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رئیس دفتر روحانی:

قهرباصندوقچيزيراحلنميکند
رئیس دفت�ر رئیس جمهور با اش�اره 
به ضرورت حض�ور گس�ترده مردم 
در انتخابات گف�ت: م�ردم بدانند با 
قه�ر ب�ا صن�دوق مش�كل برطرف 
نمي شود. دولت آينده اگر با مشاركت 
ب�اال انتخ�اب ش�ود، حتمًا انس�جام 
داخلي افزايش مي يابد و مش�كالت 
بین الملل�ي بهت�ر ح�ل مي ش�ود. 

به گزارش فارس، محم��ود واعظي رئي��س دفت��ر رئيس جمهور روز 
چهارش��نبه در حاش��يه جلس��ه هيئت دولت درباره اينكه آيا نتيجه 
انتخابات رياس��ت جمهوري در مذاكرات وين تأثير مي گذارد؟ گفت: 
سياست خارجي در اكثر كشورها جدا از مسائل جناحي و داخلي است.  
وي ادامه داد: با توجه به آنكه اين مذاكرات از اهميت برخوردار است و 
اصولي كه در اين مذاكرات رعايت مي شود، چارچوبي است كه رهبري 
ترسيم كرده اند و آنچه پيش مي رود بر اس��اس چارچوب نظام است، 
انتخابات رياست جمهوري نبايد مزاحمتي براي مذاكرات به وجود آورد.  
واعظي افزود: تيم مذاكره كننده بيان كرده هر آنچه توافق شده زماني 
نهايي تلقي مي شود كه ايران به همه خواسته هايش برسد. اميدواريم 
در هفته هاي آينده خبرهاي خوبي بشنويم.  وي درباره اقدامات دولت 
در زمينه انتخابات گفت: دولت وظيفه اش اين اس��ت كه در انتخابات 
بي طرف باش��د و انتخابات س��الم برگزار كند، اين انتخابات شاخصه 
متفاوت به س��اير انتخابات دارد، زيرا س��امت كاركنان انتخابات يك 
اصل به شمار مي رود.  واعظي خاطرنشان كرد: رأي مردم، حق الناس 
است و دولت و وزارت كشور بايد اين را به عنوان امين مردم حفظ كنند، 

اميدوارم انتخابات به خوبي برگزار شود. 
وي افزود: مردم به آنچه برخي در داخل و برخي در خارج بيان مي كنند 
توجه نكنند، زيرا به دنبال دلسرد كردن و نااميد كردن مردم هستند و از 
برخي مشكات كه به دليل جنگ اقتصادي به وجود آمده سوءاستفاده 
مي كنند و به مردم خط مي دهند يا كمپي��ن راه مي اندازند اما بدانند 
مهم ترين چيزی كه سرمايه كشور است، موضوع حق تعيين سرنوشت 
و مشاركت سياسي و حضور در پاي صندوق رأي است، زيرا حكمراني 
صحيح از اين طريق به وجود مي آيد و انتخاب مي ش��ود.  رئيس دفتر 
رئيس جمه��ور گفت: مردم بدانن��د با قهر با صندوق مش��كل برطرف 
نمي شود. دولت آينده اگر با مشاركت باال انتخاب شود، حتماً انسجام 
داخلي افزايش مي يابد و مشكات بين المللي بهتر مي تواند حل شود. 
--------------------------------------------------

قائم مقام دبیر شوراي نگهبان:

آثارانتخاباتدرسطوح
مختلفزندگيمردمديدهخواهدشد

قائم مق�ام دبی�ر ش�وراي نگهبان با 
اشاره به ضرورت حضور پرشور مردم 
در انتخابات گفت: آثار انتخاب مردم 
در ۲۸خرداد در س�طوح و حوزه هاي 
مختلف زندگي مردم ديده خواهد شد. 
به گزارش فارس، سيامك ره پيك، قائم 
مقام دبير ش��وراي نگهبان در نشست 
هماهنگ��ي س��تاد مركزي نظ��ارت با 

هيئت هاي نظارت بر انتخابات طي س��خناني اظهار داشت: انتخابات 
رياس��ت جمهوري به ويژه به دليل مقام و اختياراتي كه رئيس جمهور 
دارد، از اهميت بااليي برخوردار است.  وي افزود: آثار انتخاب مردم در 
۲۸ خرداد در س��طوح و حوزه هاي مختلف زندگي مردم، ديده خواهد 
شد.  قائم مقام دبير شوراي نگهبان در ادامه عنوان كرد: نحوه نظارت ما 
بايد به گونه اي باشد كه عنوان نظارت مؤثر در فعاليت مان، صادق باشد. 
ما بايد از رأي مردم و انتخابات واقعي مراقب��ت و بر حق انتخاب مردم 
نظارت كرده و آن را پاس بداريم و از حق الناس مراقبت و از تك تك آراي 
مردم، محافظت كنيم.  ره پيك اضافه كرد: نظارت مؤثر و اطمينان بخش 
به مردم كه رأي آنها به معناي واقعي در تعيين سرنوشت شان تأثير دارد، 
يكي از عوامل توسعه مشاركت است. وظيفه ما اين است كه در چارچوب 
قانون و با رعايت بي طرفي، وظايف خود را انجام دهيم.  وي تصريح كرد: 
آنچه بايد از ناظران شوراي نگهبان حس شود، بي طرفي، رعايت انصاف 

