
  گزارش

 نماي نزديك

روز پیروزی بزرگ ملت
انتخابات، صریح     ترین و پر جلوه     ترین میدان حضور و بهره مندی از حق ملی در 
تعیین سرنوشت خود است. حق انتخاب مدیران عالی کشور، حقی است که بر 
اساس میثاق ملی ایران با پیروزی در انقالب ۵۷ به رهبری امام خمینی )ره( 
با تنظیم قانون اساسی بر اساس مردم ساالری دینی استوار گردید و به طریق 
برگزاری انتخابات های مختلف در طول ۴۲ سال حیات انقالب اسالمی، به 
بهترین شکل استقرار یافت، یکی از سرنوشت ساز     ترین لحظه های تاریخی 
برای ملت ایران اس��ت که با حضور فعال خود شخصاً انتخاب می کنند که 
سکان هدایت قوه مجریه را به چه فرد و اندیشه ای واگذار کنند. لذا از آنجا 
که انتخاب حق مردم است و با حضور در پای صندوق های رأی به جای یک 
کنش انفعالی و باری به هرجهت، فعاالنه و هدفمند نحوه و تفکر اداره کشور را 
به مدت چهار سال به فردی با شرایطی که دوست دارند می سپارند، این یک 

پیروزی بزرگ برای ملت ایران است. 
اما انتخاب ۲۸ خ��رداد ۱۴۰۰ از زاویه دیگری نیز حایز اهمیت اس��ت که 
می توان عنوان پیروزی بزرگ بر آن برگزید. از مدت    ها پیش و چندین ماه 
مانده به انتخابات، رسانه های بیشمار معاند خارج نشین و همراهان داخلی 
آنها، تمرکز خود را بر تحریم انتخابات گذاشته بودند. آنها به تجربه دریافته 
بودند که هر فردی از هر جناحی که به ریاست جمهوری انتخاب می شود، 
روند کلی نظام همان است که بود و آنچه متفاوت تر از قبل می شود، سلیقه     ها 
و دیدگاه های خرد نگرانه در مسائل مختلف و مدیریتی کشور است. لذا این 
بار از دوگانه سازی های بی فایده ناامید شده و می خواستند با تشویق مردم به 
عدم شرکت در انتخابات و پایین آمدن مشارکت مردم، مشروعیت نظام را زیر 
سؤال ببرند، اما این بار نیز مردم ایران نشان دادند که شرایط  حساس کشور را 

بسیار بهتر از خیلی    ها درک می کنند و کاری کردند کارستان. 
نکته سوم در خصوص پیروزی بزرگ ملت ایران، اثبات والیتمداری و هوش 
و گوش سپردن به رهبر معظم انقالب است. در طی این مدت، رهبر معظم 
انقالب با وجود حجم گس��ترده تبلیغات منفی دشمنان نظام، هیچ گاه از 
تشویق و ترغیب مردم به مشارکت در تعیین سرنوشت کشور باز نایستادند و 
از آغازین روزهای ورود کشور به فضای انتخاباتی، گام به گام و با ناکام گذاشتن 
هجمه های روانی دشمنان انقالب ملت بزرگ ایران، آنها را امیدوارتر از گذشته 
برای حضور در پای صندوق های رأی دعوت کرد ک��ه نتیجه آن را پس از 
برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ با وجود گرمای طاقت فرسای هوا در بسیاری از 

مناطق کشور و همچنین احتمال شیوع بیماری کرونا، شاهد آن بودیم. 
اینک که مردم بزرگ ایران به آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی اعتماد کردند و 
امید و آرزوهای تحقق نیافته خود را در شعارهای عدالتخواهانه او دیده اند و 
با حضور گسترده در پای صندوق های رأی و سپردن سکان اجرایی کشور 
به سیدی از سالله پاک خاندان رسول گرامی اسالم، به وظیفه خود عمل 
کرده اند، باید توجه داشت که از یک سو، همانطور که رئیس جمهور منتخب 
گفتند این اعتماد مردم، مسئولیت او و همراهانش را بیشتر کرده است. مردم 
به وظیفه خود عمل کردند و حاال منتخبان مردم، بدهکار این حماسه بزرگ 
ملی هستند و ان شاء اهلل که با برنامه ریزی دقیق و عملیاتی به زودی شاهد 

کاهش مشکالت این ملت نجیب و حامی والیت باشیم. 
باید بدانیم که امروز منتخب ملت، رئیس جمهور همه است. چه آنهایی که 
به نامزد دیگری رأی داده اند و چه آنهایی که به هر دلیلی از جمله ناامیدی 
ناش��ی از تورم مداوم و کوچک ش��دن س��فره های خود، از صندوق     ها قهر 
کرده اند، لذا همگان وظیفه دارند از دول��ت حمایت کنند و با طیب خاطر 
بپذیرند که رئیس جمهور منتخب متعلق به همه جناح     ها و اقشار ملت است 
و باید تالش کنیم با همدلی و همراهی دولت جدید را در تحقق اهدافش 
کمک کنیم. اتحاد همدلی و همراهی ملی با دولت منتخب بهترین ضمانت 

موفقیت است. 
و در پایان سخنی نیز با رئیس جمهور منتخب داریم. 

