
  گزارش

شور مشارکت حداکثری
 برای تغییر وضع موجود

در انتخابات ریاس��ت جمهوری س��یزدهم، خب��ری از رقابت احزاب 
اصولگرا و اصالح طلب نیست و تکیه نامزدهای انتخابات بر تغییر وضع 
موجود است. برای مردم این نکته جالب است که هر هفت نامزد حاضر 
در صحنه رقابت ها، بر تحول گرایی و ضرورت تغییر وضع موجود تأکید 
دارند و جالب تر اینکه دو نامزد منتس��ب به دول��ت روحانی که یکی 
ریاست بانک مرکزی و دیگری سمت اس��تانداری اصفهان را به عهده 
داشته اند نیز عالوه بر اینکه حاضر به قبول مسئولیت سوءمدیریت و 
ناکارآمدی دولت روحانی نبوده و بر مس��تقل ب��ودن خود و مغضوب 
دولت روحان��ی بودن تأکید دارن��د،  پنج نامزد دیگر را مس��بب وضع 
موجود معرفی کرده و تنها خ��ود را واجد ویژگی های الزم برای تغییر 
وضع موجود می دانند تا جایی که یکی از نامزدهای دیگر از این اصرار 

نامزد مسبب وضع موجود با عنوان پررویی نجومی یاد کرد. 
این تغییر رویکرد و آرای��ش جدید در رقابت ه��ای انتخاباتی  در نگاه 
س��لبی نتیجه عملکرد بس��یار ضعی��ف، س��وءمدیریت و ناکارآمدی 
دولت های یازده��م و دوازدهم و تبعیت از آموزه ه��ای نئولیبرالیزم و 
مکاتب اقتصادی غربی است که متأس��فانه با تکثیر فساد، بسط نفوذ، 
پنهانکاری، توهم حل مش��کالت در تعامل )بخوانید سازش( با چند 
دولت زیاده خواه و مس��تکبر غربی به رهبری ش��یطان بزرگ امریکا 

است. 
حقیقت این اس��ت که ریش��ه وضع حاضر را باید در برنامه های غرب 
در عصر پساجنگ جس��ت وجو کرد. دش��من کینه توز غربی پس از 
جنگ با اس��تفاده حداکثری از فرصت نیاز مالی جمهوری اسالمی به 
بازسازی خرابی های جنگ تحمیلی با تغییر رویکرد و حرکت به سمت 
جنگ های اطالعاتی و فرهنگی، برنامه  تحمیل نظام اقتصادی لیبرال 
س��رمایه داری با نفوذ در ارکان نظام انقالبی ایران را با هدف »حضور 
مؤثر در میکروفیزیک قدرت و ارکان نظام«، »اس��تحاله افراد دارای 
زمینه و یارگیری از اصح��اب انقالب«، »شبکه س��ازی نفوذ در کلیه 
نش��ان گاه های نظام«، »حضور مؤثر در مراکز تصمیم س��ازی نظام « 
به منظور تغییر باورها، ارزش   ها و اعتقادات و نفوذ در اندیش��ه مردم 
به وسیله میکروپلتیک  ها و پیشبرد برنامه های »سکوالریزه سازی«، 
»اندولسیزه سازی«، »واتیکانیزه س��ازی« و »بالکانیزه کردن و تجزیه 
کش��ور« از طریق تکثیر و همه گیری مفاس��د اقتصادی، سیاس��ی و 
اخالقی از یک سو و »تشدید فشارهای اقتصادی وتحریم ها« و »تشدید 

فشارهای نظامی و تهدیدها« را پی گرفت. 
تجربه   سه دهه ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر زیاده خواهی و 
زورگویی دشمنان غربی و اذناب منطقه ای آنان، نشان می دهد که در 
کشور و در انجام امور هر کجا با تفکر انقالبی عمل کردیم قطعاً موفق 
بوده ایم که کتاب صعود چهل ساله بخشی از افتخارات تفکر انقالبی را 
در دهها حوزه بازتاب داده است و هرکجا که با تفکر غیرانقالبی عمل 
کرده و یا با نسخه های غربی و بر پایه لیبرالیزم و الگوهای غرب حرکت 
کرده ایم، بازنده میدان بوده ایم ک��ه عملکرد دولت حاضر و گره زدن 
زلف همه مش��کالت و برنامه های کش��ور به تعامل )بخوانید سازش( 
با چند کشور زورگو و س��لطه گر غربی ش��اهد مثال خوبی برای این 
موضوع است. طی سه دهه گذش��ته با تکیه به تفکر انقالبی توانستیم 
زیرساخت های رفع تهدید را به گونه ای طراحی و اجرا کنیم که هر گونه 
تهدید خارجی به طور مطلق خنثی شده و با توسعه عمق استراتژیکی 
جمهوری اسالمی زلف امنیت جهان به امنیت ایران گره خورده و عماَل 
فکر هر گونه تهدید علیه ایران را از دش��منان خارجی به طور مطلق 
سلب و ساقط کرده اس��ت. تفکر انقالبی نه تنها تهدید را بکلی خنثی 
کرده بلکه در صد  ها و هزاران حوزه علمی و صنعتی کش��ور ایران را با 
عبور از موانع مختلف بر قله های افتخار نش��انده و برای کش��ور عزیز 
اسالمی مجد و عظمت را به ارمغان آورده است. تفکر انقالبی به موازات 
خنثی س��ازی تهدیدها، همواره با حضور آرامش بخش در کنار مردم 
در همه وقایع و رخدادهای طبیعی و غیرطبیعی، به جبران ضعف ها، 
نقص   ها و آثار تخریبی ناشی از سوءمدیریت و ناکارآمدی مسببان وضع 
موجود در تمامی صحنه های اقتصادی، اجتماعی، معیشتی، سیاسی 
و...  پرداخته و مانع از بی اعتمادی و ناامیدی مردم شده است که ایجاد 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و ختثی کردن تحریم بنزین )به عنوان 

