
  گزارش

آغاز فصل جدید خدمت
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حالی به پایان رسید 
که ماشین جنگ روانی دشمن و امتداد داخلی آن تالش زیادی برای 
ناامیدسازی و منصرف کردن مردم از مش��ارکت به کار بسته بود، اما 
جامعه ایرانی مسئولیت شناسی و بلوغ فکری و سیاسی خود را نمایان 
ساخت و پاسخ محکم و قاطعی به بدخواهان و دشمنان داد. شایان ذکر 
است که بررسی  ها نش��ان می دهد در این دوره، شدت تالش دشمن، 
رسانه های آن و برخی جریانات داخلی برای القای یأس و سرد کردن 

تنور انتخابات در تاریخ انقالب اسالمی بی سابقه بوده است. 
با وجود تالش های روزافزون امپراتوری رس��انه ای نظام سلطه برای 
ناامید و منصرف س��ازی مردم، مش��ارکت در این انتخاب��ات باالتر از 
پیش بینی  ها و البته کمتر از میانگین ادوار قبلی است که ضروری به 
نظر می رسد که دالیل این کاهش مشارکت مورد واکاوی قرار گیرد. 

نخس��تین و برجس��ته   ترین عامل کاهش مش��ارکت، نارضایتی   ها و 
گله مندی های کنونی ناشی از وضعیت معیش��تی و اقتصادی عامه 
مردم است. طبیعی است نوع رفتار آقای روحانی و کارنامه دولت وی 
در ناامید س��ازی مردم بی تأثیر نبوده است. تجربه تاریخی و مطالعه 
ادوار گوناگون انتخابات نشان می دهد در دوره تصدی گری مدیران با 
گرایش لیبرال، اجرای الگو های وارداتی توسعه و بی توجهی به طبقات 
محروم و مستضعفین، سبب به حاشیه راندن طبقه متوسط به پایین و 
کم برخورداران جامعه شده و این امر نتایج خود را در پای صندوق آرا 
نیز نشان می دهد، برای نمونه کم  ترین میزان مشارکت در انتخابات 
ریاست جمهوری، ۵۱ درصد و مربوط به س��ال ۱۳۷۲ و پس از یک 
دوره اجرای سیاس��ت تعدیل و اعمال رویکرد های تکنوکرات لیبرال 
دولت سازندگی است. همچنین رویکرد های افراطی تجدیدنظرطلبان 
در بحران آفرینی و دوری از متن مس��ائل مردم در سال های موسوم 
به دوم خ��رداد، کم  ترین میزان مش��ارکت در انتخابات دومین دوره 
شورا های شهر و روستا در س��ال ۱۳۸۱ رخ داد و برای نخستین بار 
عدد مشارکت در یک انتخابات به زیر ۵۰ درصد تنزل یافت. این در 
حالی بود که این انتخابات بدون هیچ گونه نظارت استصوابی شورای 
نگهبان و با حضور حتی برخی جریانات خارج از نظام برگزار شده بود 
و کسی نمی تواند افت مشارکت آن را به رد صالحیت   ها نسبت دهد. 
یک سال بعد در اثر عملکرد امیدآفرین اصولگرایان در شورای شهر 
تهران بود که مش��ارکت اندکی بهبود یاف��ت و در انتخابات مجلس 
هفتم به باالی ۵۰ درصد رس��ید. در ادامه با تغییر دولت و روی کار 
آمدن اصولگرایان عماَل روند مش��ارکت در انتخابات تصحیح ش��د و 

حالت صعودی یافت. 
با توجه به این بررسی آماری و تحلیل تاریخی به خوبی پیداست که 
رابطه مستقیمی میان کارنامه مجالس، دولت   ها و شورا   ها در میزان 
اقبال عمومی برای تداوم مش��ارکت انتخاباتی وجود دارد. عملکرد 
دولت مورد حمای��ت اصالح طلبان ک��ه موج وس��یعی از نارضایتی 
معیش��تی و اقتصادی را فراهم آورده، و نیز کارنام��ه خالی از عمل و 
پر از حاش��یه ش��هرداری تهران در دوره اخیر، عماَل موجب رنجیده 
شدن مردم خصوصاً طبقات محروم و مستضعف را که بیشتر زیر بار 

بی تدبیری آسیب دیده اند، شده است. 
فراتر از موضوع نارضایتی های معیشتی نمی توان تأثیر عواملی چون 
نگرانی برخی از مردم ناشی از شیوع کرونا و نیز ضعف اجرایی دستگاه 
مجری انتخابات که در ساعات اولیه برگزاری انتخابات، خود را در قالب 
تأخیر آغاز اخذ رأی، اخالل در روند رأی گیری و...  نشان داد و موجب 