و اخاق و همچنين رعايت قانون است. 
قائم مقام دبير شوراي نگهبان همچنين يادآور ش��د: امسال به دليل 
شرايط كرونايي، انتخابات يك س��اعت زودتر يعني ساعت ۷صبح روز 
جمعه شروع مي ش��ود، همه بايد ش��رايط اخذ رأي از مردم در ساعت 
اعام ش��ده را فراهم كنند و اين از مصاديق حق الناس است.  در ادامه 
محمدحسن صادقي مقدم، معاون اجرايي شوراي نگهبان اظهار داشت: 
ما به عنوان خدمتگزاران در بخش نظارت، در حال صيانت از كار بزرگي 
هستيم كه مردم آن را ان شاءاهلل در روز جمعه انجام خواهند داد.  وي 
عنوان كرد:  ما دقيقاً مي دانيم كه از چه چيزي مراقب و صيانت مي كنيم، 
محاسبات اتاق فرماندهي دشمن، در روز جمعه شكست خواهد خورد.  
صادقي مقدم بيان كرد: همه  ما در روز جمعه با رعايت بي طرفي و قانون 

پا به ميدان اخذ رأي خواهيم گذاشت. 
--------------------------------------------------

عضو كمیسیون اجتماعی مجلس:

نبايدگاليههارابهانتخاباتگرهزد
عض�و كمیس�یون اجتماعي مجلس 
با اش�اره به ضرورت تحقق مشاركت 
حداكث�ري در راس�تاي منوي�ات 
مقام معظ�م رهبري گف�ت: مقدرات 
كش�ور در انتخابات رق�م مي خورد 
و اگ�ر گالي�ه اي ه�م وج�ود دارد، 
نباي�د آن را ب�ه انتخاب�ات گ�ره زد. 
به گزارش ف��ارس، عباس گ��ودرزي، 

نماينده م��ردم بروجرد با تأكيد بر حضور پرش��ور م��ردم در انتخابات 
رياست جمهوري گفت: مقدرات كش��ور در انتخابات رقم مي خورد و 
انتخابات باالترين نماد پيوند مردم با حاكميت و مردم ساالري در كشور 

محسوب مي شود. 
وي افزود: يكي از ش��اخص هاي مهم اقتدار يك كش��ور پيوند مردم با 
حاكميت است، مردم با حضور حداكثري در انتخابات اقتدار و امنيت 
آينده كش��ور را تضمين مي كنند.  عضو كميسيون اجتماعي مجلس 
اظهار داشت: حضور پرش��ور مردم در انتخابات بستر پيشرفت و حل 
مشكات كشور را فراهم خواهد كرد، مردم گايه دارند اما نبايد گايه ها 
به اصل انتخابات گره بخورد.  گودرزي خاطرنش��ان كرد: با وجود همه 
گايه ها كه اكثراً بر حق هم هستند، مردم بايد با مشاركت حداكثري در 
انتخابات زمينه تغيير به نفع خود را فراهم آورند.  وي افزود: وضع موجود 
محصول تفكر حاكم بر نظام اجرايي كشور است، طبعاً ادامه اين تفكر 

باعث ايجاد مشكات بزرگ تر در اقتصاد و معيشت مي شود. 
عضو كميسيون اجتماعي مجلس اظهار داش��ت: مردم با يك انتخاب 
صحيح و روي كار آوردن ي��ك دولت انقابي متك��ي بر ظرفيت هاي 
داخلي و متكي به توان مردمي مي توانند زمينه ايجاد تغيير در كشور را 
فراهم آورند و با رأي دادن به دولتي كه بر ظرفيت هاي داخلي تكيه دارد، 
مي توان زمينه ساز بهبود وضعيت موجود شد و مردم با اين نوع انتخاب 

خواهند توانست مشكات را پشت سر بگذارند. 

