
   خبر یک 

     گزارش 

رأي به تحول در مديريت
 و ايستادگي  در برابر دشمن

انتخاب��ات دوم اس��فند از حس��اس ترین، مهم تری��ن، پیچیده ترین و 
پرمانع ترین انتخابات در تاریخ ۴۱ س��اله انقالب به ش��مار مي رود كه 
به رغم »همه نامالیمات، موانع، س��نگ اندازي ه��ا، تبلیغات منفي و 
مسموم، مرعوب كردن مردم از ویروس كرونا و... براي منصرف كردن 
مردم از شركت در انتخابات«، »آثار منفي غیرقابل قبول مدیریت فعلي 
كشور در تمامي حوزه هاي اقتصادي، معیش��تي، فرهنگي، اجتماعي 
و... «، »فعالیت شبكه نفوذي دشمن«، »موج بسیار شدید شبكه هاي 
اجتماعي به فراخواني مردم به عدم مشاركت و راه اندازي هشتگ رأي 
نمي دهیم«، »مرعوب سازي با ویروس كرونا«، »دوقطبي سازي هاي 
دروغین« و... ، با مش��اركت معنادار مردم از نظر كمي و كیفي مواجه 
گردید كه از این بابت باید جبهه شكر به درگاه خداي متعال ساییده و 

قدردان ملت غیور و انقالبي باشیم. 
به اذعان همه سیاس��یون ب��ه ویژه س��ران اردوگاه اصالح��ات اعم از 
اصالح طلبان، اعتدالیون، كارگزاران و... مردم در این انتخابات )و بلكه از 
بعد از انتخابات سال ۹۶ و به ویژه از زمان خروج امریكا از برجام خسارت 
محض و فقدان تحرك مناسب و در ش��أن ملت انقالبي ایران از سوي 
دولتمردان حاكم( منتظر طرح و تحول نو در اوضاع نابسامان كشور در 
عرصه هاي سیاسي، اقتصادي، معیشتي، فرهنگي و اجتماعي از سوي 
جریان انقالبي بودند و انتخابات مجلس بهترین فرصت براي اعتماد به 

جریان انقالبي و تحول خواه محسوب مي شد. 
انتخابات مجلس یازده��م بیش از آنكه یك انتخابات معمولي باش��د 
یك رفراندوم بزرگ چندوجهي و منطبق با سیاس��ت هاي بیانیه گام 
دوم انقالب در اعتراض به »وادادگي در برابر دشمن«، »بي برنامگي و 
سوءمدیریت«، »اوضاع نامطلوب اقتصادي كشور«، »اوضاع بد معیشتي 
مردم و خانواده ها«، »الگوهاي غلط مدیریتي موجود در كشور«، »بي 
تفاوتي نس��بت به مش��كالت مردم«، »ش��كل گیري نظام طبقاتي«، 
»اشرافیت دولتي«، »رانت خواري«، »ناكارآمدي نظام اقتصادي اعم از 
بانكي، مالیاتي، گمركي و... «، »رشد مفاسد اقتصادي«، »تورم، بیكاري 

و رشد فقر عمومي« و... محسوب مي شود. 
 در ای��ن رفراندوم بزرگ )كه ب��ه عنوان مكم��ل وداع بي نظیر مردم با 
سردار سلیماني قابل ارزیابي اس��ت(، مردم در دو قالب عمده متشكل 
از »شركت كنندگان در انتخابات« و »كساني كه در انتخابات شركت 
نكردند« خواسته هاي مشتركي را در چارچوب نظام هاي قانوني از نظام 
و مسئوالن مطالبه نمودند كه پیش از این در حوادث آبان ماه در كف 
خیابان مطالبه كرده و به دلیل سوءاستفاده و بهره برداري دشمن از آن، 
قبل از منحرف شدن و تبدیل كشور به میدان تاخت و تاز جنگ هنگ 
كنگي، با بصیرت مردم در نطفه خفه شده و اینك در عرصه انتخابات بر 

برآورده شدن مطالبات خود از مسیرهاي قانوني اصرار ورزیدند. 
یك سوي این رفراندوم بزرگ بخشي از مردم معترض به وضع نابسامان 
و غیرقابل قبول و توجیه ناپذیر موجود بودند كه تحت تأثیر عوامل پیش 
گفته قرار نگرفته و با مسئولیت پذیري قابل ستایش و تقدیر، متعهدانه 
به صحنه انتخابات وارد شده و فارغ از نگاه هاي حزبي و جناحي با اعتماد 
و رأي قاطع و كم نظیر و بلكه بي نظیر خود ب��ه جریان انقالبي، تغییر 
بنیادین: »الگوهاي غلط لیبرالیستي«، »بي برنامگي«، »مرعوب دشمن 
شدن«، »پنهان كاري«، »غیرپاس��خگو بودن مسئوالن«، »غربگرایي 
و اش��رافي گري« و... را به الگوهاي مدیریتي مؤمن، انقالبي، جهادي، 
سخت كوش، شجاع، خوش نام، صمیمي با مردم، صادق، عدالتجو، مؤمن 
به ظرفیت هاي داخلي، دشمن شناس و سرسخت با دشمن، پاكدست، 
چشم و دل سیر، غیور، مؤمن به سبك زندگي و فرهنگ ایراني، كارآمد، 

