اولين قدم در هندسه گام دوم

سعداهلل زارعي در بخشي از يادداشت ديروز
روزنامه كيهان با عنوان اولين قدم در هندسه
گام دوم نوشت :جريان موازي انقالب اسالمي
كه از ابتداي انقالب به موازات خط اصيل انقالب حضور داشته است ،به
شورش تودههاي فقير مردم دل بس��ته بود و مخفي هم نميكرد و در
دهها مقاله بروز داده بود .يكي از شناختهشدهترين نظريهپردازان جريان
موازي كه عضو شوراي شهر اول تهران هم بود ،در تحليل آشكار خود
نوشت ،مردم از اصالحطلبي  -اصالح امور كشور از طريق اصالح نظام -
عبور كرده و ديگر به آن اعتقادي نداشته و اصالحطلبي را راهحل كشور
نميدانند .وي در ادامه بااشاره به رخدادهاي سال  ۱۳۹۷توصيه كرد
كه «اصالحطلبان اصالحات را مرده حساب كرده و به كف خيابان چشم
بدوزند ،آنجا كه تغييرطلبي به شكل انقالبي اتفاق ميافتد ».در واقع اين
جريان موازي انق�لاب ،به طور جدي معتقد بود فق��ر طبقات پايين و
رس��يدن جمعيت انبوهي  -حدود چند ميليون نفر  -به آن خط فقر،
حتماً آنان را به اعتراضات خشن و مقابله فعال با نظام ميكشاند و سپس
به مراكز استانها و پايتخت سرايت ميدهد .آنگاه يكي از اين دو اتفاق
ميافتد :يا اين موج آنقدر قدرت دارد كه به دگرگوني در ساخت نظام
سياسي هم منجر ميش��ود يا آنچنان پرقدرت نيس��ت و تا مرحلهاي
كاربرد دارد و نتيجه آن تغييرات مهمي در پارهاي از سياستهاي اصولي
نظام ،به ويژه در مسائل مرتبط با سياست خارجي كشور خواهد بود.
بر اين اساس به موازات ادبيات دوگانهسازي و ادبيات پررنگ نشان دادن
دايره فقر و دامن زدن به آن ،ادبيات «كاهش حتمي مشاركت»« ،فضاي
سرد انتخابات  ،»۱۴۰۰و «كمشمارترين مشاركت تاريخ كشور» مطرح
گرديد .ما در واقع ميتوانيم بگوييم از حدود دو س��ال پيش مهندسي
كاهش مشاركت براي تغيير دادن ايران طراحي و به اجرا گذاشته شد.
اما آنچه در سالهاي  ۱۳۹۸و  ،۱۳۹۹در روز انتخابات رياستجمهوري
 ۱۴۰۰اتفاق افتاد ،همه اين مهندسي و جمعبنديها را دگرگون كرد.
شورش فقرا اتفاق نيفتاد ،نظام دوقطبي نشد و با مهارت از اين توطئه
عبور كرد ،داعيه دلسوزي جريان موازي براي معيشت مردم پذيرفته
نشد ،نشان دادن در باغ سبز توافق با بايدن به جايي نرسيد چراكه مردم
به آن اقبالي نشان ندادند و در نهايت انتخابات  ،۱۴۰۰رقابتي و با حضور
اكثريت واجدان شرايط رأي برگزار شد.
--------------------------------------------------

به خودتحريمي پايان بدهيم

محمدكاظم انبارلويي در س��رمقاله
دي��روز روزنام��ه رس��الت نوش��ت:
ديدارهاي رسمي رهبر معظم انقالب
همان است كه از صدا و سيما ميشنويم و مسير انقالب را با ديدگاههاي
اعالمي رهبري به فضل خدا طي ميكنيم اما ديدارهاي غيررس��مي
رهبري بيشتر «اعمالي» است تا «اعالمي»!
در اين ديدارها رهبري با سرانگش��ت هدايت بنبستها را ميشكند
راه را باز ميكنند تا كساني كه سالك راه انقالب و امام براي پيشرفت
كشور هستند مسير را درست بپيمايند .قسمت سوم مجموعه روايتي از
ديدارهاي پنجشنبهاي رهبري كه از صدا و سيما پخش شد با دو قسمت
ديگر كام ً
ال متفاوت بود.
ش��ماري از دانش��مندان و علماي حوزه علم و فن��اوري در ديدارهاي
صميمي خ��ود ب��ا رونمايي از ق��درت توليد عل��م در اي��ران ،موانع و
دش��واريهاي اين مس��ير را مطرح ميكنن��د و رهبري هم��ان جا با
دلگرمكردن آنها هدايتهايي را در دس��تيابي كش��ور به فناوريهاي
نوين مطرح ميفرمايند كه در تاريخ ايران به عنوان يك نقطه عطف در
پيشرفت و توسعه كشور به حساب ميآيد .در حوزه نظامي به قلههايي
رس��يدهايم كه هر تهديدي را ميتوانيم در زمين ،هوا و دريا به خوبي
پاسخ دهيم .در حوزه س��لولهاي بنيادين ،درمان ناباروري ،فناوري
هستهاي ،نانوتكنولوژي ،در زمينه داروسازي و درمان سرطان قلههايي
را فتح كرديم كه واقعاً غرورانگيز است.
ايران امروز  ۴۲درصد توليد علم در جهان اسالم را به خود اختصاص داده
است و در بسياري از علوم در رتبه چهارم جهان هستيم .اما دانشمندان
ايراني امروز با دو تحريم روبهرو هس��تند :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 شرايط جنگ اقتصادي برخورد شود.
دولت جوان و انقالبي بايد با كار جهادي به دانش��مندان داخل كمك
كند تا از تحريمها عبور كنيم .خودتحريمي بدتر از تحريمهاي ظالمانه
امريكاست تا از خودتحريمي عبور نكنيم مقابله با تحريمهاي دشمن
ممكن نيست.
كارآفرينان ،دانش��مندان بزرگ در حوزههاي مختل��ف علوم جديد و
فناوريهاي نو بايد گردش اطالعات درداخ��ل را در مورد توان توليد
در كشور با ارتباط معقول روان كنند و س��ازماني پديد آورند با كمك
دستگاههاي امنيتي و قضایي در برابر عناصري كه «خودتحريمي» در
داخل وخارج مديريت ميكنند بايس��تند ،البته دولت جوان و انقالبي
بايد به كمك آنها بيايد تا در اين نبردي كه از بيرون هدايت ميش��ود،
غلبه كنند.
--------------------------------------------------

