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بررسی شکایات انتخاباتی در شورای نگهبان تا چند روز آینده
سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات از آغاز بررسی شکایات انتخاباتی در شورای نگهبان در روزهای آینده خبر 
داد.سیامک ره پیک ابراز امیدواری کرد نتایج بررسی این شکایات در اسرع وقت تا قبل از پایان سال به اتمام برسد.وی با 
تبیین فرآیند دریافت و بررسی شکایات انتخاباتی در هیات های اجرایی و نظارتی گفت: طبق قانون شکایات از بخش 
های مختلف هم به هیات های اجرایی و هم به شــورای نگهبان ارســال و در این هیات ها به شکل اولیه بررسی شده 
است.ره پیک ابراز امیدواری کرد: نتایج بررسی هیات های اجرایی به طور کامل به شورای نگهبان برسد و بررسی اولیه 
شکایاتی نیز که در این شورا دریافت شده است به نتیجه برسد.سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات افزود: در 

این مرحله شــکایات انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان مربوط به حوزه های انتخابیه سراسر کشور باید بر اساس گزارش ها بررسی 
و صحت انتخابات در این حوزه ها تایید شود.ره پیک گفت: انتخابات در حوزه هایی که مشکلی ندارند یا شکایاتی واصل نشده و یا شکایات مستند و در 
حدی نبوده است که خللی در نتیجه انتخابات وارد کند، تایید می شود.وی افزود: اما اگر شکایات و مستندات دریافت شده در روند انتخابات هر حوزه 
مشــکالتی ایجاد کند طبعا در شورای نگهبان درباره آن تصمیم گیری می شــود.ره پیک در پاسخ به پرسشی درباره آمار شکایت های دریافتی گفت: 
تعداد شکایات دریافت شده اعم از گزارش های مردمی، دستگاه ها و هیات های نظارت زیاد است، منتهی طبق قانون شکایات باید مستند و مستدل 
باشد که در بخش های کارشناسی در حال بررسی است.وی افزود: تعدادی از این پرونده از طریق هیات اجرایی بررسی شده که بخش عمده اش تایید 

انتخابات حوزه ها بوده به این معنی که شکایاتی دریافت نشده است.

موضع وزارت ارشاد درباره ممنوع التصویری رییس دولت اصالحات
ســخنگوی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی با تأکید بر این که ممنوع التصویری مانعی برای فعالیت و نقش آفرینی در 
عرصه های سیاسی و فرهنگی نیست، اظهار کرد: حضور چهره های سیاسی در انتخابات که در مقطعی از تاریخ کشور، 

خدمات و نقش مثبتی داشتند نه تنها جای اشکال نیست، بلکه تقدیر و تشکر هم دارد.
حسین نوش آبادی درباره بحث ممنوع التصویری »محمد خاتمی« و تأثیر او در زمینه ترغیب مردم برای شرکت در انتخابات، 
گفت: قطعا از حضور همه چهره های مطرح و شخصیت های علمی، سیاسی و فرهنگی که در به وجود آمدن حماسه بزرگ 
انتخابات نقش داشتند و مردم را ترغیب و تشویق کردند، تشکر می کنیم، چون کشور و انتخابات متعلق به همه مردم است.

او ادامه داد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری همه مردم با هر گرایش و نگاهی حق حضور و شرکت در انتخابات را دارند، حتی کسانی که اعتقادات راسخی 
به اسالم و مبانی نظام نداشتند، طبق فرمایش رهبری برای مشارکت در انتخابات دعوت شدند. بدیهی است که حضور چهره هایی که در مقطعی از تاریخ 
کشور خدمات و نقش مثبتی داشتند، نه تنها جای اشکال ندارد، بلکه تقدیر و تشکر هم دارد. ما از نقش مثبت همه کسانی که دل در گرو اقتدار، پیشرفت، 
مصالح و منافع ملی دارند، برای به وجود آمدن انتخاباتی پرشور تشکر می کنیم. سخنگوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در بخش دیگری از سخنانش که 
17 اسفندماه در نشستی مطرح می کرد، درباره وضعیت ممنوع التصویری محمد خاتمی، گفت: در این رابطه مصوبه ای که تشریفات قانونی را در شورای 
امنیت طی کرده و به تأیید مقام معظم رهبری رسیده باشد، نداریم؛ اما بحث هایی وجود دارد که از طریق دبیرخانه ی شورا در این زمینه تصمیم هایی گرفته 

شده است. این مسائل به حوزه های امنیتی و سیاسی کشور مربوط است و ما پاسخگوی آن نیستیم.