ناراحتی و ایذای مردم را در فرایند انتخابات شد، نادیده گرفت. 
اینک انتخابات پایان یافته و با ش��مارش آرا، منتخب ملت مشخص 
می گردد. پایان یافتن انتخابات را باید »آغاز فصل جدیدی از خدمت« 
دانس��ت. رئیس جمهور منتخب و دولت وی با کوهی از مش��کالت 
برجای مان��ده از ناکارآمدی دولت دوازدهم مواجهند که مس��تقیماً 
بر رابطه میان دولت و مردم اثر گذارده اس��ت. به نظر می رس��د باید 
رئیس جمهور منتخب و همراهانش از فرصت پیش رو تا قبل از تنفیذ 
جهت برنامه ریزی جامع به هم��راه ارائه راهکاره��ای کوتاه مدت و 
میان مدت جهت حل مسائل مردم به ویژه در حوزه معیشت حداکثر 

استفاده را نمایند. 
با توجه ب��ه دور ماندن آق��ای روحانی و برخ��ی از مدیرانش از مردم 
خصوصاً در س��ال های اخیر به افزای��ش ارتباط با مردم و اس��تماع 
مطالبات و گالیه مندی های آنها توجه ویژه ای نمود و اقدامات ضربتی 
و کوتاه مدت با جهت گیری تسکین دهنده و آرامش بخش در دستور 

کار قرار داد. 
حضور و مشارکت مردم در انتخابات نبایست به معنای رضایتمندی 
آنان و عدم اصالح کاستی های موجود تلقی شود. مردم با حضور خود 
مس��ئولیت و تکلیف خود را به انجام رس��انده اند و اینک وظیفه تک 
تک مسئوالن در همه دستگاه های کش��ور است که با تحول و اصالح 
روش های گذش��ته، هرچه بیش��تر به مردم خدمت و رضایت آنان را 
جلب کنند. مردم کارشان را درست به اتمام رسانده اند و اینک نوبت 
دولتمردان تازه نفس است که به میدان آمده و مشکالت مردم را مورد 

توجه قرار داده و برای حل آنها برنامه ریزی و اقدام نمایند. 
رئیس جمه��ور منتخب و دولتم��ردان آینده باید بدانند که ش��رایط 
امروز کشور شرایط ویژه و پیچیده ای اس��ت که با دوره های گذشته 
تفاوت های اساس��ی دارد و آنها همچنین فرصتی بسیار اندک و گذرا 
برای خدمت رس��انی به مردم دارند و برای لحظ��ه لحظه این فرصت 
خود باید برنامه و نقش تعریف نمایند. همانگونه که پیش��تر اش��اره 
شد دش��من به دنبال القای یأس و ناامیدی و گسس��ت بین مردم و 
مسئوالن اس��ت و باطل الس��حر این توطئه دش��من رویکردی است 
که مهم  ترین شاخص های آن توجه به مش��کالت مردم، همدردی با 
محرومان و دلس��وزی برای آنها، به میان مردم رفتن و گوش شنوایی 
برای شنیدن رنج   ها و آالم آنها بودن است که در نهایت چهره حقیقی 
پیوند ناگسستنی دولت و ملت را به رخ خواهد کشید. خنثی سازی این 
دسیسه دشمنان کار ساده ای نیست و نیازمند گام های استوار و پایدار 

است. اما به حول و قوه الهی و با نیت مؤمنانه این مهم شدنی است.

محمدجواد اخوان

شکست پروژه  تحریم

ماراتن سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
باالخره روز گذشته به خط پایان رسید و مردم ایران 
اسالمی با حضور در پای صندوق های آرا، سرنوشت 
خود را برای چهار سال آینده رقم زدند. تا لحظه تنظیم 
این گزارش، خبری از میزان قطعی مش��ارکت مردم 
مخابره نشد، لیکن نظرس��نجی  ها و اخبار پراکنده  از 
گوشه و کنار کش��ور حکایت از آن دارد که مشارکت 
م��ردم در ای��ن دوره از انتخابات، م��رز ۵۰ درصد را 
ثبت کرده باش��د.   موضوعی که نش��ان می دهد به 
رغم تالش های پیدا و  پنهان دشمنان نظام اسالمی، 
پروژه تحریم انتخابات بار دیگر شکست خورده است. 
همچنین برخی نارضایتی ه��ای عمومی از عملکرد 
دولت و شرایط کرونایی هم نتوانست مانع حضور مردم 

در تعیین سرنوشت خود شود. 
  رهبر معظم انقالب همچون ادوار گذشته انتخابات 
در همان ساعات آغاز رأی گیری و رأس ساعت ۷ صبح 
با حضور در محل صندوق س��یار ۱۱۰ در حسینیه 
امام خمینی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری، ششمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی 
شهر و روستا، انتخابات میان دوره ای پنجمین دوره 
مجلس خبرگان رهبری و انتخاب��ات میان دوره ای 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی شرکت کردند 

و آرای خود را به صندوق انداختند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای س��پس در سخنانی روز 
انتخابات را روز ملت ای��ران خواندند و گفتند: امروز 
میدان دار و صحنه گردان اصلی مردم هس��تند که با 
رأی خود سرنوش��ت و تکلیف کلی و اساسی کشور 
را برای سال های بعد معین می کنند، بنابراین امروز 
متعلق به مردم است. رهبر انقالب اسالمی افزودند: 
بر اساس این واقعیت خرد انسانی حکم می کند همه 
در این آزمون بزرگ ملی و سراسری شرکت کنند و 
علت دعوت مکرر ما از مردم برای حضور در انتخابات 
نیز این است که در درجه اول خود مردم از این حضور 
نفع می برند و جمهوری اسالمی نیز امتیازات بزرگی در 
عرصه بین المللی به دست می آورد. ایشان رأی تک تک 
مردم را دارای اهمیت دانستند و گفتند: همه بیایید، 
تشخیص و رأی بدهید و هیچ کس نگوید با یک رأی 
من اتفاقی نمی افتد، زیرا همین تک رأی   ها است که 