بهخودتحريميپاياندهيم
انبارلويي در سرمقاله روزنامه رسالت 
نوشت: ديدارهاي رسمي رهبر معظم 
انقاب همان اس��ت كه از صدا و سيما 
مي شنويم و مسير انقاب را با ديدگاه هاي اعامي رهبري به فضل خدا طي 
مي كنيم اما ديدارهاي غيررس��مي رهبري بيش��تر »اعمالي« اس��ت تا 

»اعامي«!
در اين ديدارها رهبري با سرانگش��ت هدايت بن بست ها را مي شكنند، 
راه را باز مي كنند تا كس��اني كه س��الك راه انقاب و امام براي پيشرفت 
كشور هستند مسير را درس��ت بپيمايند. قسمت سوم مجموعه روايتي 
از ديدارهاي پنج ش��نبه اي رهبري كه از صدا و س��يما پخش ش��د با دو 
قسمت ديگر كامًا متفاوت بود.  ش��ماري از دانشمندان و علماي حوزه 
علم و فناوري در ديدارهاي صميمي خود با رونمايي از قدرت توليد علم در 
ايران، موانع و دشواري هاي اين مسير را مطرح مي كنند و رهبري همانجا 
با دلگرم كردن آنها هدايت هايي را در دستيابي كشور به فناوري هاي نوين 
مطرح مي فرمايند كه در تاريخ ايران به عنوان يك نقطه عطف در پيشرفت 
و توسعه كشور به حساب مي آيد.  در حوزه نظامي به قله هايي رسيده ايم كه 
هر تهديدي را مي توانيم در زمين و هوا و دريا به خوبي پاسخ دهيم. در حوزه 
س��لول هاي بنيادين، درمان ناباروري، فناوري هسته اي، نانوتكنولوژي، 
در زمينه داروسازي و درمان س��رطان قله هايي را فتح كرده ايم كه واقعاً 
غرورانگيز است.  ايران امروز ۴۲درصد توليد علم در جهان اسام را به خود 

اختصاص داده است و در بسياري از علوم در رتبه چهارم جهان هستيم. 
رهبري هوشمندانه، بي سروصدا طي ۱۰سال گذشته همت ويژه اي در 

تشويق دانشمندان به سوي فتح قله هاي علم داشته اند. 
گايه اي كه دانشمندان عزيز در اين ديدار داشته اند از كساني بود كه نقش 
مانع را بازي كرده اند نه تنها كمك نمي كنند بلكه در سر راه پيشرفت كشور 
مانع ايجاد مي كنند. پيامي كه از اين قسمت سوم بيننده دريافت مي كند 
اين اس��ت كه ما در داخل با يك جرياني روبه رو هستيم كه تحريم هاي 
امريكا را در داخل نمايندگي مي كند و ي��ك خودتحريمي ظالمانه را به 

كشور تحميل كرده است!
دانشمندان ايراني امروز با دو تحريم روبه رو هستند؛ يكي از خارج و يكي 
درون! دولت آينده بايد در اين دو جبهه بجنگد. كساني كه مانع پيشرفت 
در داخل كشور هستند بايد به عنوان ستون پنجم دشمن شناخته شوند 
و با آنها با توجه به ش��رايط جنگ اقتصادي برخورد شود. خودتحريمي 
بدتر از تحريم هاي ظالمانه امريكاس��ت، تا از خودتحريمي عبور نكنيم 
مقابله با تحريم هاي دش��من ممكن نيس��ت. كارآفرينان و دانشمندان 
بزرگ در حوزه هاي مختلف علوم جديد و فناوري هاي نو بايد  س��ازماني 
پديد آورند كه با كمك دس��تگاه هاي امنيتي و قضايي در برابر عناصري 
كه »خودتحريمي« را در داخل وخارج مديريت مي كنند، بايستند، البته 
دولت جوان انقابي بايد به كمك آنها بيايد تا در اين نبردي كه از بيرون 

هدايت مي شود، غلبه كنند. 
 --------------------------------------------------

حضورهوشمندانهمردمدرانتخابات
ونقشآفرينيرسانه

جام جم نوشت: انتخابات در جمهوري 
اس��امي اي��ران، مهم ترين نش��انه 
»آزادي« و»حق تعيين سرنوشت« ملت است تا در بستر آن، جمهوريت 
نظام اسامي تجلي يابد. از اين نقطه عزيمت، انتخابات۱۴۰۰ به مثابه 
»حق سياسي« براي ايجاد تحول، اهميتي حياتي دارد. به واقع مشاركت 
پرشور و حداكثري ملت ايران هم در عرصه داخلي زمينه ساز مشروعيت، 
اقتدار و مردمي ش��دن حاكميت اس��ت و هم در عرصه خارجي، موجد 
قدرت بخش��ي و افزاي��ش ق��درت و اقت��دار منطق��ه اي و بين المللي 
جمهوري اسامي ايران خواهد بود. در اين زمينه آنچه اهميتي مضاعف 
دارد، شكل گيري »مشاركت پرشور« و »انتخاب آگاهانه« است تا بتوان 
يك پوست اندازي مناسب در عرصه هاي سياسي و اقتصادي را به نظاره 
نشست. حضور هوشمندانه مردم ايران در عرصه انتخابات، بي بديل ترين 
مؤلفه اقتداربخش جمهوري اسامي است تا ملت در پناه آن بتوانند به 
مطالبات و انتظارات شان جامه  عمل بپوشانند. عدالتخواهي، مبارزه بافساد 
و تبعيض، عزتمند شدن ديپلماسي، بي اثر كردن تحريم هاي دشمن، 
ايجاد همدلي ملي، رونق فضاي كسب و كار، تسهيل تجارت، ايجاد رفاه 
و موارد بسياري از اين قبيل، مطالبه اول و امروز جامعه ايراني از انتخابات 