كاربلد و ملتزم به اقتصاد مقاومتي را مطالبه كردند. 
و در طرف دیگر مردمي قرار داش��ته و دارند كه به ش��دت به ش��هید 
سلیماني به عنوان الگوي ممتاز فرهنگ اصیل انقالبي و جهادي معتقد 
و به حل مشكالت توسط نیروهاي انقالبي و جهادي باور قلبي داشته 
اما تحت تأثیر فضاي سنگین تبلیغات به شدت مسموم رواني دشمن 
از یك سو و ناكارآمدي و سوءمدیریت مشهود )مثل مدیریت بنزین(، 
مشكالت معیشتي، وعده های بدون پشتوانه و صرفاً انتخاباتي روحاني 
و... از دیگر سو عنان اختیار، بصیرت و صبوري از كف داده و مأیوسانه با 
سكوت و عدم شركت خود به روند موجود اعتراض كرده اند و تردیدي 
نیست كه وقتي آثار مثبت انتخاب انقالبي شركت كنندگان را مشاهده 

كنند حتماً در جشن پیروزي با آنان مشاركت خواهند كرد. 
در یك جمع بندي مختصر مي توان گفت تمام مردم ایران كه به امنیت و 
منافع ملي و استقالل و تمامیت ارضي كشور عشق مي ورزند برنده اصلي 
و قطعي این انتخابات بوده و هستند كه طي ۴۱ سال گذشته با صبوري 
و متانت انقالبي در تمامي صحنه ها حاضر و از انقالب و كشور دفاع كرده 
و همواره به مسئوالن منتخب خود از هر جناح و سلیقه اعتماد كرده و 
هزینه این اعتماد را نیز پرداخته اند و در واقع این منتخبان بوده اند كه 
با بي مهري و كم توجهي به مطالبات مردم و اتخاذ روش ها و مسیرهاي 
غلط موجب تكدر خاطر مردم به عنوان صاحبان اصلي كشور و انقالب 
و رش��د بي اعتمادي و ناامیدي شده و زمینه سوءاس��تفاده دشمن را 

فراهم نموده اند. 
از این جهت مجلس یازدهم، مس��ئولیت و رس��التي بس سنگین و پر 
مخاطره داشته و نمایندگان مجلس یازدهم مكلفند با اغتنام فرصت و 
پرهیز از هرگونه فرصت سوزي و ورود در میادین و دوقطبي هاي اعتماد 
سوز با سرعت و دقت و تدوین قوانین انقالبي نسبت به رفع فوري موانع 
رش��د اقتصادي و رونق تولید منطبق با سیاست هاي اقتصاد مقاومتي 
اقدام نموده و روحیه نشاط و امید را در جامعه تقویت نمایند و تردیدي 
نیست كه اقدام جهادي و انقالبي مجلس موجب قطع طمع دشمنان 

كینه توز خواهد شد. 

سيدعبداهلل متوليان

ليست »ايران سربلند« در تهران حائز اكثريت آرا شد

تشکر رهبری از »درخشش مطلوب ملت«
رهبر انقالب: ملت ايران با درخشش مطلوب در امتحان بزرگ انتخابات، فرصت طلبي و تبليغات همه جانبه دشمنان را ناكام گذاشت

نرخ مشاركت در انتخابات مجلس 42/57 درصد

با پايان يافتن ش�مارش آراي انتخابات مجلس 
يازدهم، وزير كش�ور به عنوان مجري انتخابات 
روز گذش�ته در جمع خبرنگاران حاضر ش�د و 
ضمن ارائه گزارش�ي از روند برگزاري انتخابات 
از مش�اركت ۲۴ ميليون و ۵۱۲ ه�زار و ۴۰۴ نفر 
مع�ادل ۴۲/۵7 درصد در انتخاب�ات يازدهمين 
دوره مجل�س ش�وراي اس�المي خب�ر داد. 
عبدالرضا رحماني فضلي روز یك شنبه در گفت وگو 
با خبرنگاران در خصوص میزان مشاركت مردم در 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس ش��وراي اسالمي 
گف��ت: آمار نهای��ي امضا ش��ده، تأیید ش��ده همه 
شعبه هایي است كه در شوراي نگهبان تأیید شده و 
ما اعالم و ابالغ كردیم ۲۴ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۴۰۴ 
نفر بوده است. وي افزود: از این رقم ۴۸ درصد بانوان و 
۵۲ درصد آقایان هستند؛ یعني ۴۲/۵7 درصد میزان 