آرای میلیونی ملت را تشکیل می دهد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به توصیه همیشگی 
خود یعنی تسریع در رأی دادن، خاطرنشان کردند: 
هر چه زودتر با نیت خدایی و ثواب این وظیفه و تکلیف 
را انجام دهید بهتر است. ایش��ان با ابراز امیدواری از 
اینکه به برکت ایام والدت حضرت علی بن موسی الرضا 
علیه السالم، امروز جشن ملت ایران و مایه خیر و برکت 
باشد، افزودند: از دس��ت اندرکاران انتخابات تشکر و 
تأکید می کنم که کار را با اتقان کامل در سراسر کشور 
انجام دهند و به شما خبرنگاران و عکاسان محترم نیز 

سالم و خداقوت می گویم. 
   قدم به قدم به س�مت الکترونیکی ش�دن 

انتخابات
دکتر روحانی هم روز گذشته پس از انداختتن رأی 
خود در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، 
ششمین دوره ش��وراهای اسالمی ش��هر و روستا و 
میاندوره ای مجلس شورای اس��المی و میاندوره ای 
خبرگان رهب��ری، در گفت وگو با خبرنگاران، تأکید 
کرد: مردم ما به خوبی می دانند که این انتخابات برای 
سرنوشت خودشان و نظام جمهوری اسالمی چقدر 
اهمیت دارد و ای کاش هیچ مش��کلی از روز ثبت نام 
نامزد  ها تا امروز نداش��تیم. رئیس جمهور با اشاره به 
اجرای بدون تأخیر انتخابات و در زمان تعیین شده، 
گفت: در گزارشی که امروز وزیر کش��ور ارائه کرد از 
لحاظ امنیت در سراسر کشور حتی یک مورد ناامنی 

وجود ندارد و این بسیار ارزشمند است. 
روحانی افزود: از لحاظ مراعات حفظ سالمت مردم 
نیز همه پروتکل های بهداشتی در تمامی حوزه های 
انتخاباتی رعایت می شود و همچنین مرحله به مرحله 
و قدم به قدم به س��مت الکترونیکی شدن انتخابات 
پیش می رویم. رئیس جمهور اظهار داش��ت: امروز 
در سراسر کش��ور و در اس��تان های مختلف لحظه 
به لحظه مشخص اس��ت که چه تعداد در انتخابات 
شرکت کرده اند و احراز هویت نیز از طریق سیستم 
الکترونیکی به خوبی درحال انجام است و شمارش 
آرا نیز در برخی مراکز استانی به صورت مکانیزه انجام 
می ش��ود و امیدواریم در آینده نزدیک همه مراحل 
انتخابات الکترونیکی شود که این موضوع در شفافیت 

بسیار تأثیرگذار است. 
  انتخابات فرصتی ب�زرگ برای تغییر چهره 

مدیریت کشور 
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی ب��ا بی��ان اینکه 
صندوق های رأی بزرگ ترین و مهم  ترین س��رمایه 
سیاسی و اجتماعی کش��ور هس��تند، ایجاد ثبات 
اقتصادی در کشور را در گرو انتخاب مدیریتی صحیح 

و کارآمد برای کشور دانست. 
محمدباقر قالیباف با حضور در مس��جد ابوذر تهران 
آرای خ��ود را ب��رای انتخاب رئیس جمه��ور آینده، 
اعضای شورای اسالمی شهر تهران، اعضای مجلس 
خبرگان رهبری و نمایندگان میان دوره ای مجلس 
شورای اسالمی به صندوق های مربوطه انداخت. وی 
ادامه داد: صندوق های رأی بزرگ ترین و مهم  ترین 
سرمایه سیاسی و اجتماعی کشور هستند، همانند 
شوراهای شهر که در س��طح محلی و رئیس جمهور 
در سطح ریاست قوه مجریه برای مردم انجام وظیفه 
می کنند. قالیباف تصریح کرد: انتخابات فرصت بزرگی 
برای مردم است تا چهره مدیریت کشور را نسبت به 
نقد  هایی که دارند، تغییر دهند. بنابراین این وظیفه 
برعهده آنهاست که انتخاب و بررسی دقیقی در این 
مورد انجام دهن��د، چرا که به هرح��ال می خواهند 
چهار سال اداره کشور را در س��طح ملی و محلی به 
نمایندگان خود واگذار کنند. رئیس قوه مقننه یادآور 
شد: ریشه اصلی مش��کالت کنونی ما ناکارآمدی در 
عرصه مدیریتی است، نه کمبود امکانات و اعتبارات. 
ضمن اینکه کش��ور از ظرفیت های باالیی برخوردار 
بوده، بنابراین با یک تالش خوب و مدیریت صحیح 
می توانیم در یک برنامه پنج ساله، ثبات اقتصادی را 