بزرگ ترین فاجعه تحریمی ممکن( یک نمونه از هزاران است. 
اینک در سومین س��ال از بیانیه گام دوم انقالب در حالی به استقبال 
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری می رویم که برخالف اراده 
اهریمنی دشمنان انقالب، اوالً میکروپلتیک میل   ها به اهداف مورد نظر 
و فروپاشی ادراکی و فروپاشی باور  ها و فروریختن دیوار اعتماد منجر 
نشده و ثانیاً ش��اهد عزم ملی مردم برای حضور حداکثری مردم پای 
صندوق های رأی برای تعمیم تفکر انقالبی به حوزه تحریم   ها هستیم. 
از همین رو اس��ت که با موج عظیم و هماهنگ امپراطوری رسانه ای 
محور عبری ، غربی، وهابی، ش��بکه گس��ترده   دنیای مجازی، مراکز 
سایبری منافقین و سلطنت طلبان و...  مواجهیم که با تولید انبوه اخبار 
دروغین و شایعات بی اساس، امید و اعتماد مردم را هدف قرار داده و 
مردم را به عدم مشارکت در انتخابات فرا خوانده و بذر یأس و ناامیدی 

را در باور و اندیشه مردم می پراکنند. 
نتایج نظرسنجی های چند روزه پس از مناظره  ها گویای این حقیقت 
اس��ت که اوالً برنامه های ارائه شده توس��ط برخی از نامزد  ها موجب 
خوش��حالی مردم و افزایش اعتماد به نظام و امیدوارتر ش��دن مردم 
به تغییر وضع موجود و تس��ری تفک��ر انقالبی به ح��وزه رفع و دفع و 
خنثی سازی تحریم   ها ش��ده و یخ های یأس و ناامیدی ناشی از القای 

شیاطین غربی در حال آب شدن است. 
شرایط کنونی کشور و ایس��تادگی در برابر بادهای مسموم و زهرآگین 
رسانه های غربی در دعوت به عدم مشارکت، مستلزم به میدان آمدن همه 
دلسوزان کشور برای فراخوان عام مردم جهت حضور در پای صندوق های 
اخذ رأی به عنوان یک تکلیف ملی و اسالمی است. در چنین شرایطی 
است که مقام معظم رهبری موضوع خنثی کردن توطئه و دسیسه عدم 
مشارکت را به صورت یک تکلیف عمومی مطرح فرموده و از عموم مردم، 
نهضت دعوت عام برای مش��ارکت حداکث��ری در انتخابات پیش رو را 
مطالبه کرده اند. مشارکت حداکثری نه تنها خنثی کننده دسیسه های 
دشمنان خارجی است بلکه ادعای واهی برخی جناح های سیاسی بی 
هنر در اردوگاه مسببان وضع موجود که خود را برنده مشارکت حداکثری 
مردم در انتخابات می دانند را نیز خنثی و ب��ی اثر کرده و پاالیش نظام 

اسالمی از تفکر غیرانقالبی را سرعت خواهد بخشید. 

عبداهلل متولیان

روز دعوت به انتخاب 

    ادامه از صفحه یک 
به فاصل��ه دو روز ت��ا آغ��از برگ��زاری انتخابات 
سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، »دعوت « از 
مردم برای شرکت در این جشنواره مردم ساالری 
رو ب��ه فزون��ی گرفت��ه و به رغ��م دلخوری  ه��ا و 
ناکارآمدی ه��ای اجرای��ی ، دو جریان سیاس��ی 
کش��ور )اصالح طلبان و اصولگرایان( مش��ارکت 
گسترده و پرشور در انتخابات را تنها مسیر اصالح 
و تغییر ریل ناکارآمدی ب��ه کارآمدی ، صندوق 

رأی می دانند. 
    شور و شوق انتخاباتی در حال افزایش

علی ربیعی، س��خنگوی دولت دیروز در نشست 
خبری خود با اصحاب رسانه گفت: سومین مناظره 
از سلسله مناظرات نامزد های ریاست جمهوری نیز 
به پایان رسید. به لطف این مناظره   ها در موازات 
دیگر برنامه های تبلیغی نامزده��ا، امروز تصویر 
نسبتاً روش��ن تری از مواضع نامزد های محترم و 
رویکرد های آنها در خصوص موضوعات مختلف 

