اشتغال فراهم شد و برای آن دسته که شغل دارند اما درآمد 
کافی ندارند، بایستی در مسیر رشد اقتصادی کشور، تالش مضاعف 
انجام داد.« نهاوندیان تصریح کرد که دولت عزم جدی دارد محرومینی 
را که در فقر مطلق به سر می برند، با ریشه یابی و تفکیک دقیق و طبیبانه 
مورد رسیدگی قرار داده و در ظرف 4 سال آن را از چهره جامعه حذف 
کند. البته تحقق این موضوع صرفا با عزم دولت کافی نیست و معتقدم 
در عنوان کارآفرین برتر بایستی این شاخص موردتوجه قرار بگیرد که 
کارآفرین برتر در جامعه اسالمی ایران کسی است که نسبت به برداشتن 
فقر مطلق از جامعه کمک کرده باشد. به گفته او، طرح کارورزی جزو 
فوریت های اجرایی ماه های پیش روی دولت است و در همین ماه ها 
اقدامات اولیه شروع شده و ان شاء اهلل جامعه هر چه زودتر آثار آن را 

مشاهده خواهد کرد.

مصمم به حذف فقر مطلق از جامعه در سال 1400 هستیم