به کشور بازگردانیم. 
   نامزدهای انتخابات چه گفتند؟

نامزدهای انتخابات ریاس��ت جمهوری، چه آنها که 
انصراف دادن��د و چه آنها که تا پای��ان رقابت  ها باقی 
ماندند، روز گذش��ته پس از انداخت��ن رأی خود به 
صن��دوق آرا ، ضمن تمکین به نتیج��ه انتخابات، بر 
ضرورت حل مشکالت مردم با تجمیع و بهره گیری 
از همه ظرفیت ه��ای نظام از س��وی منتخب پیروز 

تأکید کردند. 
  رئیسی: برای حل مشکالت مردم شب و روز 

نمی شناسم
حرف   هایی که در انتخابات زدم برای رفع مشکالت 
مردم بود و برای انجام این کار شب و روز نمی شناسم و 
تمام تالش خود را به کار می گیرم تا در نقش یک طلبه 

خدمتگزار مردم باشم. 
سید ابراهیم رئیسی با حضور در مسجد جامع شهر 
ری رأی خود را به صندوق انداخت و پس از مشارکت 
در انتخابات ۱4۰۰ با بیان اینکه روز بسیار مبارکی 
برای تصمیم گیری ملت ایران است و از تمام دست اندر 
کاران انتخابات کمال تشکر را دارم گفت: ان شاءاهلل 
امروز به دست مردم اجرای عدالت رقم بخورد. توصیه 

من به عنوان یک کاندیدا این است که رأی مردم حق 
الناس است و باید از آن مراقبت کرد و حتی یک رأی 
هم نباید برخالف آنچه مردم تصمیم گرفته اند باشد. 
وی افزود: بعضی از بخش های کشور نیازمند تعرفه 
هستند و از همکاران وزارت کشور و شعب اخذ رأی 
تقاضا می کنم در این راستا تالش کنند. رئیسی با بیان 
اینکه امیدوارم امانتداری نسبت به رأی مردم انجام 
شود اظهار کرد: ان شاءاهلل خداوند کمک کند و دولتی 
رقم بخورد که برای مردم و در جهت رفع گرفتاری آنها 
باشد. رئیسی در پاس��خ به این سؤال که قول شما به 
مردم چیست، بیان کرد: حرف   هایی که در انتخابات 
زدم برای رفع مش��کالت مردم بود و برای انجام این 
کار شب و روز نمی شناسم و تمام تالش خود را به کار 
می گیرم تا در نقش یک طلبه خدمتگزار مردم باشم. 

   مردم ایران هر تصمیمی بگیرند دستشان 
را می بوسم

محس��ن رضایی، نام��زد س��یزدهمین انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری روز جمعه پ��س از انداختن 
رأی خود در صندوق در حرم حضرت عبدالعظیم 
حسنی)ع( شهرری در پاسخ به این سؤال که قول 
شما به مردم در صورتی که رئیس جمهور شدید، 
چیس��ت، گفت: همان طوری که قول دادم، قول 
من سربازی است، قول من از جنس سلیمانی ها، 
مهدی باکری هاست، قول ما این است که به تمام 
حرف   هایی که زدم مو به مو عمل می کنم، مطمئن 
باشید من بیش��تر از آن عمل خواهم کرد و کمتر 
عمل نمی کنم. وی در ادامه در جواب به سؤال یکی 
از خبرنگاران که پرسید » اگر رأی کافی نیاوردید«، 
 پاس��خ داد: مردم ایران هر تصمیم��ی که بگیرند، 
دستش��ان را می بوسم و به عنوان س��رباز وطن تا 
آخرین قطره خونم، از ملت ایران و نظام جمهوری 
اسالمی دفاع می کنم. رضایی همچنین در پاسخ 
به این پرسش که » در صورتی که انتخاب بشوید، 
رقبایتان در دولت شما جایگاهی دارند«،   گفت: در 
صورتی که ملت عزیز ایران به ما اعتماد کنید، من 
از همه توانایی های کشور اس��تفاده خواهم کرد، 
یعنی از اصولگرا، اصالح طلب، اهل سنت، شیعه، 
اقلیت های دینی، اقوام ایرانی؛ چون ما باید بسیج 
عظیمی در کشور به وجود بیاوریم، تحوالت بزرگی 
را باید رقم بزنیم، کش��ور را نمی توان در یک قطار 
کوچک به جلو برد، قطار ایران باید بزرگ باش��د 
که همه ملت ایران در آن جا بگیرد تا بتوانیم این 
عقب ماندگی هایی را که داریم،برطرف کنیم. وی 
در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه در صورتی که 
به عنوان رئیس جمهور انتخاب ش��د آیا از رقبای 
خود در کابینه استفاده خواهد کرد، گفت: از همه 
کسانی که دست در وضعیت کنونی کشور نداشته 
باشند و عامل اصلی وضعیت کنونی کشور نباشند، 