به دست آمده است. 
س��خنگوی دولت تصریح ک��رد: هرچند هنوز 
نارضایتی های قابل درک از س��وی ش��ماری از 
مردم و جریان های سیاس��ی درباره عدم احراز 
صالحیت   ها وجود دارد، اما با ای��ن حال به نظر 
می رسد شور و شوق انتخاباتی در میان مردم و 
همه جریان   ها و احزاب سیاسی در حال افزایش 
است. من در این سخنگویی می خواهم بنابر بر 
اعتقادات دولت، مردم را به مشارکت حداکثری 
در پای صندوق ه��ای رأی دعوت کنم. ربیعی با 
بیان اینکه باید به مردم بگوییم چرا باید مشارکت 
حداکثری داشته باش��یم؟ اظهار داشت: امروز 
باید بدانیم که چه کس��انی از این شرایط پیش 
آمده بیش��ترین نفع را خواهند ب��رد. نگاه کنید 
چه کس��انی پرچمدار عدم مش��ارکت شده اند: 
نخستین گروه مزدبگیران فش��ار حداکثری به 
مردم و ایران هس��تند. س��خنگوی دولت ادامه 
داد: راه مش��ارکت باال و غافلگیر کننده مردم در 
پای صندوق های رأی می تواند همه جریان های 
مخالف ایران را در برابر اراده شکست ناپذیر مردم 

تسلیم کند. 
سخنگوی دولت تصریح کرد: مشارکت حداکثری 
هیچ معنای دیگری جز این ن��دارد که مطالبات 
قانونی مردم مطابق با آرمان های انقالب و حقوق 
مندرج در قانون اساسی تعطیل پذیر و دور زدنی 
نیست و این قوی  ترین و رسا  ترین پیامی است که 

مردم ما می توانند با حضور در انتخابات و نقش بر 
آب کردن نقشه بدخواهان مخابره کنند. 

    دعوت مدافعان سالمت از مردم
۱۰ هزار نف��ر از مدافعان س��المت و چهر ه های 
برجسته و استادان دانش��گاه های علوم پزشکی 
سراسر کش��ور با صدور پیامی مردم را به حضور 
حداکثری در انتخابات ۲۸ خرداد دعوت کردند. 

در بخش��ی از این پیام با اش��اره به آیه ۱۱ سوره 
رعد ک��ه می فرمای��د: »خدا سرنوش��ت قومی را 
تغییر نمی دهد مگر زمانی که خودشان تصمیم 
بگیرند که سرنوشتش��ان را تغییر دهند«، آمده 
است: انتخابات یکی از مصادیق بارز مردم ساالری 
دینی است و از طرف دیگر مقبولیت و مشروعیت 
نظام هم در گرو حضور گس��ترده آح��اد مردم با 
س��لیقه های مختلف فکری در این پروس��ه ملی 
همراه است. ایران اسالمی پس از پیروزی انقالب 
به واقع س��رزمین انتخاب و انتخابات متعدد بود 
و هرس��ال در آن انتخابات برگزار ش��د و مردم با 
حضور در آن شعور سیاس��ی و اجتماعی خود را 
نشان دادند و اکنون نیز با ش��رکت در انتخابات 
شورا   ها و ریاس��ت جمهوری در تعیین سرنوشت 

خود مشارکت می کنند. 
مدافعان س��المت در پیام خود خطاب به ملت، 
تصریح کرده اند: همانگونه که مستحضرید کشور 
عزیزمان ایران، دشمنان قسم خورده ای دارد که 
از استقالل ملت مس��لمان ایران زخم خورده اند. 
اس��تکبار جهانی، به کمتر از نابودی اس��تقالل، 
یکپارچگ��ی و اقت��دار ملی ایران راضی نیس��ت. 
اما به لطف خدا و هوش��مندی رهب��ر عزیزمان و 
حمایت های امت اسالمی، همواره شکست خورده 
و برخی از عوامل نفوذی آنها به سزای اعمالشان 
رسیده اند. در این برهه تاریخی حساس که قرار 
است سرنوش��ت چهار س��ال با انتخابات ریاست 
جمهوری دوره س��یزدهم در تاری��خ ۲۸ خرداد 
۱۴۰۰ رقم بخ��ورد، بر خود الزم دیدیم از ش��ما 
دلسوزان و خادمان س��المت درخواست کنیم تا 
با همفکری و همراهی یکدیگر و با آگاهی بخشی 
و ترغیب مردم نجیب م��ان، از این پیچ تاریخی و 
خطیر هم گذر کنیم. در این دوره از انتخابات که 
تحریم های دشمن به اوج رسیده و کمر مردم هم 
زیر بار مشکالت اقتصادی خمیده، نیاز به اهتمام 

جدی است. 
ما جمع��ی از اعضای جامعه پزش��کی سراس��ر 
م هستیم در پاس��خ به دعوت رهبر  کشور مصَمّ