حقيقت را به رخ مردم دنيا بكشيم

فاطمه صابري در روزنامه وطنامروز
نوش��ت :اين روزها متأث��ر از فضاي
انتخابات رياستجمهوري سيزدهم،
شاهد وايرال شدن اطالعات فيك و دروغ در فضاي رسانه و شبكههاي
اجتماعي هستيم كه مدام مردم ايران را براي عدم مشاركت در انتخابات
تهييج ميكنند و با سفس��طهگوييهاي گوناگون دنبال تضعيف نظام
ن قبل از انتخابات كه
هس��تند .رهبر انقالب در آخرين سخنرانيش��ا 
چهارشنبه گذشته صورت گرفت ،تأكيد داشتند« :شايد در هيچ نقطهاي
از عالم نميتوانيم كشوري را پيدا كنيم كه انتخابات آن اين همه مورد
هجمه دشمنان قرار گرفته باشد .در همين انتخابات پيش رو چند ماه
است رس��انههاي امريكايي و انگليس��ي و مزدوراني كه زير پرچم آنها
مشغول كار هستند ،دارند خودشان را ميكشند تا انتخابات جمهوري
اسالمي را به نحوي زير سؤال ببرند و به نحوي انتخابات در ايران را مورد
اتهام قرار دهند ».اما به راستي چرا اين حجم از دشمني و دروغ پراكني
در رابطه با انتخابات رياستجمهوري در ايران در جريان است و چرا ما
از سال  88به بعد در يك كارزار عظيم جنگ رسانهاي داخلي و خارجي
قرار گرفتهايم كه مدام با انكار قدرت جمهوري اسالمي در عرصههاي
مختلف به دنبال تلقين «واقعيتهاي جايگزين» به جاي «واقعيتها»
در افكار عمومي مردم ايران است؟
با تحليل وقاي��ع انتخابات س��ال  88و ظهور جنبشه��اي اجتماعي
و ني��ز مرجعيت يافتن س��لبريتيها از طريق ش��بكههاي اجتماعي-
مثل كنش��گري آنه��ا در انتخاب��ات  92و  96كه از نش��انههاي غلبه
جهان پساحقيقت است -در كنار رش��د بدقواره صنايع آيسيتي در
سالهاي اخير به يمن سياستهاي وزير جوان ارتباطات دولت فعلي،
ميتوان گفت ذهن ايراني نزديك به يك دهه است با گردش در جهان
پساحقيقت در حال آش��نايي ذهني ،عيني و ميداني با مختصات اين
جهان جديد است و همين امر خود بسترساز آن شده است كه حضور
مردم در نظام جمهوري اسالمي كه داراي يك اصل محكم و سند متقن
فكري است و صرفاً مسئله سياسي نيست ،به مسئلهاي صرفاً جناحي و
جنجالهاي رسانهاي تبديل شود .در صورتي كه طبق فرمايشات رهبر
انقالب ،نگاه به بعضي حقايق مثل مشاركت مردم و حضور در انتخابات
بايد فراتر از نگاههاي سياسي باشد ،حقيقت را به رخ مردم دنيا بكشيم.
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«پايان باز» توافق هستهاي با غرب بعد از  90ماه

تواف�ق هس�تهاي ب�ه عن�وان مهمترين و
ويژهترين پرونده دولت تدبير و اميد همچنان
با پايان باز روبهرو است و در حالي كه آهنگ
آغاز فرآيند آن از مهر ماه س�ال  1392و در
سفر هيئت ايراني به مجمع عمومي سازمان
ملل نواخته ش�د ،همچنان مهمترين س�از
دولت مس�تقر براي اداره امور كشور است!