حتماً استفاده می کنم. 
  همتی: اگر رأی نیاورم باز هم در خدمت مردم 

خواهم بود
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
با بیان اینکه اگر رأی نیاورم بازهم در خدمت مردم و 
پیگیری شعارهایم خواهم بود، گفت: مردم حق دارند 
با رفاه و آرامش زندگی کنند ومعیشت مردم مسئله 

اول من خواهد بود. 
عبدالناصر همتی پس از انداختن رأی خود در حسینیه 
ارشاد در جمع خبرنگاران گفت: ما به انزوای خارجی 
پایان خواهیم داد، مردم حق دارند با رفاه و با آرامش 
زندگی کنند. معیشت مردم مسئله اول من است، ان 
شاءاهلل کاری خواهیم کرد حضور مردم در صحنه بیش 
از پیش باشد. وی افزود: اگر هم رأی نیاورم باز هم در 
خدمت مردم و پیگیر شعارهایم خواهم بود. هر کسی 

که رئیس جمهور شود باید توسعه و رفاه کشور را به 
طبقات باالتر برساند. 

   قاضی زاده: پشتوانه مردمی 
حالل بسیاری از مشکالت

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نامزد سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری با حضور در حرم 
مطهر امام رضا )ع( در مشهد، در انتخابات شرکت کرد 

و رأی خود را به صندوق انداخت. 
قاضی زاده هاش��می گفت: چون امر رأی دهی یک 
امر مقدس و تکلیف شرعی است من بهترین مکان 
را یک س��رزمین مقدس برای رأی دادن دیدم که با 
توسل به وجود امام رضا این رأی  ها برکت پیدا کند 
و باعث شود یک دولت صالح و طیبه روی کار بیاید. 
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
افزود: انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهم  ترین 
انتخابات کشور است، یعنی عالی   ترین مقام اجرایی 
کشور را داریم انتخاب می کنیم. مردم نیز حساسیت 
این انتخابات را درک می کنند و مطمئن هستم که 
مشارکت پرش��وری دارند و امیدوارم که پیرو بیانات 
مقام معظم رهبری یک رئیس جمهور با تعداد آرای باال 
انتخاب شود تا بتواند به پشتوانه رأی مردمی بسیاری از 

مشکالت را حل کند. 
  جلیلی: همه س�الیق برای پیشرفت ایران 

جمع شوند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامزد انصراف 
داده س��یزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
گفت: همه سالیق جمع شوند و از فردا برای پیشرفت 

ایران در چهار سال آینده همکاری کنند. 
س��عیدجلیلی پس از انداختن رأی خود در صندوق 
رأی در مسجد فاطمیه محله خزانه بخارایی پایتخت، 
اظهار داشت: این شروع یک دوره جدید از یک  جهش 
و تالش همگانی و جهادی بزرگ است. باید سالیق 
همه نگاه های مختلف تجمیع ش��وند تا از فردا برای 
پیشرفت ایران در چهار سال آینده همکاری کنند. 
جلیلی افزود: به امید خدا در ای��ن انتخابات هر رأی 
مردم مثل یک موشک نقطه زن است بر تحریم های 
دشمن و تهدید  ها و بدخواهی های دشمن. وی گفت: 
هر رأی مردم می تواند بر اقتدار کش��ور اضافه کند و 
تهدید  ها را کم و فرصت  ها را بیشتر کند و این امکان را 
بدهد که با دقت بیشتر پیش برویم. جلیلی تأکید کرد 
که منتخب مردم، رئیس همه جمهوری و رئیس همه 
مردم است و باید همه مردم کمک کنند که نه تنها از 
این مشکالت و نارسایی  ها عبور کنیم بلکه استفاده 
حداکثری از ظرفیت  ها و فرصت های کش��ور انجام 
شود. عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بیان 
اینکه کشور یک  جهش بزرگ را در چهار سال آینده 
تجربه می کند، گفت: ما فکر می کنیم اگر جهش اتفاق 
بیفتد مسائلی مثل بیکاری، گرانی، تورم و مسکن هم 

حل خواهد شد. 
  مهرعلیزاده: به نامزد پیروز تبریک می گویم

فعال سیاسی اصالح طلب و نامزد انصرافی سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری با تأکید بر اهمیت 
جمهوریت نظام گفت: تمام انرژی کشور باید در جهت 

اعتال و سازندگی کشور به کار گرفته شود. 
محسن مهرعلیزاده در پاسخ به این سؤال که توصیه 
ش��ما به برنده انتخابات چیس��ت، گفت: نخستین 
توصیه من این است که به فکر معیشت مردم باشد 
و برنامه ریزی های دقیق برای توسعه اقتصادی کشور 
داشته باشد. مهرعلیزاده اظهار داشت: در فضای داخلی 
و در فضای بین المللی تنش   ها را از بین ببرد و کاری 
کند جمهوری اسالمی ایران با عزتی که دارد در دنیا به 
عنوان یکی از کشورهای مطرح باقی بماند و کاری کند 
تمام انرژی های موجود در کشور در جهت سازندگی و 
اعتالی کشور به کار گرفته شود. وی خاطرنشان کرد: 
مهم تر از همه اینها   به مردم سخت گیری نشود و باید 
بپذیریم که مردم زندگی راحتی داشته باشند و مردم 
در انتخاب های خود آزاد باشند و زندگی برازنده یک 
ایرانی را داشته باشند. این فعال سیاسی در پاسخ به 
اینکه اگر رئیس جمهوری از جناح مخالف باشد چه 
واکنشی خواهید داشت، گفت: من به ایشان تبریک 
و خسته نباش��ید خواهم گفت و برای ایشان آرزوی 