عظیم الش��أن انقالب ک��ه در بیانات اخیرش��ان 
فرمودن��د: »مردم بدانن��د اثر انتخاب��ات تا چند 
سال باقی خواهد ماند. کسانی که نرفتن به پای 
صندوق را ترویج می کنند دلسوز مردم نیستند. 
به مردم عزیزمان عرض می کنم، ملت عزیز ایران 
در انتخابات شرکت کنید، انتخابات را متعلق به 
خودتان بدانید که متعلق به شماس��ت و از خدا 
کمک و هدایت بخواهید که شما را هدایت کند 
به آنچه که درس��ت و حق اس��ت و به کسی که 
شایس��ته اس��ت رأی بدهید. «  از طریق فضای 
مجازی و حقیقی، م��ردم را به حضور حداکثری 
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ دعوت کنیم. 
دست در دست یکدیگر به خواسته شهیدان مان 
لبیک گفت��ه و ادامه دهنده راه سیدالش��هدای 
مقاومت باش��یم، تا حراس��ت و صیانت از خون 
شهیدان را در این آزمون بزرگ به ثبت برسانیم 
و با همت شایس��ته، امنیت کش��ور، اقتدار ملی، 
اس��تقالل میهن اس��المی مان را تثبیت کنیم. 
نجات اقتصاد آشفته کشور در ِگرو حضور آگاهانه 

ملت پای صندوق های رأی است. 
بهزاد نبوی، فعال سیاس��ی اصالح طلب و رئیس 
نهاد اجماع س��از اصالح طلب��ان دو روز پیش با 
انتشار ویدئویی از مردم برای مشارکت گسترده در 
انتخابات دعوت کرد. در بخشی از پیام نبوی آمده 
است: تقاضای من این است تا جایی که می توانیم 
مردم را پای صن��دوق بیاوریم. م��ردم به هر که 

می خواهند رأی بدهند اما پای صندوق بیایند. 
   ۲۸ خرداد را روز ملی سرنوشت کنیم

علی الریجانی در بیانیه ای از مردم خواست تا ۲۸ 
خرداد ۱۴۰۰ را به روز ملی سرنوشت بدل کنند. 
در بخش��ی از این بیانیه که خطاب به ملت ایران 
نوشته ش��ده آمده اس��ت: بهتر آن اس��ت که در 
اقدام ملی انتخابات، یکسره با خدا معامله کنیم. 
یادمان باشد که چه خون های پاکی فدای انقالب 
و استقرار نظام جمهوری اس��المی گردید. روح 
شهدای بزرگوار خود را شاد نماییم. به وصیت امام 
عظیم الشأن عمل کنیم. به ندای رهبری معظم 

لبیک گوییم. 
گرچه برخی رفتارهای نادرست داخلی و خارجی، 
مزاحمت  های��ی برای حرکت مل��ت ایجاد کرده؛ 
اما اراده شما بس��یار قوی تر از آنهاست که امید 
اس��ت با مطالبات حق طلبانه عموم مردم شریف 
و قانون مداروعزم مس��ئوالن مربوطه روال های 
ناصحیحی که به اعتماد عموم��ی ضربه می زند 

اصالح گردد و درنتیجه اقناع هرچه بیشتر مردم 
نسبت به عملکرد دستگاه  ها فراهم آید تا بتوانیم 
با اتحاد و انس��جام مل��ی برتمام دش��واری های 
داخلی و خارجی فائق آیی��م. از فرصت باید بهره 
جست که امام علی)ع( فرمود: »فرصت  ها مانند 
ابرزودگذراست؛ پس مغتنم شمارید فرصت های 
نیک را« و آگاهی، آزادگی، دین و مروت را در عزم 
راسخ خود در پای صندوق های رأی نمایان کنید. 
آرای ملت نظیر آب دریا پشتیبان حرکت کشتی 
جامعه اس��ت وعدم حضور در انتخابات، کندی 
پیشرفت جامعه وحل مشکالت را باعث می گردد. 
ملت عزیز در مشکالت س��خت تحریم، صبوری 
کردید؛ ان شاءاهلل ظفر در پیش است که »صبرو 
ظفردوستان قدیمند« روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ را به 
روزملی سرنوش��ت بدل کنیم که خداوند فرمود: 

»ان اهلل الیغیر مابقوم حتی یغیروا ما بانفسهم «.
    دعوت از نامزد  ها برای ائتالف

به موازات این دعوت ها ، درخواست از نامزدهای 
اصالح طلب و اصولگرا برای ائتالف و وحدت به نفع 
یکی از نامزد  ها یکی از نکاتی است که طی دو روز 

گذشته موضوعیت بیشتر پیدا کرده است. 
یک س��و در جبهه انقالب تقاضا  ها برای انصراف 
نامزدهای این جبهه به نفع سید ابراهیم رئیسی 
در حال افزایش است و در سوی دیگر نیز دعوت 
از دو نامزد اصالح طلب برای انصراف یکی به نفع 
دیگری مطرح شده اس��ت. گرچه تاکنون موضع 
صریحی از سوی هیچ یک از نامزدهای در دو سوی 
این جریان  ها اتخاذ نشده اما امیدواری  هایی برای 
انصراف و ائتالف نامزدها به نفع نامزد اصلح ایجاد 
ش��ده و انتظار می رود روزه��ای پایانی انتخابات 
شاهد تحوالتی در این زمینه باشیم. به نحوی که 
دیروز دکتر علیرضا زاکانی نامزد انتخابات ریاست 
جمهوری در نشستی خبری در پاسخ به این سؤال 
که مصداق همگرایی در جریان انقالب چیست، 
گفت:  هر کدام از این پنج نف��ر خود را به دیگری 
ترجیح می دهند و نش��ان دادند که ب��رای اداره 
کشور برنامه دارند. بنده خیلی مشتاقم که ما پنج 
نفر جلسه ای با یکدیگر برگزار کنیم. این پنج نفر 
جریان انقالب با یکدیگر صحبت کنند و کاری که 
سبب ظرفیت برای کشور است آن را فراهم کنند. 
زاکانی افزود: شاید من احساس کنم که نگاه من 
ویژه اس��ت ولی باید جریان انقالب را به شخص 