جناب آقای دکتر رئیسی، ضمن تبریک صمیمانه و آرزوی موفقیت، ملت 
ایران آینده روشن ایران اسالمی و فرزندان خود را در جنابعالی و برنامه های 
عدالت جویانه شما جست وجو می کند. لذا امیدواریم دولت آینده در این 
فرصت پیش رو برای تحویل گرفتن سکان اجرایی کشور از رئیس جمهوری 
قبلی، با تهیه برنامه ه��ای عملیاتی با رویکرد های کوتاه م��دت )با نگاه به 
مشکالت فرهنگی، اجتماعی و معیشتی مردم و س��ختی زندگی روزمره 
آنها( میان مدت )با نگاه به ایجاد امید و رونق فضای کسب و کار و پیاده سازی 
عدالت اجتماعی و قطع دستان مفسدان( بلند مدت )با نگاه به پایدار سازی و 
پیشرفت کشور با پیشران های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در دو 
حوزه داخلی و بین الملل( جوانه های امید را در دل مردم به باور تبدیل نماید 
و نشاط و سر زندگی جامعه اسالمی روز به روز افزایش یافته و ایران اسالمی 
گام های محکم و استوار خود را در گام دوم انقالب به سوی آینده روشن که 

همان تحقق تمدن نوین اسالمی است، بردارد. 

معاون امنیتی وزیر کشور:
هیچ حادثه امنیتی 

در برگزاری انتخابات نداشتیم
در  و  مرز  ه�ا  س�وی  آن  از  ک�ه  اطالعات�ی  اش�راف  ب�ا 
مرزه�ای کش�ور و داخ�ل کش�ور ص�ورت گرف�ت، هی�چ 
نداش�تیم.  انتخاب�ات  برگ�زاری  در  امنیت�ی  حادث�ه 
به گزارش مهر، حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور 
در نشست خبری در س��تاد انتخابات کش��ور اظهار داشت: در سطح 
شورای امنیت کشور، ستاد امنیت انتخابات و کمیته   ها و شورای تأمین 
استان   ها و شهرستان های سراسر کشور مسئولیت هماهنگی اجرایی 
و عملیاتی با نی��روی انتظامی تحت عنوان ق��رارگاه امام علی  صورت 
گرفت و با محوریت این نیرو در س��طح ملی، استان   ها و شهرستان ها، 
قرارگاه های امام علی به موازات ش��وراهای امنیت و شوراهای تأمین 
سراسر کشور تشکیل شد. وی ادامه داد: در چند مرحله برآورد امنیتی 
انتخابات صورت گرفت؛ یک مرحله در قالب امنیت سال ۱۴۰۰ و یک 
مرحله قبل از انتخابات، حین انتخابات و بعد از انتخابات که برای همه 
مقاطع برنامه ریزی گسترده ای صورت گرفت. تهدیدات بسیار زیادی 
از جهت اقدامات تروریستی در طول این مدت داشتیم، طراحی   هایی 
صورت گرفته بود و عناصری را در داخل فریب داده بودند که در تورهای 
اطالعاتی قرار گرفتند. برخی مورد تذکر و ارشاد قرار گرفتند و در برخی 

موارد دستگیر شدند. 
ذوالفقاری گفت: با اشراف اطالعاتی که از آن سوی مرز  ها و در مرزهای 
کشور و داخل کش��ور صورت گرفت، هیچ حادثه امنیتی در برگزاری 
انتخابات نداش��تیم. همه نیرو  ها در سراسر کش��ور در آمادگی کامل 
قرار داشتند و هنوز در آمادگی هس��تند. وی تصریح کرد: تعداد بیش 
از ۳۰۰ هزار نفر به طور مس��تقیم برای تأمین امنیت شعب اخذ رأی 
ماموریت داش��تند و بیش از ۳۰۰ هزار نفر هم مأموریت تأمین امنیت 
مرز  ها و شهر  ها و روس��تا  ها و راه  ها را بر عهده داشتند. همه دستگاه  ها 
با هماهنگی کامل و با برنامه ریزی ای که در قرارگاه امام علی و نیروی 
انتظامی صورت گرفت هم کار اطالعاتی و هم کار عملیاتی را همراهی 
و عملیاتی کردند. معاون امنیتی و انتظامی وزارت کش��ور اضافه کرد: 
اطلس امنیت انتخابات هر روز رصد   می شد و ممکن بود بر اساس داده 
ها، رنگ بندی شهر  ها تغییر کند و بر اساس رنگ بندی شهرها، تأمین 

نیروهای امنیتی انجام   می شد. 
ذوالفقاری تأکید کرد: تاکن��ون هیچ اقدام ضدامنیتی و تروریس��تی 
نداشته ایم. نیروی انتظامی مسئولیت تأمین امنیت انتخابات را بر عهده 
داشت و بسیج، سپاه، ارتش، دس��تگاه اطالعاتی، قضایی و شوراها به 

تأمین امنیت کشور کمک کردند. 