۲۸خرداد۱۴۰۰ است. 
پرسش اين اس��ت كه رس��انه چگونه موجب افزايش حضور حداكثري 
مي ش��ود؟ زمينه هاي تكاپوي رس��انه اي منجر به رغب��ت حداكثري به 
مشاركت سياسي چيس��ت؟ چه اتفاقي مي افتد كه بيشتر مردم با فرض 
گله مندي نسبت به كم كاري برخي مسئوالن و مشكات جاري و روزمره 
زندگي، بر خود واجب مي دانند در صحنه حضور يابند؟ بديهي ترين پاسخ، 
بصيرت سياسي هميشگي ملت ايران و كمك رسانه است. به واقع، يكي از 
مهم ترين كاركردهاي رسانه، »آگاهي بخشي« است كه از لوازم بصيرت 
تلقي مي شود. يك رس��انه تراز انقاب يا مس��ئول، با نظر به كاركردها و 
كارويژه هاي رس��انه اي، قدم پي��ش مي گذارد و ب��ا هدف گيري افزايش 
مشاركت سياسي و تقيد به خاقيت طي طريق مي كند. در عصر اطاعات 
و جهان شبكه اي، رسانه است كه ميان مردم و انتخابات پل مي زند و آنها 
را با برنامه نامزدهاي انتخاباتي و طرح فضاي آينده آشنا مي كند. رسانه با 
ايجاد بستري شفاف و شيشه اي تاش دارد با ابهام زدايي موجبات حضور 
هوشمندانه مردم و انتخاب صحيح را رقم بزند. در واقع نقش ابهام زدايانه 
رسانه و تنقيح بستر انتخاب، موجب افزايش مشاركت و به صورت تبعي به 

اختيار گرفتن سرنوشت كشور توسط ملت مي شود. 
ناگفته نماند همزمان با س��پهر رس��انه اي جريان انقابي، جريان معاند 
نيز بر تحريم انتخابات، شايعه سازي، جنگ رواني و دلسرد كردن مردم 
تاش مي كند. رس��انه متعهد همان اندازه كه بر »حضور حداكثري« و 
»انتخاب درس��ت«، تأكيدي تبييني- ايجابي دارد، به همان نسبت نيز 
بايد به خنثي سازي برنامه ها، تاكتيك و هجوم رواني و رسانه اي دشمن 

نيز توجه داشته  باشد. 
 --------------------------------------------------

يادبودشهدا
صبح نو نوشت: يكي از پرطرفدارترين 
بخش ه��اي ش��بكه هاي تلويزيوني، 
سريال است. با پيروزي انقاب اسامي، 
توليد سريال براي تلويزيون به  مرور به 
يكي از بخش هاي مهم فعاليت در رسانه ملي تبديل شد. مديران مختلف 
در زمان حيات مديريتي شان، سعي كردند توليدات رسانه ملي را ازلحاظ 
كمي و كيفي ارتقا دهند. با افزايش تعداد شبكه ها نياز به توليد مجموعه هاي 
نمايشي افزايش يافت و هنرمندان در ژانرهاي مختلف كمدي، اجتماعي، 
پليسي و... وارد ساخت سريال  ش��دند. اما در اين بين باتوجه به حوادث 
انقاب، دفاع مقدس و پس از آن و ش��هداي واالمقامي كه دراين مقاطع 
جان شان را فداي كشور و انقاب كردند، هرازچندگاهي سريالي با موضوع 
زندگي يكي از شهداي شاخص كشور ساخته مي شد. اين يكي از كمترين 
كارهايي بود كه مديران فرهنگي در موضوع شهدا بايد انجام مي دادند اما با 
يك جست وجوي ساده مي توان فهميد كه تعداد اين سريال ها بسيار كم 
است. يعني ده ها و صدها شهيد ش��اخص ايراني هستند كه هنوز كاري 
درخور درباره شان توليد نشده اس��ت. حاال و پس از مدت ها رسانه ملي 
سريالي با موضوع زندگي يكي از شهداي صنعت هسته اي را روي آنتن برده 
است. »صبح آخرين روز« از شبكه۲ سيما در حال پخش است. اين سريال 
زندگي »شهيد ش��هرياري« را از بدو تولد تا شهادت به تصوير مي كشد.  
»صبح آخرين روز« كه س��ريالي آبرومند است باعث شد پس از مدت ها 
تصوير شهداي ايران در يك مجموعه نمايشي روي آنتن سيما برود؛ چيزي 