موفقیت خواهم کرد. 
  زاکانی: رئیس جمهور منتخب
 از ساده زیستی امام درس بگیرد

علیرضا زاکانی، رئیس مرک��ز پژوهش های مجلس 
و نامزد انصرافی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهور با حضور در حسینیه جماران رأی خود را به 

صندوق رأی انداخت. 
زاکانی پس از اینکه رأی خود را در حسینیه جماران 
به صندوق انداخت در پاس��خ به این پرسش که چرا 
به  خاطر رئیس��ی کناره گیری کردید، با تأکید بر این 
که بودن یا نبودن م��ا موضوعیت ندارد، تصریح کرد: 
بودن یا نبودن راه ام��ام موضوعیت دارد بنابراین امام 
به سنت های الهی پایبند بودند و اسالم را حداکثری 
می دانستند. امام حفظ نظام اسالمی را اوجب واجبات 
می دانستند و به هیچ وجه ضربه زدن به نظام اسالمی 
را جایز نمی دانستند. اولین توصیه من به رئیس جمهور 
منتخب این است به حسینیه جماران بیاید و از در و 
دیوار اینجا درس بگیرد و در حقیقت از س��ادگی، بی 
آالیشی و آنچه عظمت مان را رقم زد درس بگیرد یک 
روز در همین حسینیه حضرت آیت اهلل مشکینی از امام 
تعریف حداقلی کردند که امام به ایشان اعتراض کردند 
و فرمودند برو دعا کن آدم ش��ویم. امروز اگر از برخی 
مسئوالن تعریف نشود مسئوالن بدشان می آید، یعنی 
عماَل ما راه بیراهه ای را ط��ی کردیم و هر آنچه رهبر 
معظم انقالب و امام می فرمودند در برخی از مسئوالن 

ما اثر نداشته است. 

ورود کمیسیون اصل 90 به گزارش تخلفات 
انتخاباتی

رئیس کمیس�یون اصل 90 مجلس از رس�یدگی این کمیسیون به 
گزارش تخلفات انتخاباتی خبر داد؛ عمده تخلفاتی که از ساعات اولیه 
رأی گیری گزارش شده مربوط به تأخیر در فرایند رأی گیری است. 
حجت االسالم نصراله در گفت وگو با فارس گفت: از ساعت ۷ صبح دیروز 
که زمان آغاز برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و 
ششمین دوره شوراهای اسالمی شهرو روستا بود، گزارش های متعددی 
از سراسر کشور به کمیسیون اصل 9۰ در مورد عدم آمادگی صندوق   ها 
مخصوصاً تا ساعت 9 صبح واصل شد. در استان  خراسان رضوی حدود 
نیمی از صندوق   ها تا ساعت 9 هنوز راه اندازی نشده بود و در استان های 
دیگر هم مثل استان تهران، استان قم و استان مازندران گزارش   هایی 
رسید که این گزارش   ها نگرانی   هایی را ایجاد کرد و ما تماس های زیادی 

را از این استان   ها داشتیم. 
رئیس کمیسیون اصل 9۰ مجلس اظهار داشت: با توجه به ارتباطاتی 
که از سراسر کشور داریم در حال جمع آوری گزارشات از نحوه برگزاری 
انتخابات هس��تیم و گزارش مربوط به این موضوع را در اسرع وقت در 

کمیسیون آماده خواهیم کرد. 

دبیر شورای نگهبان:
تا مردم در صحنه هستند

 دشمن غلطی نمی تواند بکند
آی�ت اهلل جنت�ی، دبی�ر ش�ورای نگهب�ان ضم�ن قدردان�ی از حضور 
مردم در پ�ای صندوق ه�ای رأی تصریح کرد: ت�ا زمانی ک�ه این مردم 
در صحن�ه هس�تند هی�چ دش�منی هی�چ غلط�ی نمی توان�د بکند. 
به گزارش تسنیم، آیت اهلل احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان روز گذشته پس از 
انداختن رأی خود به صندوق در جمع خبرنگاران گفت: سه سفارش دارم، اول 
مشارکت، دوم مشارکت، سوم مشارکت. وی شرکت در انتخابات را یک وظیفه 
ملی و اخالقی توصیف کرد و اظهار داشت: ان شاءاهلل این عمل جزو عبادات مردم 