ملت پیروز در انتخابات پرشور و پرمعنا
انتخابات ریاس��ت جمهوری س��یزدهم در ش��رایطی برگزار شد که از 
ماه   ها قبل )دقیقاً بعد از برگزاری انتخابات مجلس در اس��فندماه ۹۸( 
عملیات روانی دشمن بر مدار مأیوس و دلسرد کردن مردم قرار گرفته 
و از هر بهانه ای برای عدم حضور مردم پای صندوق های اخذ رأی بهره 

گرفته شد:
۱- کمپین امپراتوری رسانه ای غرب با استفاده از همه ظرفیت های دنیای 
مجازی در دعوت مردم به عدم مشارکت در انتخابات با کلیدواژه  »رأی بی 
رأی « و »نه به جمهوری اسالمی« که در نوع خود تقریباً در تاریخ انقالب 

کم نظیر و یا بی نظیر بود. 
۲- تمرکز جبهه معاندین نظام اعم از منافقین و سلطنت طلب  ها هم سو 
و هماهنگ با محور شرارت عبری، غربی، وهابی بر انجام عملیات روانی و 

القای تقابل مردم با نظام اسالمی.
۳- دشواری معیشت طبقات ضعیف.

۴- آثار روحی و روانی ناشی ازس��وءمدیریت، بی تدبیری   ها و ناکارآمدی 
مشهود دولتمردان.

۵- کرونا هراسی.
۶- مخالف خوانی های داخلی که با انگیزه  دلسرد کردن مردم از ماه   ها پیش 

آغاز شده بود. 
۷- اضافه کنید برخی اختالالت ناشی از سوءمدیریت در جریان رأی گیری 

در ساعاتی از روزِ انتخاب.
ملت ایران در چنین شرایطی با حضور مس��ئوالنه در انتخابات عالوه بر 
خنثی سازی همه توطئه   ها و نقشه های دشمن، در میان بهت و حیرت آنان، 

بصیرت و هوشمندی خود را به رخ جهانیان کشیده و نشان دادند که 
۱ - مردم صاحب کشور هستند و نامالیمات، مشکالت و فشار  ها تأثیری در 

عشق مردم به میهن و حراست از فرهنگ ملی ندارد. 
۲ - کلید حل مشکالت در داخل کشور و در دو کلمه کلیدی جمهوری 

و اسالمی است. 
۳ - مردم نظام را از خود می دانند و قویاً ب��ه آرمان های امام راحل پایبند 

هستند. 
۴ - در کشاکش فشار  ها است که بصیرت ملی در برابر عملیات روانی دشمن 

خودنمایی می کند. 
۵ - رابطه بین امام و امت چه در عصر امام خمینی سالم اهلل علیه و چه در 

عصر امام خامنه ای مدظله العالی رابطه عاشقانه و مرید و مرادی است. 
۶ - مردم در کشاکش مشکالت و فشار  ها نش��اط و پویایی خود از دست 

نمی دهند.
۷ - ملت در این انتخابات به تغییر وضع موجود و تحول رأی دادند. 

۸ - ملت توانا و فهیم ایران در برابر همه ناتوانی ها، ایستادگی و مقاومت را بر 
تسلیم و سازش ترجیح دادند. 

۹ - ملت ایران در یک هماورد بی نظیر اقتدار و عظمت کشور در برابر اراده 
استکباری دشمن را به رخ جهان کشیدند. 

۱۰ - ملت ایران روح همدلی و وحدت بین اقوام و مذاهب را به رخ جهانیان 
کشید. 

۱۱ - ملت ایران در این انتخابات عزم راسخ، دل امیدوار و دیده بیدار خود 
را نشان دادند. 

۱۲ - مردم به نظام اسالمی اعتماد داشته و با جنگ روانی دشمن امید خود 
را از دست نداده اند. 

۱۳ - و در یک کلمه مردم ایران در این انتخابات به ضرورت تحقق بیانیه 
گام دوم مهر تأیید زدند. 

این حضور مؤثر و هوشمندانه مردم در این انتخابات نتیجه عوامل متعددی 
بود:

۱ - تدبیر و مدیریت تحسین برانگیز مقام معظم رهبری.
۲ - بصیرت، هوشمندی و دشمن شناسی مردم.

۳ - سعه صدر و حضور اخالق مدارانه نامزدهای جبهه تحول خواه.
۴ - نامزد  ها با داشتن برنامه تا حدودی به اقناع افکار عمومی کمک کردند. 
۵ - ویژگی های خاص آقای رئیسی: شجاعت، فسادستیزی، عدالت خواهی، 
پاکدستی، مردمی بودن، در کنار مردم بودن، سوابق مثبت مدیریتی، نقش 

او در رفع موانع تولید.
۶- مسئولیت شناسی و تعهد اجتماعی مردم.