كه بايد پررنگ تر از قبل شود. 
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وحدتمليدرسايهنگاهيفراجناحي
ديدار همدلي مديران رسانه هاي اصالح طلب با رئیسي

ديدار سیدابراهیم رئیسي با مديران مسئول 
و فعاالن رسانه اي اصالح طلب ديداري جالب 
توجه بود. رئیسي در انتخابات 96 و در انتخابات 
سال جاري رقیب كانديداي اصالح طلبان بود، 
عالوه بر آن، اصالح طلبان فراتر از انتخابات هم 
همیش�ه منتقد او بوده اند؛ چه زماني كه او در 
آستان قدس رضوي بود و چه در مقام رياست 
قوه قضائی�ه. اين دي�دار اما رن�گ متفاوتي 
داشت و از آن همدلي و همراهي متصاعد شد. 
رئیسي از خودش و مواضعش گفت و مديران 
مسئول رس�انه هاي اصالح طلب عملكرد سه 
س�اله او را در ق�وه قضائیه تحس�ین كردند. 

رئيسي در جلسه با مديران رسانه هاي اصاح طلب 
مواضع خ��ودش را تش��ريح ك��رد. او از بدهكار 
نبودنش به جريان هاي مختلف سياس��ي گفت: 
»لط��ف و حماي��ت ائتاف ها و گروه ه��ا از من و 
همچنين وج��ود برخي افرادي كه ق��رار بود در 
انتخابات شركت كنند و در ميانه راه به حمايت از 
من پرداختند، سبب نمي شود در صورت كسب 
رأي مردم نس��بت به مجموعه، گروه يا عزيزي 

احساس بدهكاري كنم.«
رئيس��ي تأكيد كرد كه دولت احتمالي او جايي 
براي سهم خواهي نخواهد بود: »ستاد ما به هيچ 
عنوان نماد دولت آينده نخواهد بود و نبايد از روي 
ستاد نسبت به آينده دولت داوري كرد. ما نسبت 
به احدي در رابطه با آينده بدهكار نخواهيم بود و 

كسي حق سهم خواهي در اين زمينه را ندارد.«
رئيسي همچنين از همكاري خوب خود با وزراي 
دولت روحاني گفت: »ما طي دو س��ال گذشته 
نهايت همكاري را ب��ا وزراي دولت داش��ته ايم. 
زماني به آقاي روحاني گفتم من دو س��ال است 
كه با همه وزراي شما در قوه قضائيه كار مي كنم 
و جلسات مستمري مي گذارم و مشكلي هم براي 

كار كردن حتي با وزراي دولت ش��ما ندارم. شما 
يك روز در هيئت دولت از آنها بپرسيد كه رئيسي 
با شما چگونه كار مي كند؟ به آقاي روحاني گفتم 
ممكن است رويكرد من با شما متفاوت باشد اما 
با هيچ  يك از وزراي دولت مش��كلي ندارم و كار 

مي كنم.«
 مواض�ع جال�ب توج�ه رس�انه اي هاي 

اصالح طلب در مورد رئیسي
محمدعلي وكیلي، مديرمس�ئول روزنامه 
ابتكار: در دوره رياست رئيس��ي بر قوه قضائيه 
شاهد مزاحمتي براي مطبوعات نبوديم. چنانچه 
در مواردي مطبوعات اصاح طلب مش��كلي در 
هيئت نظارت بر مطبوع��ات پيدا مي كردند، اين 
مشكل از ناحيه دستگاه قضايي مرتفع مي شد... 
مواضع رئيسي در جريان مناظرات و پرهيز وي از 
ايجاد دوگانگي اتفاق مباركي بود و شخصيت هاي 
اصاح طلب در جريان رقابت هاي انتخاباتي شاهد 

رفتار منصفانه آقاي رئيسي بودند. 
مظفري، مديرمس�ئول آفتاب ي�زد: رفتار 
با متانت ش��ما در جريان رقابت هاي انتخاباتي، 
مناظ��رات و در براب��ر تخريب ه��ا، جل��وه اي از 
حق مداري و حضور ش��ما در جبه��ه حق بود و 
در اين رقابت ها و مناظرات آشكار شد كه جبهه 
حق درخشان تر از جبهه باطل است... در دوران 
مديريت رئيس��ي بر ق��وه قضائيه، بس��ياري از 
مش��كات كه پيش تر به ص��ورت پيچيده رفع 
مي شد، با يك تذكر ساده مرتفع شد و اميد است. 
عبداللهي، مدير مسئول آرمان: شما در دوران 
تصدي مسئوليت در دستگاه قضايي در گفتار و 
رفتارتان، رودربايستي نداشتيد، لذا خواهش دارم 