حساب شود و برای شما ثواب داشته باشد. 
دبیر شورای نگهبان افزود: مش��ارکت از هر نظر دارای اهمیت بسیاری است 
چراکه این نظام، نظام اسالمی و مردمی است و انقالب بر پایه اجتماع و مردم 
شروع شد و ادامه پیدا کرد و پیروز هم شد و تا آخر هم ادامه پیدا خواهد کرد به 
همین دلیل حضور مردم مؤثر است و دشمن هم هیچ غلطی نتوانست بکند و 
نخواهد کرد. آیت اهلل جنتی ضمن قدردانی از حضور مردم در پای صندوق های 
رأی تصریح کرد: تا زمانی که این مردم در صحنه هستند هیچ دشمنی هیچ 
غلطی نمی تواند بکند. یک عده در بیرون نشسته اند و نقشه    هایی می کشند که 
چنین و چنان کنیم و به خیال خودشان می خواهند توطئه های خود را اجرا 
کنند اما مردم ما روشن بین، مسلمان والیی هستند و تا زمانی که مردم پشت سر 

والیت فقیه و نظام و اسالم باشند، هیچ ضرری به این مملکت نخواهد رسید. 

فرمانده کل سپاه:
مردم با آرای خود دشمن را 

موشکباران می کنند
فرمان�ده س�پاه پاس�داران انق�الب اس�المی از ب�ه کارگی�ری 
بی�ش از۱۳0 ه�زار نف�ر از نیروه�ای بس�یج و هم�ه فرمانده�ان 
س�پاه اس�تان    ها ب�رای تأمی�ن امنی�ت انتخاب�ات خب�ر داد. 

به گزارش خبرگزاری بس��یج، سرلشکر پاسدار حس��ین سالمی در حاشیه 
برگزاری قرارگاه انتظامی امام علی )ع( در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی اظهار 
داشت: بحمداهلل امروز ملت بزرگ ایران در حال خلق و آفرینش یک حماسه 
سیاسی جدیدی هستند و با مشارکت گسترده و باشکوه خود در سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری به همه آرزو   ها و رویاهای شوم دشمنان مشت 

محکمی خواهند زد. 
وی ادامه داد: دش��من با مدل جنگ به نبرد و مقابله با این انتخابات پرداخته 
است، از سویی مردم شریف و عزیز ایران اسالمی نیز هر رأی خود را همچون یک 
موشک تلقی می کنند و دشمن را با آرای خود موشکباران خواهند کرد. فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی تأکید کرد: امنیت و سالمت یکی از ارکان 
مهم انتخابات در کشور است که توصیه ها، تأکیدات و فرمایشات رهبر معظم 

انقالب اسالمی امام خامنه ای عزیز) مدظله العالی ( نیز بیانگر این امر است. 
سردار سالمی خاطرنشان کرد: بحمداهلل برادران ما در ناجا با همه استعداد و 
ظرفیت های ممکن در راستای برقراری نظم و امنیت برای انتخاباتی امن وارد 
عرصه شده اند؛ ما هم بر اساس تأکیدات رهبر عظیم الشأن انقالب اسالمی و 
فرماندهی معظم کل قوا به کمک برادران عزیز خود در ناجا با بیش از ۱۳۰ هزار 
نفر از نیرو های بسیج و همه فرماندهان سپاه استانی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی آمده ایم امید است که با برادران عزیز خود در ناجا بتوانیم یک امنیت 
دل انگیز و قابل قبول و آرامش را برای ملت عزیزمان ایران اسالمی فراهم کنیم. 
وی با بیان اینکه امیدواریم که بتوانیم با هم��کاری هم در این جهاد، وظیفه 
سیاس��ی خود را در این یوم اهلل به خوبی انجام دهیم، گفت: از سردار حسین 
اشتری فرمانده ناجا و تمامی همکاران در ستاد که به صورت شبانه روزی در 
راستای برقراری امنیت در این لحظه های تاریخ ساز تالش می کنند، تشکر 
می کنم و خدا قوت می گوییم و آرزوی سالمتی و توفیقات روزافزون را برای این 
عزیزان در اجرای مأموریت های خطیری که دارند از خداوند متعال خواستارم. 

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد
تأخیر در شروع کار رأی گیری

 بیشترین حجم تخلفات
بیش از ۳ ه�زار گ�زارش مردمی که بیش�تر درب�اره تأخیر در ش�روع 
اخذ رأی گیری اس�ت از طریق س�امانه مردم ناظر دریافت ش�ده است. 
به گزارش ایرنا، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته 
با حضور در هیئت نظارت بر انتخابات در جمع خبرنگاران افزود: براساس 
گزارش هیئت  نظارت بر انتخابات بس��یاری از مش��کالت حل شده است. 
برگزاری انتخابات شورا   ها به صورت تمام الکترونیکی موجب ُکندی روند 
اخذ رأی شده است و با پیگیری  با وزارت کشور اعالم شد در هر جایی که 
این انتخابات الکترونیک موجب کندی کار ش��ده است مجریان انتخابات 
می توانند فرایند اخذ رأی را به شکل دستی انجام دهند تا موجب ازدحام 

مردم در شعب اخذ رأی نشود.
 وی ادامه داد: توصیه می کنیم با توجه به شرایط کرونایی، مردم تالش کنند 
هرچه زودتر رأی خود را به صندوق   ها بیندازند البته درباره ضدعفونی کردن 
شعب و رعایت فاصله گذاری ها، اقدامات خوبی انجام شده است. کدخدایی 
درباره گزارش    هایی که پیرامون تخلفات احتمالی به دست شورای نگهبان 
رسیده است هم اظهارداشت : ما از طریق سامانه مردم ناظری تاکنون بیش 
از ۳ هزار گزارش تخلف دریافت کرده ایم که بیشتر مربوط به تأخیر در شروع 
کار رأی گیری و مشکالت دستگاه های احراز هویت بوده که البته غالب این 

مشکالت حل شده است. 