۷- هوشمندی مردم در حراست از سرمایه های ملی و اجتماعی.
انتخابات افتخارآمیز ریاس��ت جمهوری س��یزدهم، برای آحاد ملت، 
نامزدهای انتخابات به ویژه آیت اهلل رئیسی، نخبگان، احزاب سیاسی و...  
بسیار پرمعنا و درس آموز است. مس��ئوالن نظام اعم از قوای کشوری و 
لشکری باید به این انتخابات به عنوان فرصت استثنایی برای »خدمت 
به مردم«، »تحقق بیانیه گام دوم«، »وحدت ملی«، »اقدام فوری برای 
رفع مشکالت مردم و کشور«، »اقدام عاجل برای تقویت اعتماد و امید 
مردم«، »تالش برای تقویت آرامش و امنیت روحی و روانی مردم« و...  
نگاه کرده و از ورود به مسائل فرعی و وحدت شکن به شدت پرهیز کرده و 
بدانند چنین فرصت طالیی کمتر در اختیار مسئوالن قرار خواهد گرفت. 
مسئوالن تردید نداشته باشند که مردم نشان داده اند که با همه توان خود 
پشتیبان خادمان خود خواهند بود و در پناه همدلی بین مردم و مسئوالن 

همه مشکالت کشور حل خواهد شد. 

سیدعبداهلل متولیانداود عامری

سید ابراهیم رئیسی با 17میلیون و ۹۲۶ هزار و ۳۴۵ رأی رئیس جمهور ایران شد

رأی جمهور به رئیسی
ادامه از صفحه یک 

پرونده سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
با انتخاب سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور 
بسته شد و پس از پایان رقابت های شورانگیز، اکنون 
فصل رفاقت و همدلی آغاز ش��ده و انتظ��ار می رود 
رئیس جمهور منتخب با بس��یج امکانات کش��ور و 
بهره گیری از همه نیروهای کارآمد و پرتوان کشور، 
مدیریت اجرایی کشور را در مسیر آرمان های انقالب 
و کمک به حل مشکالت مردم هدایت کند. نکته ای 
که در سخنان روز گذشته آیت اهلل رئیسی در دیدار 
رئیس مجلس با ایشان هم بود و تأکید کرد: »در دولت 
جدید همه تالش خ��ود را برای بازک��ردن گره های 
کشور به ویژه در زمینه مشکالت معیشتی مردم به 

کار خواهیم بست. «
    گزارش مجری از نتیجه انتخابات

وزیر کش��ور عصر دیروز در نشس��ت خبری با اعالم 
نتایج نهایی شمارش آرا گفت: سید ابراهیم رئیسی 
با ۱۷ میلیون و ۹۲۶ ه��زار و ۳۴۵ رأی معادل ۶۱/۹ 
درصد آرا ، به عن��وان رئیس جمهوری منتخب ایران 

انتخاب شد. 
عبدالرضا رحمانی فضلی اضافه کرد: از کل واجدین 
ش��رایط ۵۹ میلی��ون و ۳۱۰ ه��زار و ۳۰۷ نفر کل 
آرای مأخ��وذه، ۲۸ میلیون و ۹۳۳ ه��زار و چهار نفر 
در انتخابات مشارکت داشتند که این مشارکت ۴۸/۸ 
درصد است. وزیر کشور افزود: سید ابراهیم رئیسی با 
۱۷ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۳۴۵ رأی حائز مقام اول و از 
سوی مردم عزیز ما امانتدار دستگاه اجرایی و به عنوان 

رئیس جمهوری انتخاب شد. 
رحمانی فضلی گفت: محس��ن رضایی میرقائد با ۳ 
میلیون و ۴۱۲ هزار و ۷۱۲ رأی و عبدالناصر همتی 
با ۲ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۲۰۱ نفر در رتبه بعدی قرار 
گرفتند. وی تأکید کرد: سید امیر حسین قاضی زاده 
هاش��می با ۹۹۹ هزار و ۷۱۸ نفر در رتبه چهارم قرار 
گرفت و بقیه آرا به عنوان آرای باطله مأخوذه ۳ میلیون 

و ۷۲۶ هزار و ۸۷۰ رأی است. 
      تبریک روحانی به رئیسی 

رئیس جمهور روز گذش��ته با حضور در دفتر س��ید 
ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه و دیدار با رئیس جمهور 
منتخب، انتخاب وی با رأی مل��ت را تبریک گفت و 
ابراز امیدواری کرد در دولت جدید کشور به بهترین 

شکل اداره شود. 
دکتر روحانی با اب��راز خوش��حالی از اینکه مردم به 
ندای قانون ، وجدان و مصالح کش��ور گوش دادند و 
بدون توجه به بدخواهان و دشمنان نظام با صندوق 
قهر نکردند و انتخابات باش��کوهی رقم زدند، گفت: 
امیدواریم برادر بسیار عزیزم جناب آقای رئیسی بار 
مسئولیت اجرایی کشور را که سنگین   ترین بار در میان 
قوا بوده و به دوش ایشان گذاشته شده به بهترین وجه 
به مقصد برساند. رئیس جمهور تأکید کرد: تردید ندارم 
همه مردم چه آنهایی که رأی دادند و چه آنهایی رأی 
ندادند چه آنهایی که پای صندوق آمدند و چه آنهایی 
که پای صندوق نیامدند حامی رئیس جمهور منتخب 
خواهند بود، اظهار داشت: از روز ۱۲ مرداد جناب آقای 
رئیسی رئیس جمهور همه مردم هستند و شک ندارم 
که همه مردم از دولت قانونی ایشان حمایت خواهند 
کرد تا منافع و مصالح شان به بهترین وجه اجرایی و 