اين مشي را در دولت هم ادامه دهيد. 
علیرض�ا بختی�اري، مديرمس�ئول دنیاي 
اقتصاد: با توجه به شناختي كه در اين مدت از 
شما پيدا كرديم، شما يك روحيه آرام و منعطف 

داريد كه به صدا هاي مختلف گوش مي دهيد.
مهدي رحمانیان، مديرمسئول شرق: ما طي 
اين هشت سال براي آقاي روحاني كار مي كرديم 
و هنوز هم كار مي كنيم و پش��يمان هم نيستيم 
اما طي اين هشت سال فرصت اين گونه نشستن 
كنار ايشان آن هم براي فردي كه خيلي براي او 
تاش كرديم، فراهم نشد تا بتوانند حرف هاي ما 
را بشنوند. اين نگاه خيلي خوبي است كه شما با 
اهالي رسانه و به ويژه با منتقدين خود داريد؛ چه 
االن و چ��ه در زماني كه در ق��وه قضائيه بوديد... 
همسرم به من گفت همين كه آقاي رئيسي در اين 
مدتي كه در قوه قضائيه بود، كمتر دادگاه مي رفتيد 
و مثل قبل به من پابند نزدند و مزاحمتي در قوه 
قضائيه نداشته ام، خودش نشان دهنده اين است 
كه شما آدم خوبي هس��تيد. همسر من سياسي 
نيس��ت و من مي خواهم بگويم افراد غيرسياسي 

هم نوع كار شما را متوجه مي شوند. 
نعم�ت اهلل ش�هبازي، دبیر انجم�ن صنفي 
مدي�ران روزنامه هاي غیردولت�ي: در طول 
اين هشت س��ال با رئيس جمهور ارتباط بسيار 
ضعيفي داشته ايم، اميدوارم در صورت پيروزی 
در انتخابات اين ديدار ها پس از رياست جمهوري 

نيز ادامه پيدا كند.  
مس�عود حیدري، مديرعامل ايلنا: در سال 
۸۵، خبرگزاري ايلنا از ناحيه دادس��تاني فيلتر 
شد و ما خدمت ش��ما كه در آن زمان معاون اول 
دستگاه قضا بوديد رسيديم و قول مساعدت داديد 
و مشكل فيلتر خبرگزاري ما رفع شد و من در آن 
زمان باور نداشتم كه در آن دستگاه قضا اينچنين 

نگاه حمايتي وجود داشته باشد. 
علي متقیان، مديرعامل خبرگزاري ايسنا: 
اگر آقاي رئيسي در دوران رياست بر قوه قضائيه 
بسيار موفق عمل كرد براي اين بود كه در اتاقش 
باز بود و با همين مشي و رويكرد توانست در مقابل 

فساد و مفسدين بايستد. در دوره قبل رياست قوه 
قضائيه، ما هيچ گاه نتوانستيم با رئيس قوه قضائيه 
جلسه برگزار كنيم، اما در دوران رياست رئيسي بر 

قوه قضائيه اين مهم رخ داد. 
محمدرضا س�عدي، مدير مس�ئول جهان 
صنع�ت: با توجه ب��ه تيم اقتص��ادي و صنعتي 
خوبي كه در كنار شما هستند، از شخصيت هاي 

كارآزموده در تركيب كابينه استفاده كنيد. 
احس�ان مازندراني، مديرمس�ئول اسبق 
فرهیختگان: برخي مانورهاي خبري در تبليغ 
اينكه دولت رئيسي دولت سوم احمدي نژاد است 
و القای ترس از اي��ن ناحيه، با آنچ��ه در روش و 
منش آيت اهلل رئيس��ي در طول س��ال هاي پس 
از انق��اب وج��ود دارد، همخواني ن��دارد. آقاي 
رئيس��ي با اينكه در جريان مناظرات س��ال 96 
برخي نامهرباني ها را ديد اما آنگاه كه در كسوت 
قاضي القضات قرار گرفت، متمايل به جناح هاي 
سياس��ي با رويكرد افراطي نش��د و از كسي هم 

انتقام سال 96 را نگرفت. 
 رو به امید

مواضع مديران مس��ئول رسانه هاي اصاح طلب 
در اين ديدار نش��ان مي دهد آن��ان به دولتي كه 
سيدابراهيم رئيسي تشكيل دهد، اميدوار هستند 
و تحليل ش��ان بر اين اس��ت كه خاطرات خوب 
مديريت رئيس��ي در قوه قضائيه، در قوه مجريه 
هم تكرار خواهد شد. آنان حتي از دولت وحدت 
ملي در س��ايه رياست جمهوري س��يدابراهيم 
رئيسي مي گويند و اين يعني اميد دارند در دولت 
رئيسي برخاف دولت روحاني فضا براي فعاليت 
همه گروه ها باز باش��د و آنان به عنوان منتقدين 
هميشگي رئيس دولت تحت فشار و انزوا نباشند. 
از س��ويي كارآمدي قوه قضائي��ه و تحول آن در 
دوران رياست رئيسي اين اميد را ايجاد كرده كه 
او در مقام رئيس دولت نيز بتواند مسير خدمت و 