یک »قدرت« بزرگ هستیم
جانشــین فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی گفت: اگر کشوری بخواهد مستقل باشد، 
اشغال هم نشــود و به او حمله هم نشود، فقط باید 

قدرتمند باشد.
سردار ســرتیپ پاسدار حسین ســالمی در مراسم 
اختتامیــه اولیــن دوره خلبانی هوادریــای نیروی 
دریایی ســپاه پاسداران انقالب اســالمی با اشاره 
بــه روند آماده ســازی مجموعه دانشــگاهی امام 
خامنــه ای  )مدظلــه العالی( نیروی دریایی ســپاه 
گفت: با لطف و عنایت خدا ســاخت این مجموعه 
آخرین مراحل خود را طی می کند و یک گام بیشتر 
تا بازگشــایی کامل این مرکز نمانده و ان شــاءالله 
ایــن مجموعه به یکــی از مراکز مهم ســازندگی و 
آمــوزش نیروهای کارآمد و مؤمن در ســپاه تبدیل 

خواهد شد.
وی در ادامــه با اشــاره بــه توطئه هــای رنگانگ 
دشــمنان علیــه جریــان اصیــل اســالم انقالبی 
خاطرنشــان کرد: واقعیت این اســت که از ســال 
1907 تا بــه امروز یعنــی از تقارن کشــف نفت در 
ســرزمین های اســالمی تا آغاز جنگ جهانی اول 
جهان اسالم داســتان غم انگیزی را تجربه کرده 
اســت. از اولیــن تفرقه های خونین و وحشــتناک 
جهان اســالم مثل درگیرشــدن ســرزمین شریف 
مکه با عثمانی با دسیسه انگلستان تا تقسیم دنیای 
عرب به دو بخش فرانســوی انگلیســی و تأسیس 
دولت مصنوعی یهود در ســرزمین های اشــغالی 
فلســطین و جنگ های 1948 تا 1973 همچنین 
کودتاهــا در ایــران همــه در جهت ضربــه زدن به 

اسالم بوده است.
سردار سالمی با اشاره به توطئه های دشمنان علیه 
انقالب اسالمی ایران و شــکوفایی بازیابی هویت 
حقیقی در منظومه انقالب اســالمی گفت: بعد از 
پیروزی انقالب اســالمی تمام قدرت های جهانی 
شــرق و غرب متعهد شــدند تا از ظهور یک جهان 
نویــن و قدرتمند بنام اســالم جلوگیــری کنند و از 
همان تاریخ تــا به امروز شــاهد جنگ های بزرگی 
در منطقه بنام جهان اسالم در غرب آسیا و منطقه 
خاورمیانه بوده و ســرزمین های اســالمی عرصه 

تاخت و تاز قدرت های جهانی شده است.
وی همچنیــن با بیان اینکــه در جهان امروز برای 
ملت ها و کشورهای ضعیف 3 حالت اشغال و ملت 
سازی توســط قدرت های بزرگ، تحت حمله قرار 
گرفتــن و پذیرفتــن تابعیت سیاســی آمریکایی ها 
متصور اســت گفت : اگر کشوری بخواهد مستقل 
باشد، اشــغال هم نشود، به او حمله هم نشود فقط 
باید قدرتمند باشد و این قوی بودن راز و اسرار بقاء 
مستقل یک ملت و نظام سیاسی است و ما به فضل 

الهی از این جنس هستیم.
وی با اشــاره به اینکه ما آنچه را که ایجاد می کنیم 
باید در همه بخش ها در تراز پیشرفته ترین قدرتهای 
جهانی باشد گفت: ما االن دیگر متفاوت از گذشته 
و یک قدرت بزرگ هســتیم و باید در همه زمینه ها 

به این مسئله توجه شود.

حکم 7 بندی برای تولیت جدید آستان قدس رضوی 
حجت االسالم رئیسی با حکم رهبر انقالب به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد

با درگذشت حجت االسالم عباس واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی 
گمانه زنی ها درمورد جانشــین او برای این نهاد عظیــم فرهنگی، تاریخی و 
اقتصادی بیش از هر کس دیگری به سمت حجت االسالم رئیسی دادستان 
کل کشــور بود. گمانه زنی هایی که درســت بود و او امروز رسما با حکم رهبر 
انقالب اسالمی به تولیت آســتان قدس رضوی منصوب شد. هرچند  در این 
میان گزینه هــای دیگری مثل آیت اللــه علم الهدی امام جمعه مشــهد نیز 
مطرح بود، این رئیســی بود که توانســت این مســئولیت بزرگ و حساس را بر 