عملیاتی شود. 
      قالیباف پیروزی رئیسی را تبریک گفت

رئیس مجلس شورای اسالمی در پیامی انتخاب آقای 
رئیسی را به عنوان رئیس جمهوری اسالمی ایران به 

وی تبریک گفت. 
در پیام دکتر قالیباف به س��ید ابراهیم رئیسی آمده 
است: با لطف الهی و هدایت های تکلیف مدارانه رهبر 
حکیم انقالب، ملت سرافراز ایران همچون گذشته 
افتخار آفریدند و حماسه ای دیگر از حضور همگانی 
خلق کردند. حض��ور ملت عزیز ای��ران در انتخابات 
سرنوشت ساز ریاس��ت جمهوری، به رغم نگرانی   ها 
از ش��یوع بیماری کرونا و دلخ��وری و گالیه مندی 
از ناکارآمدی   ه��ا به خص��وص در مدیریت وضعیت 
اقتصادی و مهار گرانی، نشانگر هوشمندی و درایت 
مردم در حفظ س��رمایه ملی انتخاب��ات و صیانت از 
جمهوریت و اسالمیت نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران بود؛ خداوند متعال را باب��ت این عنایت بزرگ 
شاکرم و برپایی جشن ملی انتخابات را به همۀ مردم 
عزیز ایران و خدمت رهبر معظم انقالب که اصلی   ترین 
پاسدار صیانت از حق مردم در تعیین سرنوشت خود 
بوده و هس��تند، صمیمانه تبریک ع��رض می کنم. 
همچنین توفیق حضرتعالی در کسب رأی اکثریت 
ملت عظیم الش��أن ایران را از صمی��م قلب تبریک 
می گویم و معتقد هس��تم که باور راسخ حضرتعالی 
به پی��روی از منویات امام راح��ل )ره( و مقام معظم 
رهبری و همچنین کارنامۀ درخش��ان جنابعالی در 
عدالت محوری و حمایت از محرومان و مستضعفان 
و توفیقات شما در دس��تگاه قضا که موجی از امید و 
رضایت در بین مردم ایج��اد کرد و همچنین اعتقاد 
حضرتعالی به در اولویت قرار دادن شایسته ساالری 
و مقابله س��اختاری با فس��اد، نوید دهندۀ آینده ای 
درخش��ان برای ملت عزیز ایران و رساندن کشور به 

قله های پیشرفت و اقتدار و رفاه خواهد بود. 
رئیسی دیروز پس از دیدار با رئیس مجلس شورای 
اسالمی در جمع خبرنگاران گفت: حتماً با مجلس 
شورای اس��المی، نمایندگان و ریاس��ت آن و همه 
نخبگان و صاحبنظران، برای شکل دادن دولت جدید 
به منظور بازکردن گره های کشور تالش خواهیم کرد، 
به گونه ای که امیدی که در مردم عزیزمان نسبت به 
آینده ایجاد شده اس��ت، افزون شود و اعتمادشان به 

دولت روز به روز افزایش یابد و دولت و ملت در کنار هم 
یک زندگی بسیار روشن و دلنشینی داشته باشند. 

    تبریک مقامات لشکری و کشوری
رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح. رئیس مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام، غالمعلی ح��داد عادل، 
محمد جواد ظری��ف، علی الریجانی، سیدحس��ن 
خمینی، فرمانده کل ارتش، وزیر اطالعات، سازمان 
بسیج مستضعفین، جامعه روحانیت مبارز و دبیرکل 
حزب موئلفه، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت 
ملی، علی اکبر والیتی مشاور مقام معظم رهبری و 
محمدرضا عارف رئیس شورای عالی سیاستگذاری 
اصالح طلبان در نامه ای به آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور دولت سیزدهم را 

تبریک گفتند.
  سپاه پاسداران انقالب  اس��المی نیز در بیانیه ای با 
قدردانی از مشارکت حماسی ملت ایران در انتخابات 
۲۸ خرداد و تبریک به رئیس جمهور منتخب ) آیت اهلل 
دکتر سید ابراهیم رئیس��ی (  بر آمادگی همه جانبه  
برای تعامل و همکاری با دول��ت آینده در چارچوب 
ماموریت ها و وظایف قانونی و رس��الت انقالبی خود 
در عرصه مردم یاری و خدمت رسانی به محرومان و 
کمک به توسعه امر خطیر سازندگی و آبادانی کشور 

تاکید کرد . 
      پیام تبریک رقبای انتخاباتی به رئیسی

پیام های تبری��ک به رئیس جمه��ور منتخب البته 
به س��ران قوا و شخصیت های کش��وری و لشکری 
محدود نماند، بلکه بر اساس یک سنت حسنه، رقبای 
انتخاباتی رئیسی، در پیام های جداگانه، انتخاب ایشان 
از سوی ملت به ریاس��ت جمهوری ایران اسالمی را 