مشاركت در این دوره بوده است. 
رحماني فضلي اظهار داش��ت: برخي در رسانه ها و 
برخي افراد مسائلي مطرح كردند كه با توجه به اینكه 
وزارت كشور میزان مشاركت را از اول صبح داشت 
چرا اینها را مرتب اعالم نكرد؛ این درصورتي است كه 
هر نوع اعالم مشاركت، باید طبق قانون فرایند قانوني 
آن طي شود و فرایند قانوني آن این بود كه حتماً باید 
مبتني بر تنظیم صورتجلسه بین هیئت هاي اجرایي 
و هیئت نظارت و تأیید شوراي نگهبان و وزارت كشور 
باشد. وزیر كشور با قدرداني از مسئوالني كه در امر 
برگزاري انتخابات به س��تاد انتخابات كشور كمك 
كردند، گفت: از همه دس��ت اندركاران چه آناني كه 
در انتظامات و امنیت، پشتیباني و خدمات و نظارت 
و اجرا و چه آناني كه امر تبلیغات و اطالع رساني به ما 
كمك كردند و موجب این حركت بزرگ مردم شدند، 

تشكر و قدرداني مي كنم. 
رحماني فضلي با ارائه گزارشي از روند فعالیت هاي 
ستاد انتخابات اظهاركرد: ستاد در ۱۰ اردیبهشت 
۹۸ با یك  هزار و ۱۰۳ هیئت اجرایي تشكیل شد و 
در هیئت هاي نظارت گاهي مجبور مي شدیم سه تا 
چهار بار رفت و برگشت بین هیئت نظارت و وزارت 
كشور داشته باش��یم و گاهي با هماهنگي، شوراي 

نگهبان مستقیم وارد مي شد. وي با بیان اینكه در این 
راس��تا آموزش حدود ۳ هزار نفر از دست اندركاران 
امر انتخابات به صورت مستقیم و ۴۵7 هزار و ۹۰۶ 
نفر از افراد در هیئت هاي اجرایي انجام شد، افزود: در 
مرحله بعد ۱۶ هزار نفر ثبت نام كردند كه در نهایت 
توانستیم بین ۵ هزار و ۲۳۲ نفر در مجلس شوراي 
اسالمي و میان ۲۵ نفر در انتخابات مجلس خبرگان 
رهبري شاهد رقابت باشیم. وزیر كشور با بیان اینكه 
بیش از ۵7 میلیون و ۹۱۸ هزار واجد شرایط در كشور 
شناسایي شد، گفت: این در هماهنگي و توافق با ثبت 
احوال و مركز آمار ایران تعیین شده است و همه این 
افراد كساني هستند كه در ایران زندگي مي كنند و 

داخل ایران هستند. 
رحماني فضلي ادامه داد: انتخابات مجلس بر خالف 
انتخابات ریاست جمهوري كه مي توانند در خارج از 
كشور رأی دهند، فقط واجدان مقیم ایران مي توانند 
رأی دهند كه در این زمینه ب��راي همكاري با ثبت 

احوال جلساتي برگزار شد. 
وزیر كش��ور با اش��اره به ش��ركت ۴۲/۵7 درصد از 
واجدین شرایط در انتخابات، خاطرنشان كرد: ۲۴ 
میلیون و ۵۱۲ ه��زار و ۴۰۴ نفر یعن��ي ۴۸ درصد 
بانوان و ۵۲ درصد آقایان در ای��ن دوره از انتخابات 
مشاركت داش��تند. این در حالی بود كه ما هم ورود 
بیماري كرونا و هم شرایط سیاسي و مسائلي مثل 
س��قوط هواپیما، حوادث آبان و دي را داشتیم و در 
این شرایط این میزان حضور و مشاركت مردم كاماًل 

قابل قبول است. 
رحماني فضلي یادآور ش��د: امروز كساني كه به امر 
نتایج رأی گیری اعتراض دارند مي توانند شكایت خود 
را اعالم كنند تا طي هفت روز بررسي شود و صحت 
اعتراض را شوراي نگهبان اعالم مي كند. وي با اشاره 
به همكاري دستگاه هاي مختلف ادامه داد: مشكل 
قطعي ب��رق در روز انتخابات در هیچ نقطه كش��ور 
نداشتیم و وزارت ارتباطات یك مانور عظیم مخابراتي 
در كشور انجام داد و هیچ مورد قطعي ارتباط نبود. 
ستاد كل نیروهاي مسلح هم همراهي بسیار خوبي با 
ما داشت و وزارت راه هم همه راه هاي ارتباطي را براي 

انجام امر انتخابات تأمین كرد. 
وزیر كش��ور درباره عل��ت دیر اعالم ش��دن میزان 
مشاركت توسط وزارت كش��ور گفت: هر نوع اعالم 
مشاركت را مي بایست طبق قانون بعد از طي فرایند 
قانوني اعالم كنیم. بر اس��اس قان��ون، اعالم میزان 
مشاركت حتماً باید مبتني بر تنظیم صورتجلسه بین 
هیئت هاي اجرایي و هیئت نظارت و تأیید شوراي 
نگهبان و وزارت كشور باشد. وي با اشاره به مشكالتي 
كه ممكن اس��ت براي تنظیم صورت جلسه در ۵۵ 
هزار حوزه انتخابیه به وجود آید، اظهار داشت: باید 
هیئت هاي اجرایي و هیئت هاي نظارت، صورتجلسه 
را امضا مي كردند كه گاهي امضاي صورتجلس��ه ها 
حتي به خاطر تفاوت یك نفر یا تفاوت در میزان تعرفه 
یا هر دلیل دیگري زمان بر مي شد. وزیر كشور با بیان 
اینكه هیئت هاي نظارت، صورتجلسه را مستقیم از 
طریق سیستم براي شوراي نگهبان مي فرستادند و 
هیئت هاي اجرایي هم مستقیم براي ما مي فرستادند 
و بررسي هاي الزم انجام و نهایتاً اجرا مي شد، گفت: 
ما براي اعالم لحظه اي میزان مشاركت محدودیت 