خود ترجیح دهیم. 
مگر اینکه احساس شود برای مشارکت حداکثری 
باید همه مردم حض��ور را حفظ کنیم. وی درباره 
اینکه آیا با برخی درباره این اجماع صحبت کردید 
و پاسخ آنها چه بوده اس��ت، گفت: اجازه بدهید 
جلو برویم ولی بنده معتقدم بهتر است منطق و 
دلیل جای خود را به احساس بدهد و ما در پی این 
هستیم که با دوس��تان صحبت  و منطق را حاکم 
کنیم و نباید اجازه دهیم جریان انقالب با انفرادی 

عمل کردن ما ضربه بخورد. 
حجت االسالم س��ید هادی خامنه ای از فعاالن 
سیاس��ی اصالح طلب و عضو مجمع روحانیون 
مبارز نیز در پیامی خطاب به دو نامزد اصالح طلب 
انتخابات ریاست جمهوری، خواستار ائتالف این 
دو شد. این فعال سیاسی در بخشی از پیام خود 
به عبد الناصر همتی و محسن مهرعلیزاده ضمن 
تقدیر از کوش��ش آنها در دف��اع از جمهوریت و 
اصالحات و تحول خواهی مردم ایران، نوش��ته 
است: اکنون در تکمیل این فرآیند، به نمایندگی 
از سوی اقش��ار مختلف اجتماعی که همچنان 
چشم امید خود را به صندوق های رأی دوخته اند، 
از شما گرامیان تقاضا می کنم، با یکدیگر ائتالف 
نموده و با اتحاد س��تاد های انتخاباتی و حضور 
یکی از شما دو بزرگوار در صحنه رقابت، بذر امید 
را در دل هواداران، بیش از پیش شکوفا کنید و 
بلوغ اصالح طلبی را در ساحت خدمت به ایران و 

مردم عزیز به نمایش گذارید. 

در دیدار با مدیران رسانه های اصالح طلب
رئیسی: همه باید کمک کنیم 

حال مردم خوب شود
حال مردم خوب نیست و همه باید کمک کنیم که حال مردم خوب شود 
و در این زمینه عالوه بر مسئوالن، رسانه   ها نیز نقش قابل توجهی دارند. 
به گزارش ایلنا، سید ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ، در 
دیدار جمعی از روزنامه نگاران و فعاالن رسانه ای اصالح طلب با بیان اینکه 
کسی که در جایگاه مدیریت کالن کش��ور قرار می گیرد، باید ارتباطات 
عمومی را برای خود یک نعمت تلقی کند، گفت: من همواره برای شنیدن 
نظرات و دیدگاه های مختلف آمادگی دارم و سعی می کنم تا آنجا که امکان 
دارد، به نکات کارشناسی کارشناسان اعتنا کنم. رئیسی با بیان اینکه عمیقاً 
معتقد هستم که دولت نیز باید متعلق به جمهور بوده و با همگان ارتباط 
داشته باش��د، تصریح کرد: من در زمینه ورود به عرصه انتخابات ریاست 
جمهوری، جز در محضر مقدس خداوند متعال، ش��هدا و مردم، به هیچ 

جریان و گروه خاصی احساس بدهکاری نخواهم کرد. 

   خود را بدهکار هیچ جریان سیاسی نمی دانم
وی افزود: لطف و حمایت ائتالف   ها و گروه   ها از من و همچنین وجود برخی 
افرادی که قرار بود در انتخابات ش��رکت کنند و در میانه راه به حمایت از 
من پرداختند، س��بب نمی شود که در صورت کس��ب رأی مردم نسبت 
به مجموعه، گروه و یا عزیزی احساس بدهکاری کنم. رئیسی ادامه داد: 
همانطور که قبالً هم اعالم کرده ام، ستاد ما به هیچ عنوان نماد دولت آینده 
نخواهد بود و نباید از روی ستاد نسبت به آینده دولت داوری کرد. ما نسبت 
به احدی در رابطه با آینده بدهکار نخواهیم بود و کسی حق سهم خواهی 

در این زمینه را ندارد. 
رئیسی با بیان اینکه دولت باید با نگاه به منافع ملی، کارآمدی واقعی و در یک 
کلمه بر مبنای شایسته ساالری شکل بگیرد، عنوان کرد: اگر رأی مردم به 
من تعلق گرفت، شایسته ساالری در دولت به شکلی خواهد بود که دانشگاه، 
بازار و رسانه آن را باور داشته باشد. اعتقاد واقعی من این است که انتقاد و 
نقدپذیری به اصالح امور کمک می کند و اگر مدیری راه نقد و نقدپذیری را 
برای خود باز نگذاشت، اولین جفا را به خود و مجموعه اش کرده است چرا که 
نگفتن آسیب   ها از سوی دیگران، سبب می شود که مدیر با خودش فکر کند 

که هم درست می اندیشیده و هم درست عمل می کرده است. 