تبریک گفتند. 
      تبریک همتی 

عبدالناصر همتی کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاس��ت جهموری با صدور پیامی انتخاب آیت اهلل 
سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور سیزدهم 

را به وی تبریک گفت. 
در پیام همتی به س��یدابراهیم رئیس��ی آمده است: 
انتخاب جنابعالی را به عنوان سیزدهمین رئیس جمهور 
اسالمی ایران تبریک می گویم. مردم نجیب و سرافراز 
ایران به حق انتظار دارند زندگی سرشار از امید، آرامش 
و رفاه داشته باشند. امیدوارم دولت حضرتعالی با تدابیر 
و اقدامات خود در صحنه داخلی و بین المللی تحت 
زعامت حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 

اسالمی، موجبات سرافرازی جمهوری اسالمی ایران، 
بهبود معیشت و زندگی همراه با آسایش و رفاه ملت 

بزرگ ایران را فراهم سازد. 
      تبریک محسن رضایی 

محسن رضایی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 
در پیامی موفقیت آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی را در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری تبریک گفت. در پیام 
رضایی آمده اس��ت:انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، در 
مقابل چشم ناظران و تحلیلگران جهانی، یکبار دیگر 
ثابت کرد که ملت سرافراز ایران، در پاسداشِت نظام 
اسالمی و تقویت اقتدار و امنیت آن، از هیچ تالشی 
دریغ نمی ورزند و بی تردید این آزمون بزرگ، برگ 
زرین دیگری بر تاریخ مجاهدات ملت تاریخ س��از ما 
افزود. این حماسه شکوهمند را به محضر مقام معظم 
رهبری، ملت شریف و فداکار ایران و به منتخب ملت، 
برادر ارجمندم آیت اهلل جناب آقای حاج سیدابراهیم 
رئیس��ی تبریک عرض نموده، از محضر الهی، دوام 
توفیقات ایشان را در این مس��ئولیت خطیر، طلب 

می کنم. 
     تبریک قاضی زاده هاشمی

سید امیرحس��ین قاضی زاده هاش��می، کاندیدای 
انتخابات سیزدهم ریاس��ت جمهوری، طی پیامی 
به آیت اهلل سید ابراهیم رئیس��ی، پیروزی وی را در 
انتخابات تبریک گفت. در پیام قاضی زاده هاش��می 
آمده است:بنده به س��هم خود این حضور حماسی و 
اقتدار آفرین را به رهبر انقالب که با بیانات هدایتگر 
خود در آستانه انتخابات، راه را بر همگان آشکار کرد 
تبریک و تهنیت عرض می کن��م و ضمن حمایت از 
رأی مردم، به برگزیده ملت، آیت اهلل س��ید ابراهیم 
رئیس��ی تبریک عرض می کن��م و از خداوند متعال 
برای ایشان توفیق خدمت روز افزون به ملت بزرگ 

ایران را خواستارم. 
      تبریک مهرعلیزاده

محسن مهرعلیزاده نامزد انصراف داده سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری ه��م در پیامی به 
آیت اهلل رئیسی رئیس جمهور منتخب پیروزی وی 

را تبریک گفت. 
در پیام محسن مهرعلیزاده به سید ابراهیم رئیسی آمده 
است: موفقیت جنابعالی در رقابت های سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری ای��ران را تبریک 
عرض می کنم. امید آنکه با استعانت از درگاه خداوند 
متعال، انفاس قدسی ارواح طیبه شهدا و امام شهدا، 

رهنمودهای مقام معّظم رهبری )مد ظله العالی( و 
دعای خیر، همراهی و همکاری ملّت نجیب و سرافراز 
ایران، در تحقق وعده های خود در بهبود معیشت، رفاه ، 
آرامش و آسایش مردم و تأمین حقوق مصّرح آنان در 
قانون اساسی در کلیه عرصه های اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی و نیز توجه به نقش مردم و حفظ 
و ارتقای ش��أن و جایگاه ملّت بزرگ ایران در فضای 

داخلی و بین المللی موفق باشید. 
   تبریک جلیلی

سعید جلیلی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
که در روزهای پایانی رقابت  ها به نفع رئیسی از ادامه 
رقابت  ها کناره گیری ک��رد، دیروز در پیامی پیروزی 
منتخب ملت را به وی تبریک گفت.  در بحشی از این 
پیام آمده است: امید ملت آن است که دولت شما توان 
وظرفیت خود را برای شیرین کردن کام مردم به کار 
گیرد و تمهیدات الزم را برای یک جهش تمدنی در 
طلیعه قرن جدید فراهم سازد تا با تحول در فرهنگ 
سیاسی کشورو شتاب گرفتن حرکت ماشین دولت، نه 
تنها از نارسایی های موجود عبور شود بلکه چهار سال 
آینده دوره رسیدن به قله های پیشرفت کشور باشد. 