قانوني داشتیم. 
رحماني فضلي به مشكالت فني و اقلیمي در برخي 
نقاط كشور نیز اشاره كرد و گفت: سیستم ما بیش 
از ۹۹ درصد متصل و فعال بود ام��ا در كمتر از یك 
درصد مناطق،  با توجه به ش��رایط اقلیمي و بارش 
برف، مشكالت فني ایجاد مي شد كه ما باید منتظر 
مي ماندیم تا اعداد این مناطق نیز به ما برسد و بعد 
میزان مش��اركت را اعالم كنیم. وي ب��ا بیان اینكه 
ازنظر ما با توجه به ش��رایط كنوني كشور، میزان آرا 
و حضور و مش��اركت مردم كاماًل قابل قبول است و 
این نشان مي دهد مردم در هر شرایطي آمادگي الزم 
براي حضور و مشاركت را دارند، ابراز امیدواري كرد 
كه نمایندگان مجلس جدید بتواند در شرایطي كه 
كشور نیاز به كار، تالش، وحدت، انسجام، مقاومت و 
استقامت در مقابل بیگانگان را دارد به اعتماد مردم 

وفادار باشند. 
وزیر كش��ور تصریح ك��رد: ام��روز ی��ا فردایي كه 
فرمانداري ه��ا، نتای��ج را به صورت رس��مي اعالم 

مي كنند، كساني كه به امري رأی گیری و مشاركت 
اعتراض دارند دو روز فرصت دارند كه اعتراض شان را 
به هیئت هاي اجرایي بفرستند كه هیئت هاي اجرایي 
ظرف هفت روز به آنها رسیدگي مي كنند و بعد از آن 
هم، هفت روز ش��وراي نگهبان رسیدگي مي كند و 
نهایتاً صحت انتخابات را باید شوراي نگهبان تأیید 
كند. وي در ادامه با قدرداني از حمایت مقام معظم 
رهبري تصریح كرد: مقام معظ��م رهبري در مواقع 
مختلف با دعوت و تشویق و ارائه تحلیل هاي مقتضي 
این شرایط، مردم را براي مشاركت هدایت كرد و مردم 
با تكیه بر توصیه هاي وي، این حضور را عیني و واقعي 
كردند. وزیر كشور، انتخابات را امن، آرام، دقیق و سالم 
ارزیابي كرد و ضمن تأكید بر سالمت انتخابات اظهار 
داشت: این بار توانس��تیم بیش از ۵۵ هزار دستگاه 
احراز هویت داشته باشیم و تقریباً رأی تكرار یا مرده 
و شناسنامه تقلبي یا باطله نداشتیم و ظرف كمتر از 

یك دقیقه هویت افراد احراز مي شد. 
   منتخبان تهران از ليست وحدت آمدند

در تهران فهرس��ت » ایران س��ربلند« با سرلیستي 
محمدباقر قالیباف ك��ه با ش��عار »مجلس قوي – 
مجلس كارآمد« وارد كارزار انتخاباتي شده بود ، حائز 
اكثریت آرا ش��د و همه ۳۰ نفر این لیست با فاصله 
معناداری از دیگر رقبا به مجلس یازدهم راه یافتند 
كه به ترتیب عبارتند از: محمد باقر قالیباف، س��ید 
مصطفي  آقا میرس��لیم، مرتضي آقاتهراني، الیاس 
نادران، سید محسن دهنوي، سید محمود نبویان، 
سید احسان خاندوزي، اقبال ش��اكري، ابوالفضل 
عمویي، بیژن نوباوه وط��ن، مجتبي توانگر، فاطمه 
رهبر، محس��ن پیرهادي، روح اهلل ایزدخواه، احمد 
نادري، عبدالحسین روح االمیني نجف آبادي، سید 
نظام الدین موس��وي، زهره الهیان، مالك شریعتي 
نیاس��ر، مهدي شریفیان، س��ید رضا تقوي، سمیه 
رفیعي، س��ید علي یزدي خواه، علي خضریان، رضا 
تقي پور انوري، فاطمه قاسم پور و مجتبي رضاخواه، 
زهره س��ادات الجوردي، غالمحس��ین رضواني و 