   باید امید را به جامعه بازگردانیم
رئیس��ی در بخش دیگری از س��خنان خود با بیان اینک��ه امروز موضوع 
»بی اعتمادی به دولتمردان « یک مس��ئله مهم است و همه مسئوالن و 
رسانه   ها باید نسبت به رفع این بحران اقدام کنند، گفت: این مسئله با انجام 
دو سخنرانی از بین نمی رود بلکه مردم باید در عمل احساس کنند که جدی 
گرفته شده اند. امروز امید مردم دچار آسیب شده است و ما باید سعی کنیم 

این امید را به جامعه بازگردانیم. 
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تعامل خود با مجلس دهم 
و یازدهم گفت: شاید عده ای تصور کنند که مجلس فعلی از نظر فکری با 
من سازگارتر است؛ این در حالی است که باال  ترین امضا در حمایت از من 
در مجلس قبلی جمع آوری شد چرا که نشست های من در جایگاه ریاست 
قوه قضائیه با نمایندگان مجلس دهم، بیشتر از نشست های دولت با آنها بود. 
همچنین جلساتی که با فراکسیون   ها و کمیسیون های مجلس گذشته 
داشتم، به مراتب بیشتر از مجلس فعلی بود. وی با اشاره به سخنان مدیر 
مسئول روزنامه شرق که گفته بود حال مردم خوب نیست، تأکید کرد: من 
هم این سخن را قبول دارم. حال مردم خوب نیست و همه باید کمک کنیم 
که حال مردم خوب شود و در این زمینه عالوه بر مسئوالن، رسانه   ها نیز 

نقش قابل توجهی دارند. 
رئیسی در ادامه برگزاری نشست و جلسه با مسئوالن رسانه ای از طیف  های 
گوناگون و شنیدن دیدگاه   ها و نقطه نظرات مختلف را یک فرصت دانست 
و گفت: بنا دارم ان شاءاهلل گرفتار خطراتی که رس��انه   ها دائماَ آنها را به ما 

مسئوالن گوشزد می کنند، نشوم. 

   موضع ستودنی رئیسی در مناظره ها
محمدعلی وکیلی، مدیر مسئول روزنامه ابتکار در این دیدار موضع رئیسی 
در مناظره س��وم را قابل ستایش دانست و بیان داش��ت: مواضع رئیسی 
در جریان مناظ��رات و پرهیز وی از ایجاد دوگانگ��ی اتفاق مبارکی بود و 
شخصیت های اصالح طلب در جریان رقابت های انتخاباتی شاهد رفتار 

منصفانه آقای رئیسی بودند. 
در ادامه این نشست، مظفری، مدیرمس��ئول روزنامه آفتاب یزد خطاب 
به سید ابراهیم رئیسی گفت: رفتار با متانت ش��ما در جریان رقابت های 
انتخاباتی ،مناظرات و در برابر تخریب ها، جلوه ای از حق مداری و حضور 
شما در جبهه حق بود و در این رقابت  ها و مناظرات آشکار شد که جبهه 
حق درخشان تر از جبهه باطل است. عبداللهی، مدیر مسئول آرمان نیز در 
این نشست خطاب به سید ابراهیم رئیس��ی گفت: شما در دوران تصدی 
مسئولیت در دستگاه قضایی در گفتار و رفتارتان، رودربایستی نداشتید؛ 
لذا خواهش دارم این مش��ی را در دولت هم ادامه دهید. تأکید رئیسی بر 
مستقل بودن، به وی وس��عت دید می دهد و موجب می شود در انتخاب 
همکاران و چینش کابینه اش اسیر سهم خواهی   ها نشود و شایسته ساالری 

را مالک قرار دهد. 

  روحانی ۸ سال فرصت گفت وگو به ما نداد
رحمانیان، مدیرمسئول روزنامه »ش��رق« هم بیان کرد: ما برای آقای 
روحانی کار می کردیم و هنوز هم کار می کنیم و پشیمان هم نیستیم و 
طی این هشت سال با آقای روحانی کار کردیم؛ اما طی این هشت سال 
فرصت این گونه نشستن کنار ایشان آن هم برای فردی که خیلی برای او 
تالش کردیم، فراهم نشد تا بتوانند حرف های ما را بشنوند. مدیرمسئول 
روزنامه »شرق« خاطرنش��ان کرد: این نگاه خیلی خوبی است که شما 
دارید که با اهالی رسانه و به ویژه با منتقدان خود چه االن و چه در زمانی 
که در قوه قضائیه بودید، می نشینید و این نگاه، نگاه خیلی خوبی است. 
وی گفت: پیش از حضور در این جلسه، در مورد شما با همسرم گفت وگو 
می کردم و ایشان یک آدم سیاسی نیست؛ اما به من گفت همین که آقای 
رئیسی در این مدتی که در قوه قضائیه بود، کمتر دادگاه می رفتید و مثل 
قبل به من پابند نزدند و مزاحمتی در قوه قضائیه نداش��ته ام، خودش 
نشان دهنده این است که شما آدم خوبی هس��تید.  از دیدگاه همسرم 
گفتم تا بگویم که مردم متوجه هستند و خیلی خوب مسائل و سره را از 
ناسره تشخیص می دهند. مدیرمسئول روزنامه »شرق« با بیان اینکه در 
حال حاضر حال مردم خوب نیست، گفت: حال مردم خوب نمی شود؛ 
مگر با افزایش کارآمدی و خواهشم این است که کارآمدی در دولت شما 