جلیلی تصریح کرده است: مشارکت در برپایی دولت 
مردمی با انتخابات به پایان نمی رس��د بلکه ش��روع 
می شود و آحاد جامعه باید سایه به سایه دولت برآمده 
از مردم ساالری دینی را دنبال نموده و تأیید، تکمیل 
و تصحی��ح رویکرد  ها و عملکرد  ه��ا را حق و تکلیف 
دائمی خود بدانند. در اندیشه دینی دولت سایه یک 
گفتمان و حرکت عمومی و سایه مردم بر سر دولت 
است . حرکتی که در هشت س��ال اخیر در این بستر 
به یاری جوانان انقالبی و متخصص ،اساتید فرهیخته 
،مدیران باتجربه وموفق ، و شنیدن نظرات کارشناسان 
،اصناف ، تولیدگران وکشاورزان وسایر اقشارو بازدید از 
از شهر  ها وروستا  ها در سی ویک استان کشور انجام شد 
،یافته  هایی داشت که برای بهره برداری الزم در اختیار 
دولت شما قرار دارد چنان که این یافته  ها به تناسب 
در اختیار دولت قبل از شما نیز در اولین فرصت قرار 
داده   می شد و در چهار سال آینده نیز هر یافته جدید در 

اولین فرصت به دولت شما تقدیم خواهد شد. 
    تبریک زاکانی

دکتر علیرضا زاکانی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
که روزهای پایانی رقابت  ها به نفع رئیسی کناره گیری 
کرد، روز گذش��ته با صدور بیانیه ای انتخاب آیت اهلل 

رئیسی را به عنوان رئیس جمهور تبریک گفت. 
در بخشی از این بیانیه آمده است: حضور گسترده و 
معنادار مردم با وجود گالیه های فراوان ایشان از وضع 
موجود، به ویژه سختی معیشت و رأی قاطع آنها به 
رئیس جمهور منتخب، پیام های مهمی در بر داشت. 
پیام نخست حماسه ۲۸ خرداد، لبیک مردم مؤمن به 
آرمان های انقالب به دعوت رهبر حکیم انقالب بود که 
بار  ها ضمن تأکید بر مشارکت گسترده در انتخابات، 
دغدغه  ها و گالیه های م��ردم را تصدیق کرده بودند. 
پیام دوم حضور اکثریت مردم، » نه بزرگ « به دشمنان 
و تحریم کنندگان انتخابات بود؛ پروژه ای که از امریکا و 
صهیونیسم جنایتکار تا پهلوی منفور و رجوی ملعون 
و برخی فرومایگان داخلی در آن سهیم شده و منتظر 
انتقام گیری از نظام و مردم بودند. پیام س��وم حضور 
مردم، در انتخ��اب قاطع آیت اهلل رئیس��ی بود. رأی 
کم نظیر مردم به فردی خوشنام و بااخالق، فسادستیز، 
با کارنامه روشن و تحول خواه برای تحقق دولتی قوی 
و مردمی، نشان دهنده اعتماد مردم به سابقه ایشان 
و مطالبه آنها نس��بت به تحقق شعار  ها و برنامه های 
اعالمی اوس��ت. اینجانب ضمن تبریک این حماسه 
ملی به رهبر عزیزتر از جانم، مردم وفادار و صبور ایران 
اس��المی و نیز آیت اهلل رئیسی منتخب گرامی ملت 
و تشکر از همه دس��ت اندرکاران انتخابات، امیدوارم 
از هم اکن��ون، ثانیه  ها و دقای��ق منتخبین خصوصاً 
رئیس جمهور منتخ��ب با توکل ب��ر خداوند متعال 
صرف تکمیل برنامه ریزی  ها برای تش��کیل دولتی 
قوی، فسادستیز، جوانگرا، تحولخواه، عدالت طلب و بر 
محور شایستگان و متوجه نسبت به محرومان جامعه 
شود و همه گروه ها، افراد و مؤثرین اجتماعی و سیاسی 
کشور را به مساعدت، کمک و یاری به منتخب ملت 

فرا می خوانم. 
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 در پی حضور حماسی و ش��ورانگیز ملت بزرگ 
ایران در انتخابات ۲۸ خ��رداد، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی 

پیروز بزرگ انتخابات را ملت ایران دانستند. 
درپیام رهبر انقالب به »ملت بزرگ و س��ربلند 
ایران« آمده است: حضور حماسی و شورانگیز در 
انتخابات ۲۸ خرداد، صفحه  درخشان دیگری بر 
افتخارات شما افزود. در میانه  عواملی که هر یک 
به گونه ای می توانست مش��ارکت در انتخابات را 
کم رنگ کند، مناظر چشم نوازِ اجتماعات شما در 
مراکز رأی گیری در سراسر کشور، نشانه  آشکاری 

از عزم راسخ و دِل امیدوار و دیده  بیدار بود. 
پیروز بزرگ انتخابات دیروز، ملت ایران است که 
یک  بار دیگر در برابر تبلیغات رسانه های مزدور 
دش��من و وسوسه  خام اندیش��ان و بدخواهان، 
قد برافراش��ت و حض��ور خود در قل��ب میدان 
سیاسی کشور را نشان داد. نه گالیه از دشواری 
معیش��ت طبقات ضعیف، نه دلتنگی از تهدید 
بیم��ارِی فراگیر، ن��ه مخالف خوانی   هایی که با 
انگیزه  دلس��رد کردن مردم از ماه   ها پیش آغاز 
شده بود، و نه حتی برخی اختالالت در جریان 
رأی گی��ری در س��اعاتی از روِز انتخ��اب، هیچ 
یک نتوانس��ت بر عزم ملت ایران فائ��ق آید و 
انتخابات مهم ریاس��ت  جمهوری و شوراهای 