عزت اهلل اكبري تاالرپشتي. 
   تركيب سياسي مجلس يازدهم

با احتس��اب آمار نهایي حوزه انتخابیه تهران، ري، 
شمیرانات و اسالمش��هر، تكلیف مستأجران ۲7۵ 
كرسي مجلس مشخص شد كه از میان آنها، ۲۲۳ 
نفر اصولگرا، ۱۶ نفر اصالح طلب و ۳۶ نفر مس��تقل 
هس��تند؛ همچنین تكلیف برخي كرسي ها نیز در 
مرحله دوم مش��خص خواهد ش��د. با این توصیف 
اصولگرایان با كسب ۸۱ درصد اكثریت قاطع مجلس 
یازدهم را تش��كیل مي دهند. مستقالن ۱۳ درصد 
و پس از آن ۶ درص��د مجلس آینده را اصالح طلبان 

تشكیل خواهند داد. 
  اعالم نتيج�ه انتخابات مجل�س خبرگان 

تهران
نتیجه انتخابات میاندوره اي مجلس خبرگان رهبري 
استان تهران اعالم و » علي مؤمن پور«، »عباسعلي 
اختري« و »غالمرضا مصباحي مقدم« به ترتیب به 

عنوان منتخبان این مجلس معرفي شدند. 
فرمانداري تهران دیروز اعالم كرد: علي مؤمن پور با 
۹۶۳ هزار و ۳۵۶ رأی به عنوان نفر نخست، عباسعلي 
اختري با ۹۶۱ هزار و 77۳ رأی به عنوان نفر دوم و 
غالمرضا مصباحي مقدم با 7۰۸ ه��زار و 77۴ رأی 
به عنوان نفر سوم نخس��تین انتخابات میاندوره اي 
پنجمی��ن دوره مجلس خبرگان رهب��ري انتخاب 
شدند. ۱۴ نفر در این دوره از رقابت ها براي تصدي 
سه كرسي خالي استان تهران در مجلس خبرگان 

رقابت كردند. 

رهب�ر معظ�م انق�الب اس�المي صب�ح ديروز 
در ابتداي جلس�ه درس خارج فقه با تش�كر از 
درخش�ش مطلوب ملت ايران در امتحان بزرگ 
انتخاب�ات و ن�اكام گذاش�تن فرصت طلب�ي و 
تبليغ�ات همه جانبه دش�منان، تأكي�د كردند: 
در مقاب�ل توطئ�ه دش�من ب�راي ضرب�ه زدن 
به اركان مختلف كش�ور، همه بايد ب�راي دفاع 
هوش�يار، و آماده ضربه و حمله متقابل باش�يم. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��اني دفت��ر مقام معظم 
رهبري، حض��رت آیت اهلل خامن��ه اي با اش��اره به 

فضاسازي منفي و پر حجم دستگاه هاي تبلیغاتي 
بیگانه علیه شركت مردم در انتخابات، خاطرنشان 
كردند: این تبلیغات منفي از چند م��اه قبل آغاز و 
با نزدیك شدن به انتخابات بیشتر ش��د و در دو روز 
آخر نیز به بهانه یك بیماري و ویروس، رس��انه هاي 
آنها از كمترین فرصت ب��راي منصرف كردن مردم 
از حض��ور در انتخابات چشم پوش��ي نكردند. رهبر 
انقالب اسالمي با ش��كر خداوند متعال و قدرداني 
عمیق از حضور گس��ترده مردم در انتخابات به رغم 
این تبلیغات مغرضانه، گفتن��د: خداوند اراده كرده 

است این ملت را پیروز كند. ایشان دشمني دشمنان 
با ملت ایران را محدود به عرصه هاي اقتصاد، فرهنگ 
و باورهاي دیني و انقالبي مردم ندانستند و افزودند: 
آنها حتي با انتخابات ملت ایران نیز مخالف هستند 
چرا كه نمي خواهند پدیده شركت مردم به نام دین در 
پاي صندوق رأي و در خدمت انقالب، به عنوان یك 

واقعیت تثبیت شود. 
حضرت آی��ت اهلل خامنه اي برگ��زاري انتخابات در 
نظام اسالمي را باطل كننده ادعاي دشمنان مبني بر 
مخالفت دین با آزادي و دموكراسي خواندند و گفتند: 

انتخابات در جمهوري اس��المي نشان مي دهد كه 
دین مظهر كامل یك دموكراسي همه جانبه است و 
برگزاري ۳7 انتخابات در طول ۴۱ سال نشان دهنده 
اهتمام بي نظیر نظام اسالمي به مردم ساالري است. 
رهبر انقالب اس��المي با دعوت همگان به شناخت 
دشمن و هوش��یاري در مقابل آن، تأكید كردند: در 
مقابل فعالیت هزاران نفر از جبهه دشمن علیه مسائل 
گوناگون ایران، در جبهه ملت ایران باید میلیون ها نفر 
آماده دفاع، ضربه و حمله متقابل در امور تبلیغاتي و 

انواع كارهاي ممكن براي ملت باشند. 