پیام همدلی ناوگروه ارتش
 از اقیانوس اطلس به ملت ایران

کارکن�ان ناوگ�روه ۷۷ نی�روی دریای�ی ارت�ش در اقیان�وس 
اطل�س پی�ام همدل�ی و همراه�ی خ�ود را با آح�اد م�ردم ای�ران در 
خص�وص مش�ارکت حداکث�ری در انتخاب�ات ۱۴00 اع�الم کردن�د. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، فرماندهان و کارکنان هفتاد و هفتمین 
ناوگروه اعزامی نیروی دریای ارتش مستقر در شمال اقیانوس اطلس، طی پیامی 
همدلی و همراهی خود را با آحاد مردم ایران در خصوص مشارکت حداکثری 

در انتخابات ۱4۰۰ اعالم کردند. 
در این پیام آمده است: ناوگروه نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوشکن تمام 
ایرانی سهند و ناوبندر مکران برابر تدابیر فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر حضور 
قدرتمند در آب های آزاد و بین المللی و برابر دستورات سلسله مراتب هم اکنون 
با اقتدار و صالبت در ش��مال اقیانوس اطلس در مسیر دریانوردی می باشد و 
پرچم جمهوری اسالمی ایران را با هدف اعالم پیام صلح و دوستی به کشور های 
دنیا کیلومتر    ها دورتر از میهن اسالمی به اهتزاز در آورده است. گرچه سربازان 
شما در ناوگروه ۷۷ نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران در 
اقیانوس اطلس به دلیل دوری از ایران عزیز، از نعمت مشارکت در انتخابات به 
عنوان تبلور جمهوریت و مردم ساالری دینی نظام مقدس جمهوری محرومند، 
اما رجاء واثق داریم که ملت قهرمان ایران با حضور پرشور و شعور خود در صحنه 
انتخابات، مشت محکمی بر دهان بدخواهان نظام و انقالب خواهند زد. این 
پیام از مدافعان و حافظان امنیت ایران اسالمی عزیز در طوالنی    ترین مأموریت 
دریایی در حالی برای شما هموطنان عزیز ارسال می شود که پرچم خوشرنگ 
کشورمان بر فراز ناو تمام ایرانی سهند و ناوبندر مکران در اهتزاز است و با یاد 
شهیدان عزتمدارمان، پهنه اقیانوس    ها را با نام ایران عزیز و با اقتدار شایسته 
ایرانی می پیماییم. به عنوان حافظان منافع ایران اسالمی در آب های دوردست 
از آحاد ملت شریف و قهرمان ایران در اقصی نقاط کره خاکی می خواهیم تا با 
مشارکت خود، پشتیبان س��ربازان خود هزاران کیلومتر دورتر از خاک پاک 

ایران باشند. 
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قرار بود »پ�روژه تحریم  انتخاب�ات« کلید بخورد. اما »کلید«های دش�من 
سال هاس�ت که دری را ب�ه روی آنها باز نمی کن�د. قرار بود مل�ت نیایند و 
مش�ارکت برود دنبال کارش، زیر 20 درص�د و حتی ۱0 درصد! ح�اال اما آن 
پروژه تحریم شکس�ت خ�ورد و اولین پیامش ب�ه غرب آن اس�ت که این 
ملت را دیگر نمی توان تحریم کرد! ملتی ک�ه از گرانی ها-چه بر اثر تحریم، 
چه به دلی�ل ناکارآمدی مدی�ران داخلی-گله مندند و حق هم داش�تند و 
بسیاری ش�ان پس انداز و داروندارش�ان به باد یغما رفت، ب�از پای انقالب و 
نظام خود ایستادند. سخت اس�ت برای تئوریسین های غربی که باور کنند 

مردمی که ثروت و مال خود را از دس�ت می دهند، ب�از روی خوش به نظام و 
حکومت و دولت خود نشان دهند و باز امیدوار باشند. زیرا آنها همه چیز را 
در قالب کاپیتالیسم خود می سنجند و با مرام ملتی که خوی ایثار و شهادت 
و فرهنگ حسینی و علوی دارد، ناآش�نا و بیگانه اند. روزنامه ها در سرشب 
به زیر چاپ می رود، در حالی که با خنکای هوا تازه ملت ب�رای رأی دادن از 
خانه خارج می ش�وند. صبح اول هفته تکلیف دول�ت و رئیس جمهور-هر 
کدام از این چهارنفر- کامالً  روش�ن اس�ت. آن رئیس جمهور با غیرت یک 
ملت بر سر کار آمده و باید با غیرت هم مانند نوکر ملت پای خدمت بایستد.