عهده بگیرد. 
گفتنی اســت آســتان قدس رضوی در حال حاضر به طور کلی مشتمل بر پنج 
بخش فرهنگی- رســانه ای، اقتصادی، پزشکی-بیمارســتانی، اجتماعی- 
آموزشی و خدماتی-زیارتی است. صنایع غذایی قدس رضوی، مرکز دارالشفاء 
امام)ع(، موسســه خدمات دارویی رضوی، بیمارستان رضوی، بنیاد فرهنگی 
رضوی، ســازمان کتابخانه ها، تلویزیون اینترنتی امام رضا و موسســه تربیت 

بدنی آستان قدس رضوی از جمله سازمان های تحت این مجموعه هستند. 

هفت نکته برای تولیت آستان قدس
رهبر انقــالب در حکمی که در این خصوص صادر کــرده اند خطاب به حجت 
االسالم رئیسی، وی را »برخوردار از صالح و امانت، و کارآزموده در مدیریت های 
کالن« و لذا شایســته تولیت آســتان قدس خوانده اند.  ایشان در این حکم اما 
7 نکته را نیز خطاب به رئیســی مطرح کرده اند و خواستار اهتمام جدی تولیت 

جدید به آن ها شده اند. 
رهبر انقــالب در نکاتی که مطرح کرده اند، آســتان قدس را ظرفیت فرهنگی 
عظیمــی خوانــده اند کــه می تواند در فضای عمومی کشــور و جهان اســالم 
اثرگذاری کند و لذا تا کید کرده اند که با کمک خبرگان فرهنگی، بیشترین بهره 
از این ظرفیت کم نظیر در ترویج معارف قرآنی و مکتب اهل بیت علیهم السالم 

گرفته شود. 
آیت الله خامنه ای در بند دیگری از این نکات خود، به بناهای آستان قدس اشاره 
کرده و با بیان اینکه مجموعه فضاها و بناهای آســتان قدس گنجینه  منحصر 

به فردی از هنر معماری اسالمی و ظرائف و لطائف علمی و هنری پر مضمون 
ملت ایران است، تاکید کرده اند که نگهداری و نگهبانی از این موزه ی عظیم که 
در زمان تولیت شیخ عباس واعظ طبسی فقید به نزدیک ده برابر گذشته ارتقاء 

یافته از جمله  وظائف بزرگ و شایسته  توجه رئیسی نیز باشد. 
رهبــر انقالب در نکته دیگر مــورد تاکید خود به وجه اقتصادی آســتان قدس 
اختصاص داده اند و تاکید کرده اند که سامان بخشیدن به بنگاههای اقتصادی 
و خدماتی آستان قدس رضوی و انضباط قانونی آن ها باید همواره مد نظر بوده 

از آن غفلت نشود.
آیت الله خامنه ای حفاظت از موقوفات و بهره گیری بهینه از آن در مصارف خود 
را وظیفه مهم دیگری عنوان کرده اند که متولی قبلی بدان اهتمامی ویژه داشته 
اســت. آیت الله خامنه ای بویژه به بهره مند ساختن تهیدستان نقاطی از کشور 

که آن موقوفات در آن قرار دارند، اشاره کرده اند.
ایشان همچنین به رئیسی تاکید کرده اند که خدمت به زائران بارگاه مقدس امام 
رضا و بویژه ضعفا و نیازمندان را از رؤس برنامه های خود قرار دهد و به خدمت به 

مجاوران و بویژه مستمندان و مستضعفان اهتمام ویژه داشته باشد.

نگاهی به کارنامه رئیسی
سید ابراهیم رئیســی متولد 1339  نوغان مشهد اســت. او در سن 1۵ سالگی 
وارد حوزه علمیه قم شــد و ســطوح عالی را در محضر اســاتید و علمای بزرگ 
حوزه  پشت سر گذاشت و همچنین دارای دکتری فقه و مبانی با گرایش حقوق 

خصوصی است. 
او طی سه دهه گذشته به طور مستمر در مناصب قضایی حضور داشته است؛ از 
قضاوت در دادگاه های انقالب تا جایگاه دادستانی کل کشور. در دوره ریاست 
هاشمی شاهرودی و صادق الریجانی تا جایگاه معاون اول این قوه ارتقا پیدا کرد.
ورود حجت االسالم والمسلمین رئیسی به عرصه مدیریت قضایی از سال 13۵9 
و با حضور در جایگاه دادیاری شهرســتان کرج و پس از آن دادستانی کرج آغاز 
شد. ســال 1364 عهده دار ســمت جانشینی دادســتان انقالب تهران شد. با 
گذشــت 3 سال از این تاریخ و در سال 1367، مورد توجه ویژه امام خمینی )ره( 