ژه
روزنامه اعتماد س��راغ تنش زدایی روابط با عربستان رفته و با وی

حسین صادقي، آخرین سفیر ایران در عربستان مصاحبه كرده 
تا او همه ایراد را  در سیاس��ت هاي ایران ببیند و نسخه بپیچد 
كه »باالخ��ره پس از ۴۰ س��ال باید در سیاس��ت خارجي خود 
بازنگري هایي كنیم. « مصاحبه او با همین تیتر »ما به بازنگري 
در سیاست خارجي نیاز داریم« منتشر ش��ده است. اعتماد در 
توضیحاتي نوشته: »حسین صادقي كه در دوره ریاست جمهوري 
محمد خاتمي سفیر ایران در عربستان بود و مجدداً از سوي حسن 
روحاني هم به این مأموریت منصوب شد عماًل به آخرین سفیر 

ایران در ریاض پیش از قطع روابط دیپلماتیك تبدیل شد. « 
صادقي ابتدا در وصف نقش آفرینی تركی��ه، برگ برنده هایی را 
براي این كشور برمي شمرد؛ اول اینكه »با كشورهایي كه به نوعي 
تعیین كننده هستند یا قدرت هاي خارج از منطقه مانند امریكا 
ارتباط دارد« و برگه بعدي اینكه »با اسرائیل هم رابطه سیاسي 
و اقتصادي قابل توجهي دارد. « صادقي این موارد را »امتیازات« 

تركیه مي داند كه »زنگ خطرها را براي ای��ران به صدا درآورده 
است. « و بعد مي گوید: »اگر ایران نتواند در سیاست هاي منطقه اي 
خود بازخواني و بازنگري كند، ممكن است نقش منطقه اي ایران 

در سوریه هر روز كمرنگ تر از قبل شود. «
او در ادامه پس از آنكه صریحاً خواس��تار بازنگري در سیاس��ت 
خارجي ایران ش��ده، مي گوید: »ما نباید از كش��ورهایي مانند 
بحرین، كویت یا قطر انتظار استقالل در رفتار یا تصمیم گیري 
داشته  باشیم. این كشورها هر یك موقعیت هاي خاص جغرافیایي 
یا ژئوپلیتیك خود را دارند. ما باید این واقعیت درباره این كشورها 
را به رسمیت بشناس��یم كه آنها به تكیه گاه نیاز دارند. پیش از 
انقالب، ایران تكیه گاه كشورهاي منطقه و تأمین كننده امنیت 
آنها بوده  و اكنون آنها این امنیت را از كش��ورهاي فرامنطقه اي 

خریداري مي كنند. «
او در توضیح این س��ؤال كه »امریكا به ایران اجازه داد تا چنین 
نقش��ي را ایفا كند و پس از انقالب اس��المي ایران استقالل در 

سیاس��ت خارجي را س��رلوحه قرار داد. « بخش دوم را جواب 
نمي دهد و در مورد بخش اول مي گوید: »این حرف درستي است 
اما چرا ایران انتخاب یا به آن اجازه داده شد ؟ چند علت داشت: 
در كل خاورمیانه هیچ كشوري كه پتانسیل ایران را داشته باشد، 
وجود نداشت. ایران به گواه و اعتراف همه از تمدن باالیي برخوردار 
بود و در عرصه هاي متفاوت هم ظرفیت هاي قابل توجهي داشت. 
در آن زمان انطباق منافعي میان امریكا، نظام پادشاهي در ایران و 
كشورهاي منطقه صورت گرفته بود كه این اشتراك منافع منجر 

به این شد كه این نقش به ایران داده شود. «
س��فیر ایران در ریاض كس��ي بوده كه حال بای��د از او در مورد 
اصلی ترین بناي سیاست خارجه جمهوري اسالمي ایران یعني 
»نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسالمي« بپرسیم و اینكه اگر قرار 
بود به گونه اي رفتار كنیم كه امریكا اجازه دهد چه بكنیم و چه 
نكنیم یا برگ برنده و امتیازاتي همچون رابطه با اسرائیل داشته 

باشیم، پس چرا انقالب كردیم؟!

براي پيشگيري از آلودگي به كرونا صورت گرفت
توقف اعزام   گروهي 

اردوهاي راهيان نور تا اطالع ثانوي
به منظ�ور حف�ظ س�المتي زائري�ن عزي�ز راهي�ان ن�ور و براي 
پيش�گيري از ش�يوع و آلودگي به ويروس كرونا، مقرر ش�د سفر 
و اعزام ه�اي گروه�ي راهيان نور ت�ا اطالع ثان�وي متوقف گردد. 
به گزارش ایرنا، سرتیپ بهمن كارگر، رئیس ستاد مركزي راهیان نور 
كشور درخصوص اقدامات این ستاد در مواجهه با شیوع ویروس كرونا 
در برخي از شهرهاي ایران اعالم كرد: بنا اعالم رسمي وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي و با ابالغ رئیس س��تاد كل نیروهاي مسلح 
به سازمان هاي نیروهاي مسلح و دس��تگاه هاي كشوري در خصوص 
برگزاري اردوهاي راهیان نور تصمیم جدید اتخاذ شد. وي خاطرنشان 
كرد: بر این اساس و به منظور حفظ سالمتي زائران عزیز راهیان نور و 
براي پیشگیري از ش��یوع و آلودگي به ویروس كرونا، مقرر شد سفر و 