شهر و روستا را دچار مشکل س��ازد. اینجانب 
جبهه سپاس بر خاک می سایم و خداوند علیم 
و قدیر را بر توفیقی که به ملت ایران عطا کرد و 
نظر رحمتی که بر ایران و جمهوری اس��المی 
افکند، ش��کر بی پایان می گزارم. به ملت ایران 
ش��ادباش می گویم و به حضرات محترمی که 
با انتخاب مردم به مس��ئولیت واالی ریاس��ت  
جمهوری یا عضویت شورا  ها در سراسر کشور 
دست یافته اند، همراه با عرض تبریک، قدردانی 
از این ملت باوفا و پایبن��دی کامل به وظایفی 
را که در قانون برای آنان ش��مرده ش��ده است، 
یادآوری می کنم. فرصت خدمتگزاری به کشور و 
ملت را قدر بدانید و انگیزه های خدایی را همواره 
مدنظر داشته باش��ید. الزم می دانم از شورای 
محترم نگهبان و وزارت کش��ور و دستگاه های 
حافظ امنیت و سالمت و رسانه  پرتالش ملی و 
نامزدهای محترم و همه  کسانی که به  نحوی به 
این آزمون بزرگ کمک کرده اند تشکر کنم. به 
حضرت ولی اهلل االعظم ارواحنا فداه که صاحب 
اصلی این کش��ور و این نظام است سالم عرض 
می کنم و درود می فرس��تم، عل��و درجات امام 
عزیز که سلسله جنبان حرکت عظیم ملت ایران 
بود و شهیدان واالمقام را که بر  ترین افتخارات 

کشورند، از خداوند متعال مسئلت می کنم. 

انتخابات 1400 را  چگونه بفهمیم؟
ادامه از صفحه یک

ممکن است شورای نگهبان اش��تباه کند اما ریگی به کفش ندارد که 
اگر داش��ت، باید یک اصولگرا و پنج اصالح طلب را تأیید می کرد، اگر 
قانون اجازه اقناع اجتماعی را نمی  دهد، باید برای اصالح آن اقدام کرد. 
عدم اقناع نیروهای مؤمن به انقالب و کسانی که حاضرند همه جان، مال 
و آبروی خود را فدای انقالب اسالمی کنند، شاخصی است که می تواند 
به اصالح قوانین و روندها منجر ش��ود. پذیرش تعبدی تصمیمات در 
دهه های اخیر تا حدودی کاهش یافته و پذی��رش علل تصمیمات به 
روش اقناع و استداللی رشد کرده است. نظام سیاسی ما باید متناسب 

با این تغییر ذائقه قوانین و روش ها را اصالح کند. 
۷- آقا محسن بر شعارهای ملموس اقتصادی - معیشتی متمرکز شد 
اما نتوانست آن را در ذهن ملت معتبر کند. شاید بتوان این موضوع را به 
صورتی دیگر نیز درک کرد و آن اینکه صرفاً شعارهای اقتصادی جذابیت 
ایجاد نمی کند. مردم خصایص و شعارهای دیگر را نیز در کنار معیشت 

به صورت ترکیبی مدنظر قرار می دهند. 
۸- این انتخاب��ات و نتیجه آن، آزمون س��خت نیروهای مؤمن انقالب 
اسالمی است. در این چهار  سال همه مدعیات آنان ورق خواهد خورد و 
در نمایشگاه ملت آبدیده خواهد شد، هیچ فرصتی برای خوشحالی و ماه 
عسل نیست، باید سریعاً اولویت ها را شناخت و در سه سطح کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت به آن اقدام کرد و گرن��ه مردم با هیچ کس عقد 

اخوت نبسته اند. 
۹- تردیدی نیست که نگرش حاکم بر دولت رئیسی، دولت »انسجام 
ملی« خواهد بود و رسانه های اصالح طلب زودتر از دیگران به این مهم 
پی بردند. دولت جدی��د اگر چه فکر و نگرش اصالح طلب��ان را در تراز 
انقالب اسالمی و اندیشه سیاسی امام نمی داند اما قبول نداشتن، مانع 

به رسمیت شناختن آنان نخواهد شد. 
۱۰-تیم عمیق، منسجم، کاردان و غیراحساس��ی می تواند بار ملت را 
بهتر حمل کند و بارقه های امید را در چشمان ملت نمایان کند. تحلیل 
اعتقادی گرایش مردم در این شرایط سخت را نیز نباید از نظر دور داشت 

که تحلیل آن را به خوانندگان محترم می سپارم.

 رهبر انقالب: منتخبان مردم 
فرصت خدمتگزاری به کشور و ملت را قدر بدانند