افزایش پیدا کند و این رویه اصالح و حال مردم خوب شود. 
در ادامه این نشست، مسعود حیدری مدیرعامل خبرگزاری ایلنا، اظهار 
داشت: در س��ال ۸۵، خبرگزاری ایلنا از ناحیه دادستانی فیلتر شد و ما 
خدمت شما که در آن زمان معاون اول دستگاه قضا بودید رسیدیم و قول 
مساعدت دادید و با مشکل فیلتر خبرگزاری ما رفع شد و من در آن زمان 
باور نداشتم که در آن دستگاه قضا اینچنین نگاه حمایتی وجود داشته 
باشد.  متقیان مدیرعامل خبرگزاری ایسنا در ادامه این نشست گفت: 
آقای رئیسی در دوران ریاست بر قوه قضائیه بسیار موفق عمل کرد و در 
اتاقش باز بود و با همین مشی و رویکرد توانست در مقابل فساد و مفسدین 
بایستد. احسان مازندرانی مدیرمسئول اسبق روزنامه فرهیختگان و از 
مشاوران مرحوم هاشمی رفسنجانی در ادامه این نشست خطاب به سید 
ابراهیم رئیسی بیان داشت: خاطرات مرحوم هاشمی رفسنجانی تا سال 
77 را که می خواندم هر جایی که نام ش��ما به عنوان دادستان یا رئیس 
سازمان بازرسی قید شده، از شما به عنوان یک فرد دغدغه مند و پیگیر 

حل اساسی مسائل یاد شده است. 
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       ایرنا: معاون مطبوعاتی و اطالع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
گفت: ۵۰۰ خبرنگار خارجی از ۲۲۶ رسانه بین المللی از پنج قاره جهان، 
انتخابات ۱۴۰۰ ایران را پوشش می دهند. محمد خدادی، گفت: به رغم 
وجود محدودیت سفر ناشی از کرونا بیش از ۵۰۰ خبرنگار از ۲۲۶ رسانه 
خارجی سیزدهمین انتخابات ۱۴۰۰ کشورمان را پوشش خواهند داد . 
ُخدادی با اش��اره اینکه ورود خبرنگاران خارجی تنها با تس��ت منفی 
کرونا میسر بوده، افزود: از این تعداد ۳۳۶ خبرنگار خارجی مقیم تهران 
بوده و همچنین برای بیش از ۱۶۰ خبرنگار خارجی روادید مطبوعاتی 
صادر شده است. معاون مطبوعاتی و اطالع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اضافه کرد: ۱۶۰ خبرنگار و عوامل خبری که طی روزهای اخیر 
وارد کشور شده یا خواهند شد از ۸۳رسانه از ۲۰ کشور جهان می باشند 
که درمیان آنان ۳7 رسانه تلویزیونی، ۲7 روزنامه، هشت خبرگزاری، 

شش رسانه رادیویی و پنج مجله و سایت خبری به چشم می خورد. 
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      گزارش 2

اصالح طلب�ان می گوین�د عبدالناصر همتی 
را به عنوان کاندیدای خ�ود در انتخابات ۲۸ 
خرداد قبول ندارن�د. این نتیج�ه رأی گیری 
دو  شنبه شب نهاد اجماع س�از اصالح طلبان 
است. این نهاد سرانجام و پس از مناظره های 
تلویزیون�ی برای بررس�ی وضعی�ت دو نامزد 
اصالح طل�ب حاض�ر در انتخاب�ات تش�کیل 
جلس�ه داد. اما نتیج�ه جلس�ه، حمایت آنها 
از هیچ ی�ک از دو نام�زد اصالح طل�ب نبود. 
پی��ش از این، اصالح طلب��ان بار  ها اع��الم کرده 
بودند که قصد حمای��ت از کاندیدایی خاصی را 
در انتخابات ۱۴۰۰ ندارن��د. آنها دلیل این امر را 
رد صالحیت کاندیداهای اصالح طلب از س��وی 
ش��ورای نگهبان خواندند. گرچه آنها در ماه های 
گذش��ته، و قبل از طرح موضوع رد صالحیت   ها 
بار  ها در اصل مشارکت خود در انتخابات ۱۴۰۰ 
تش��کیک کرده و حت��ی تئوری ه��ای تحریم و 
مشارکت مشروط به شکل جدی از سوی برخی 
خواص آنان و به صورت علنی مطرح ش��ده بود. 
علیرضا علوی تبار نوش��ته ب��ود: »دعوت به  مثال   ً
شرکت]در انتخابات[ در هر ش��رایطی، معنایی 
جز اضمحالل هویت سیاس��ی ندارد. «  در واقع 
آنها خیلی پیش  از رس��یدن انتخابات به مرحله 