اعزام هاي گروهي راهیان نورتا اطالع ثانوي متوقف شود. 
س��رتیپ كارگر تأكید كرد: ای��ن ابالغیه درخصوص تم��ام اردوهایي 
اس��ت كه براي بازدید از یادمان هاي مناطق عملیاتي دفاع مقدس در 
استان هاي خوزستان، ایالم، كرمانشاه، كردستان، آذربایجان غربي و 
همچنین یادمان هاي دریایي در استان هاي هرمزگان و بوشهر با وسایل 

نقلیه متفاوت از جمله اتوبوس، میني بوس و قطار انجام مي شد. 
رئیس ستاد مركزي راهیان نور كش��ور خاطرنشان كرد: بدیهي است 
كه كلیه یادمان هاي مذكور آمادگي الزم براي پذیرش س��ایر زائران و 

مسافراني را كه به آن مناطق سفر مي كنند، دارند. 

روحاني در ديدار وزير خارجه اتريش: 
تحريم امريكا مانند كرونا 

 ترسش از واقعيت  آن  بيشتر است
رئيس جمهور با بيان اينكه تحريم امريكا مانند ويروس كرونا است كه 
ترس و وحشت آن بيشتر از واقعيت آن است، گفت: انتظار از اتحاديه 
اروپا اين است كه در برابر اقدامات غيرقانوني امريكا ايستادگي كند. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��اني دفتر ریاس��ت جمهوري، دكتر حسن 
روحاني روز گذشته در دیدار وزیر امور خارجه اتریش، روابط تهران و 
وین را بسیار خوب و دوستانه خواند و افزود: دو كشور ظرفیت هاي خوبي 
به ویژه در زمینه هاي اقتصادي براي همكاري دارند و امیدواریم اتریش 
در توسعه همكاري ها به فش��ارهاي غیرقانوني و نادرست امریكایي ها 

اعتنا نكند. 
رئیس جمهور با بیان اینكه برجام و توافق هسته اي فقط تعلق به ایران، 
اروپا و یا كشورهاي ۱+۵ ندارد بلكه مي تواند براي امنیت و صلح منطقه 
و جهان تأثیرگذار باش��د، تصریح كرد: ما هنوز هم بر این باور هستیم 
كه مي توانیم برجام و این توافق را حفظ كنیم. دكتر روحاني با اشاره به 
اینكه توافق هسته اي مي توانست پایه خوبي براي ایجاد اعتماد جدید 
بین ما و غرب از جمله اتحادیه اروپا و امریكا باشد، گفت: ایران به سهم 
خود به این توافق متعهد بوده اس��ت. رئیس جمهور با اشاره به تحریم 
مواد غذایي و دارو از سوي امریكا علیه مردم ایران در كنار تحریم هاي 
اقتصادي ایران، اظهار داشت: اعمال این تحریم ها یك اقدام تروریستي 
است و انتظار داریم اتحادیه اروپا در این زمینه به وظیفه انساني خود 
عمل كند. روحاني در ادامه با تأكید بر اینكه امنیت منطقه ما باید توسط 
كشورهاي خود این منطقه تأمین شود، گفت: امروز امنیت آبراهه هاي 
منطقه نسبت به گذشته كاهش یافته و بسیاري از كشورهاي منطقه ما 
همچون یمن، عراق، سوریه و افغانستان در شرایط امنیتي مناسبي قرار 
ندارند. رئیس جمهور با بیان اینكه جمهوري اسالمي ایران»طرح صلح 
هرمز« را با هدف برقراري صلح و امنیت در منطقه ارائه كرده و این طرح 
با استقبال روبه رو شده است، تصریح كرد: همه مشكالت منطقه ما ناشي 

از مداخالت غلط و غیرقانوني امریكا در مسائل این منطقه است. 
دكتر روحاني تأكید كرد: معتقدیم امنیت این منطقه در امنیت اروپا و 
همچنین امن بودن مسیر انرژي براي همه جهان و اروپا اهمیت دارد. 
رئیس جمهور ابراز امی��دواري كرد همكاري هاي ای��ران و اتریش در 
زمینه هاي مختلف دوجانبه و منطقه اي بیش از پیش گسترش یابد و با 
سفر وزیر خارجه اتریش به ایران شاهد تحول مثبت در روابط دوجانبه 
و روابط با اتحادیه اروپا باشیم. الكس��اندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه 
اتریش نیز در این دیدار با ابالغ سالم گرم رئیس جمهور و صدر اعظم 
كشورش به رئیس جمهور ایران، روابط دو كشور را دوستانه و دیرینه 
توصیف كرد و بر تالش براي توسعه و تعمیق این روابط در همه زمینه ها 
به ویژه روابط تج��اري و اقتصادي تأكید كرد. ش��النبرگ با اش��اره به 
میزباني وین از مذاكرات هسته اي ایران و ۱+۵، برجام و توافق هسته اي 
را نقطه عطفي در اعتمادسازی در منطقه و جهان عنوان كرد و افزود: 
حفظ برجام سیاست اصلي ما و اتحادیه اروپا است و براي آن همه تالش 

خود را انجام خواهیم داد. 
وزیر امور خارجه اتریش تأكید كرد: معتقدیم كه برجام در حفظ آرامش 
و ثبات منطقه نقش مهمي دارد و حفظ آن ضروري است و همچنین 
ایران نقش مهمي براي برقراري ثبات و امنیت در منطقه ایفا مي كند. 