تحول و كارآمدي را ادامه دهد. 
 نگاه فراجناحي رئیسي

س��يدابراهيم رئيس��ي باره��ا تأكيد ك��رده بود 
وابس��تگي جناحي ن��دارد و حاال ه��م برگزاري 
اين ديدار و مواضع��ش در آن كه »بدهكار گروه 
و جرياني نيست«، نشان مي دهد او هم انگيزه و 
اراده الزم براي تشكيل دولتي ملي را دارد. رئيسي 
با منتقدان خود نشست، حرف هايشان را شنيد و 
اين نمادي از نگاه فراجناحي او به ساحت رسانه 

و بلكه دولت است. 
  گاليه از روحاني و آملي الريجاني

آنچه در بي��ان مديران رس��انه هاي اصاح طلب 
ديده شد، صرفاً تحسين رئيسي نبود بلكه در كنار 
اين تحسين، آنها رئيسي را گاه با آملي الريجاني؛ 
رئيس قوه اي كه رئيسي جانش��ينش شد و گاه 
ب��ا روحاني؛ رئيس ق��وه اي كه به احتم��ال زياد 
رئيسي جانش��ينش خواهد شد، مقايسه كردند. 
از تندي هاي دستگاه هاي قضايي با رسانه ها در 
دوران رياس��ت جمهوري آملي الريجاني گفتند 
و از بي اعتنايي حسن روحاني به رسانه ها، حتي 
رس��انه هاي حامي اش گايه كردن��د و رويكرد 

رئيسي را متفاوت با اين دو دانستند. 

زینب شریعتی
   گزارش

نمايندگان ملت در واكنش به اظهارات مقامات امريكايي در مورد 
ادامه يافتن مذاكرات وين بعد از انتخابات رياست جمهوري ايران 
خواستار جلوگیري از فرسايشي ش�دن اين مذاكرات شدند. 
به گزارش خان��ه ملت، ش��هريار حيدري در خص��وص مذاكرات 
وين گفت: مذاك��رات ۱+۴ و جمهوري اس��امي ايران با همكاري 
غيرمس��تقيم اياالت متحده امريكا پيرامون لغو يا توقيف عناوين 
تحريمي عليه جمهوري اس��امي در جريان اس��ت، توافق هايي 
تاكنون حاصل ش��ده اما اعام توافقات مش��روط ب��ه لغو يا توقف 
همه تحريم هايي اس��ت كه عليه ايران اعمال ش��ده است از جمله 
تحريم هاي بانكي، بيمه، دريايي، نفت��ي و غيره.  حيدري افزود: به 
نظر مي رس��د تصميم گيري در مورد موضوعات خاص باتكليف 
مانده و اين امريكايي ها هستند كه بايد تصميم نهايي را بگيرند و 
نظر خود را درباره لغو تمام تحريم ها اعام كنند. مواضع جمهوري 
اسامي ثابت و غيرقابل تغيير است.  وي با بيان اينكه هر زمان توافق 

نهايي شود، اطاعات در اختيار مردم قرار مي گيرد، گفت: مسئول 
ارشد تيم مذاكره كننده با سفر اخير خود به ايران گزارش مفصلي 
درباره موضوعات مطرح در مذاكرات به نمايندگان ارائه داد و گفت 
كه نهايي شدن توافق در دور جديد مذاكرات قطعي نيست، هر چند 

مراقب هستيم مذاكرات فرسايشي نشود. 
  مذاكرات نبايد فرسايشي شود

همچنين محمدحس��ن آصفري به روند مذاكرات وين و فرسايشي 
شدن آن اش��اره كرد و گفت: غربي ها مذاكرات را زمانبر مي كنند تا 
وضعيت انتخابات رياس��ت جمهوري كشورمان تعيين تكليف شود 
و قطعاً براي آنها اهميت دارد كه چه دولت��ي روي كار بيايد چراكه 
يك تفكر به توانمندي ه��اي داخلي اعتقاد دارد و با دس��ت پر وارد 
مذاكره مي شود، اما تفكري ديگر وجود دارد كه همه مسائل كشور 
را به مذاكره گره مي زند.  نماينده م��ردم اراك، خنداب و كميجان 
در مجلس افزود: در گذش��ته ثابت ش��ده كه هر زمان ما در مقابل 