بررس��ی صالحیت افراد ثبت نام ک��رده، تردید 
جدی برای مش��ارکت در انتخابات داشتند، اما 
ترجیح دادن��د همه ای��ن تردید را که ناش��ی از 
پس زدگی آنان توس��ط افکار عموم��ی به دلیل 
ناکارآمدی دولت روحانی بود، به عملکرد شورای 

نگهبان ربط بدهند. 
   اصالح طلبان دنبال کاندیدای پیروز

به رغم اعالم اصالح طلبان در مورد حمایت نکردن 
از کاندیدایی خاص، عبدالناصر همتی و محسن 
مهرعلیزاده، دو کاندیدای اصالح طلب انتخابات 
ریاس��ت جمهوری به نهاد جامع اجماع ساز نامه 
نوشتند و درخواست وقت برای حضور در جمع 
آنان و ارائه گزارش از برنامه های خود را کردند؛ 
درخواستی که با س��کوت معنادار اصالح طلبان 

روبه رو شد و مورد موافقت قرار نگرفت. 
روش��ن بود که جریان اصالحات منتظر آخرین 
نظرس��نجی   ها در هفته آخر اس��ت تا اگر اقبال 
عمومی به کاندیدای اصالح طلب به سطحی عادی 
رسیده بود، از او حمایت کنند. در واقع اصالحات 
عالقه نداشت خود را خرج یک کاندیدا کند، بلکه 
می خواست ارزیابی کند که اگر کاندیدای مربوطه 
رأی دارد، او را برای خود هزینه کند. اتفاقی که 
به نظر می رسد نتوانس��ت بیفتد؛ چون همتی و 

مهرعلیزاده نتوانستند از مناظرات موفق و پیروز 
خارج شوند و اقبال عمومی به آنان شکل نگرفت. 
البته جواد امام یک عضو نهاد اجماع ساز گفته که 
»امکان دارد براساس نظرسنجی   ها تا پایان زمان 
انتخابات برای حمایت از کاندیدا  ها تجدید نظری 
صورت بگیرد «؛ قولی که تحلیل ما مبنی بر موج 
سواری اصالح طلبان روی رأی نامزد  ها را تأیید 
می کند. در واقع اصالح طلبان به جای رأی آوری 
برای کاندی��دا به دنبال مص��ادره رأی آنان برای 

خود هستند. 
 حمایت از همتی رأی الزم را نیاورد

آن طور که رسانه های اصالح طلب عنوان کرده اند 
از ۴۶عض��و مجم��ع عمومی جبه��ه اصالحات، 
۲۳عضو ب��ه حمای��ت از همت��ی رأی دادند؛ اما 
حدنصاب، دوس��وم آرا یعن��ی ۳۱رأی بود. آذر 
منصوری سخنگوی جبهه اصالحات ایران گفت 
که »جلسه مجمع عمومی جبهه اصالحات ایران 

تا ساعت ۱ بامداد به طول انجامید. «
او اف��زود: »در جلس��ه مجم��ع عموم��ی جبهه 
اصالحات ایران م��ورخ ۲۴خرداد م��اه موضوع 
تغییر موضع قبل��ی جبهه اصالح��ات مبنی بر 
نداش��تن نامزد در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
۱۴۰۰ مطرح و به رأی گذاش��ته شد و در نتیجه 

آن تغییر  در موضع پیشین جبهه رأی نیاورد. «  با 
این حال بخش دیگری از اصالح طلبان همچون 
حزب کارگ��زاران و چهره   های��ی از خواص دیگر 
اصالح طل��ب، از همتی اعالم حمای��ت کرده اند. 
محسن مهرعلیزاده هم که قصد انصراف ندارد و تا 

پایان انتخابات می خواهد باقی بماند. 
   کارگزاران منتظر اجازه است؟

حزب کارگزاران س��ازندگی به دنب��ال حمایت 
از عبدالناصر همتی اس��ت. صفحه اول روزنامه 
س��ازندگی ارگان رس��می این حزب که رس��ماً 
تبدیل به س��تاد تبلیغاتی همتی ش��ده است و 
غالمحسین کرباس��چی، دبیرکل این حزب هم 
از همتی حمایت کرده است، اما تبلیغ رسمی در 
سطح کشور برای او نکرده و موضع رسمی حزب 

اعالم نشده است. 
کارگزاران در انتخابات مجلس س��ال 9۸ هم با 
س��ایر احزاب اصالح طلب همراه نشد و خود به 
تنهایی لیست داد و معتقد بود عدم ارائه لیست 
توس��ط اصالح طلبان اشتباه اس��ت. البته در آن 
انتخابات جبهه اصالحات گرچه لیست نداد، اما 
به احزاب اصالح طلب اجازه ارائه لیست مستقل 
داد. گوی��ا اکنون هن��وز چنین اج��ازه ای صادر 

نشده است. 

 نهاد اجماع ساز فعالً رأی به همتی نداد 