يك كارشناس مسائل سياسي: 
اصالح طلبان هم مجلس را باختند 

و هم مردم را
امير محبي�ان مي گويد عملك�رد اصالح طلبان و دول�ت هم روي 
مشاركت در انتخابات مؤثر بود و هم بايد گفت كه دولت با عملكرد 
خود مجل�س را در س�يني طال تقدي�م اصولگرايان كرده اس�ت. 
امیر محبیان، كارش��ناس مسائل سیاس��ي و اجتماعي در گفت وگو با 
تس��نیم درباره نتایج انتخابات مجلس یازدهم عنوان كرد علل كاهش 
مشاركت از نظر من در سه دسته تقس��یم مي شود: نخست نهادي كه 
عبارت است از احساس ناكارآمدي نهادهاي مقننه و مجریه در كاهش 
مشكالت و رفع معضالت به ویژه مشكالت اقتصادي. دسته دوم عوامل 
سیاسي كه به افول شدید مشاركت اصالح طلبان انجامید نظیر ناامیدي 
از بعضي گرایش هاي سیاس��ي از جمله اصالح طلبان و كارآمدي آنان 
براي اثرگذاري مثبت؛ ضعف فراكسیون موسوم به امید در مجلس دهم 
كه انتظار اصالح طلبان را برآورده نكرد و نیز ناامیدي طیف موسوم به 
اعتدال از عملكرد دولت. دسته س��وم عوامل عمومي است، نظیر این 
احساس كه تنوع الزم براي انتخاب میان كاندیداها وجود ندارد و حتي 
این احساس كه حضور پاي صندوق اثرات جدي نداشته و تصمیمات 
و گزینش ها پیشاپیش مشخص شده اس��ت. این تصور و بهتر بگوییم 
توهم توسط بعضي جریانات سیاسي هم به صورت بیان قطعي پیروزي 
به صورت پیشاپیش تشدید شد. بنابراین احساس فقدان رقابت جدي، 
عدم اثربخشی حضور و نیز احس��اس یاس از عوامل اجرایي و سیاسي 
به ویژه بر اثر چالش هاي فرس��وده كننده بازیگران سیاسي بر كاهش 

انگیزه حضور تأثیر گذاشت. 
محبیان اضافه كرد: ش��وراي نگهبان در همه ادوار بوده است ولي چرا 
این نوبت شاهد كاهش مشاركت بوده ایم؟ به گمانم نقش اصالح طلبان 
و عملكرد اجرایي را نباید كم دانست. استراتژي اصالح طلبان تاكنون 
بهره گیري از راهبرد ایجاد ترس از رقیب بود. روش كارآمد و اثربخش 
استفاده از ترس براي جلب رأی این است كه به رأی دهندگان احتمالي 
نشان دهید كه اگر آنها به شما رأی ندهند، چه اتفاقي برایشان خواهد 
افتاد، چه چیزي را از دست خواهند داد یا به چه چیزي دست نخواهند 
یافت. اس��تفاده از فاكت��ور ترس به ای��ن نحو، اب��زاري قدرتمند براي 
برانگیختن افرادي اس��ت كه در برابر تصمیم ب��ه رأی دادن مقاومت 
مي كنند. اما این بار رأی دهندگان همیش��گي به اصالح طلبان ترجیح 
دادند هم به رقیب رأی ندهند و هم به اصالح طلبان. این نش��ان عدم 
كارایي این اس��تراتژي تك��راري اصالح طلبان اس��ت. ه��ر چند این 
ناامیدي و قهر با صندوق آرا اساس��اً هش��دار دهنده است. در هر حال 
معتقدم اصالح طلبان هم مجلس را باختند هم مردم را؛ فراكس��یون 
ضعیف و بي خاصیت اصالحات در مجلس دهم تنها امیدهاي هواداران 
اصالحات را نیز به باد داد. براي هر اقدامي چهار گام باید برداشته شود؛ 
توجه، عالقه، میل، عمل. فراكس��یون امید مجلس دهم و نوع عملكرد 
اصالح طلبان عماًل سه عامل آخر را در میان رأی دهندگان اصالح طلب 
از میان برد. به نظر من روحاني مجلس یازدهم را در سیني طال تقدیم 
اصولگرایان كرد؛ بي برنامگي و به ویژه بی تحركی دولت، هوادارانش را 
مأیوس و منفعل و مخالفانش را پرتحرك و داراي منطق قدرتمند براي 
مخالفت كرد. متأس��فانه تصویر منفي از عملك��رد دولت موجب یأس 
مردم و هوادارانش ش��د و نیز روي مش��اركت هم در كنار عوامل دیگر 

تأثیر گذاشت. 
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