قرار گرفت و احکام ویژه و مســتقیمی برای رســیدگی به مشکالت قضایی در 
برخی استان ها را مســتقل از ساختار قوه قضائیه، از بنیانگذار انقالب اسالمی 

دریافت کرد. 
بعد از رحلت امام)ره( رئیســی با حکم آیت الله یــزدی رئیس وقت قوه قضائیه، 
به ســمت دادستان تهران منصوب شد و از ســال 1368 تا 1373 به مدت پنج 
سال این مســئولیت را برعهده داشــت. پس از آن و از ســال 1373 به ریاست 
ســازمان بازرسی کل کشــور منصوب شد و این سمت را تا ســال 1383 عهده 
دار بود. رئیســی از ســال 1383 تا ســال 1393 معاون اول قوه قضائیه بود و از 
سال 1393 تاکنون نیز دادستان کل کشور است. وی همچنین از سال 1391 
 تاکنون بــا حکم مقام معظم رهبری به عنوان دادســتان کل ویژه روحانیت نیز 

منصوب شد.
اما به لحاظ سیاســی حجت االسالم رئیسی عضو جامعه روحانیت مبارز است. 
او در نیمه دوم سال 1376 پیشنهاد اعضاء مؤثر جامعه روحانیت مبارز از جمله 
آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی برای حضور و عضویت در شورای مرکزی 
جامعه روحانیت مبارز را پذیرفت و با رأی اعضا در یکی از جلسات جامعه، رسمًا 
به عضویت شورای مرکزی جامعه روحانیت در آمد. وی همچنین دارای نسبت 
نزدیک با امام جمعه اصولگرای این اســتان و داماد آیــت الله علم الهدی امام 

جمعه مشهد است.
رئیســی به عنوان یکی از معتمدان رهبری و نظام در نهادهای دیگر نیز سمت 
های مهمی داشته از جمله وی به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس 
خبرگان در سال 88 انتخاب شــد. افزون بر این ها وی تولیت امامزاده صالح را 

در سال های اخیر برعهده داشته است.
او طی سال های گذشــته از طرف نظام مســئولیت و عضویت در کمیته های 
ویژه پیگیری برخی از حوادث حساس سیاسی و امنیتی را برعهده داشت است. 
در قضیــه برخورد با عوامل و متهمــان حوادث 88 او مدیریــت برخی از کمیته 
های تحقیق و بررســی را بر عهده داشت. رئیسی در آن مقطع به عنوان یکی از 
اعضای هیئت سه نفره ویژه بررسی موضوع اتهام بدرفتاری با متهمان ماجرای 

کهریزک شد.  

واکنش روزپیگیری روز

حوزهودانشگاهمقابلدشمنایستادهاند
یکی از مراجع تقلید با بیان اینکه دســت اندرکاران و مسئوالن کشور باید بیشتر همدل و همزبان باشــند، گفت: اینکه رهبر انقالب فرمودند سال، سال همدلی و همزبانی است کامال 
درســت است؛ در این صورت اســت که ما هیچ مشــکلی نخواهیم داشــت.آیت الله جوادی آملی در دیدار  مادر و خواهران شهید زین الدین و همسر شهید ســردار احمدی که در بنیاد 
بین المللی علوم وحیانی اســراء برگزار شــد با تاکید بر زنده نگه داشتن یاد و سیره شهدا بیان کرد: نخستین وظیفه ما در مقابل شــهدا بیداری و هوشیاری است، چراکه خود شهدا هم 
همواره نســبت به ما هوشیارند و منتظرند تا ما در مسیر آنها گام برداریم و به آنها ملحق شویم.این مرجع تقلید به دسیسه های بی شمار دشمنان اشاره کرد و اظهار داشت: واقعًا دشمن 
از هر طرف کمر بســته است اکنون زمان و زمین را دشــمن پر کرده، ولی به لطف الهی حوزه، دانشگاه، مردم و مساجد ایستاده اند و بدون تردید ایستاده اند، قباًل دشمنان به اندازه 
امروز ســعی نمی کردند که جوانان ما  را آلــوده کنند، اآلن از هر طریق هزینه می کنند تا جوانان ما را آلوده کنند یا خدای ناکرده مشــکالتی در مملکــت پیش بیاورند اما مردم به 

لطف الهی همواره در صحنه هستند.

سیاسی