امريكايي ها محكم ايس��تاده ايم، آنها وادار به عقب نشيني شده اند و 
نظير آن نيز قانون مصوب مجلس بوده كه باعث شده امريكايي ها را 
به نحوي پاي ميز مذاكره بياورد و مذاكرات در وين دنبال شود.  اين 
نماينده مردم در مجلس بيان كرد: امروز فرسايشي كردن مذاكرات 
وين موضوعي بوده است كه در دستور كار امريكايي ها و اروپايي ها 
قرار دارد، لذا به دنبال اين هستند كه ايران را با استفاده از سياست 
چماق و هويج س��رگرم كنند، يعني هم مذاكره كني��م و هم اينكه 
حاضر به لغو تحريم هاي ظالمانه عليه كش��ورمان نشوند.  آصفري 
تأكيد كرد: امريكايي ها تا دير نشده دست از رفتارهاي نخ نماي خود 
كه براي ملت ايران ثابت شده بردارند و اقدام الزم را براي برداشتن 
تحريم ها به عمل بياورند و همچنين فرصت سوزي ها را كنار بگذارند، 
مطمئناً اگر اين اتفاق نيفتد، مجلس با هماهنگي شوراي عالي امنيت 
ملي تصميماتي خواهد گرفت كه دولت را مل��زم خواهد كرد تمام 

فعاليت هاي هسته اي مان را همانند گذشته انجام دهيم. 

فرمانده كل ارتش با اش�اره به ض�رورت حضور گس�ترده در 
انتخابات گفت: ما جان خود را بر س�ر آرمان هاي واالي اسالم 
و انقالب و حفظ كشور مي دهیم و به دشمنان مان مي فهمانیم 
كه نگاه چپ ب�ه س�رزمین و آرمان هاي مان چ�ه تاواني دارد. 
به گزارش مه��ر، امير س��يدعبدالرحيم موس��وي در مراس��م 
گراميداشت سالروز اعطاي نش��ان فداكاري مصوب فرماندهي 
معظم كل قوا به دانشگاه افس��ري امام علي)ع( طي سخناني با 
اشاره به انتخابات پيش رو اظهار داشت: يك بار ديگر بر ضرورت 
توجه ويژه ب��ه  روز انتخابات تأكيد مي كنم. سرنوش��ت حداقل 
چهار سال آينده ما به يك روز جمعه بستگي دارد. يك جمعه كه 
ممكن است ساعتي از وقت ما را بگيرد اما چهار سال سرنوشت 
كشور براي قوي ش��دن، كم ش��دن و از بين رفتن مشكات را 

تعيين مي كنيم. 
فرمانده كل ارتش تأكيد كرد: الزم اس��ت همه در اين مورد با نيت 
خالص به ميدان بياييم تا بهترين ف��ردي را كه از بين اين نامزدها 
تشخيص مي دهيم، انتخاب كنيم و چهار سال آينده دوران بسيار 

خوبي براي سربلندي هر چه بيشتر ايران و رفع مشكات باشد. 
سرلش��كر موس��وي تصريح كرد: امروز امر معروفي باالتر از حفظ 
استقال و برافراشته نگه داشتن پرچم كشور، حفظ نظام، ناموس 
و وطن وجود ندارد و ما جان خود را بر سر آرمان هاي واالي اسام 

و انقاب و حفظ حدود و ثغور كش��ور مي دهيم و به دشمنان مان 
مي فهمانيم كه نگاه چپ به سرزمين و آرمان هاي ما چه تاواني در 

پي خواهد داشت. 
وي در ادامه دانش��گاه امام علي )ع( را محل رشد و پرورش مردان 
سلحشور دانست و اظهار داشت: اين دانشگاه راه فداكاري را از روز 
نخست زنده نگه داش��ته و از همان نقطه آغازين، سنگ بناي آن 

سنگ بناي فداكاري بوده است. 
فرمانده كل ارتش افزود: روح هزار و ۱۸۴ ش��هيد در اين دانشگاه 
شاهد و ناظر ما هستند. بدون شك روح شهدا بر اين دانشگاه نظر و 
عنايت دارند و براي همين است كه اين دانشگاه هر روز داراي رشد 

و بالندگي و موفقيت روزافزون است. 
وي با بيان اينكه براي يك سرباز افتخار اين است كه مسيري كه طي 
مي كند به شهادت ختم شود، گفت: به واسطه هشت سال رشادت 
و جانفش��اني مردان الهي در دوران دفاع مقدس، امروز دش��منان 
مي دانند كه اين بيشه خالي از شيران نيست و مردان اين سرزمين 

همواره آماده دفاع از آرمان هاي نظام و انقاب اسامي هستند. 

در واكنش به اظهارات مقامات امريكايي مطرح شد

مذاكرات وين نبايد فرسايشي شود

سرلشكر موسوي: نگاه چپ به ايران تاوان سنگيني دارد
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