مهر ماه س��ال  92بود كه رئيسجمهور و وزير
امور خارجه كش��ورمان تابوي رابطه مستقيم
با اياالت متحده را شكس��تند و فصل جديدي
از روابط ميان ايران و امريكا را رقم زدند .از آن
زمان تاكنون توج��ه و تمركز اصلي دولتهای
يازده��م و دوازدهم ح��ول مذاكره ب��ا امريكا
پيرامون مباحث هس��تهاي ش��كل گرفته و تا
امروز ك��ه رئيسجمهور جديد كش��ور معرفي
ش��ده كماكان تمركز اصلي دولت روي همين
موضوع است.
در ش��رايطي كه با روي كارآمدن دولت بايدن
دور جديدي از مذاكرات هستهاي براي احياي
برجام آغاز ش��ده اما تاكنون منت��ج به نتيجه
بهارستان

رئي�س كميس�يون امني�ت ملي و سياس�ت
خارجي مجلس با اش�اره به حض�ور مردم در
عرصه انتخاب�ات تأكي�د كرد كه م�ردم مثل
هميشهشگفتيسازشدندودشمنومسئوالن
كش�ور را به طور همزم�ان غافلگي�ر كردند.

حجتاالسالم مجتبي ذوالنوري ،نماينده مردم قم
در مجلس شوراي اسالمي در گفتوگو با فارس،
با اشاره به برگزاري موفقيتآميز انتخابات رياست
جمهوري دوره سيزدهم اظهار داشت :با توجه به
مجموعه اتفاقاتي كه در اين چند س��ال اخير رخ
داد و فشار س��نگين اقتصادي كه بر دوش مردم
قرار داش��ت و نيز وعدههاي فراوان عملنشدهاي
مانند ايجاد رونق اقتص��ادي و بينيازي مردم به
يارانهها ،چرخيدن همزم��ان چرخ زندگي مردم
و س��انتريفيوژها ،اعتبار گذرنامهه��اي ايراني در
جه��ان و وعدههايي از اي��ن قبي��ل و نيز تالش

ملموسي نش��ده اس��ت ،اين در حالي است كه
روز گذش��ته محمدج��واد ظري��ف از مختومه
شدن پرونده هس��تهاي تا انتهاي دولت تدبير
و اميد خبر داده اس��ت .محمدج��واد ظريف،
وزي��ر خارجه جمهوري اس�لامي اي��ران طي
گفتوگويي با اش��اره به رون��د فعلي مذاكرات
«وين» براي احياي برجام گفت كه احتماالً تا
قبل از پايان كار دولت «حسن روحاني» توافق
حاصل خواهد شد.
زيادهخواهيهاي بيپايان اروپا
در حالي طرف ايراني همچنان به تعهدات اصلي
خود در قبال غرب پايبند اس��ت كه اروپاييها
بر اس��اس رويكرد س��ابق خود در قبال ايران،
همچنان اصرار دارند طرف ايراني همچنان به
صورت يكجانبه تعهدات خ��ود را اجرايي كند!
آن هم در حالي كه روابط پولي ،بانكي و تجاري
ايران همچنان رنگ هيچگونه گشايش��ي را به
خود نديده است.
جوزپ ب��ورل ،نماينده عالي اتحادي��ه اروپا به
عنوان هماهنگكننده برجام از پيشرفتهاي

صورت گرفت��ه طي هفتههاي گذش��ته با نگاه
به بازگش��ت احتمالي اياالت متحده به توافق
هستهاي ايران و نحوه اطمينان از اجراي كامل
و مؤثر آن از سوي تمام طرفها استقبال كرده
و گفته است« :مذاكرات وين اهميت تصميمات
دش��واري را كه هنوز باي��د به آنه��ا پرداخت،
برجس��ته كرد ».بورل اهمي��ت بهرهگيري از
فرصت ديپلماتي��ك (براي احي��اي برجام) و
ضرورت انعطافپذيري براي س��ازش را كه به
نفع تمام طرفها باشد ،مورد تأكيد قرار داده و
با نيمنگاهي به انتخابات رياست جمهوري ايران
خواستار تداوم تعهد ايران به برجام شده است.
آكسيوس :امريكا خواهان احياي برجام
پي�ش از روي كار آمدن دول�ت جديد در
تهران است
ام��ا آنچ��ه در اين مي��ان مهم مينماي��د ،اين
مس��ئله اس��ت كه طرف امريكايي اص ً
ال تمايل
ندارد احي��اي برجام را به دولت بعد از حس��ن
روحاني موكول كند چراك��ه به خوبي ميداند
انعطاف كنوني تي��م مذاكرهكنن��ده يقيناً در

دولت آينده ايران تكرارشدني نيست و احتمال
اينكه اختالفات فيمابين ايران و غرب عميقتر
شود ،هست ،به همين دليل تالش ميكند طي
 45روز باقيمانده تا روي كارآمدن دولت جديد
در ايران به هر ش��كل ممكن بستر بازگشت به
برجام و بهرهگيري از مكانيسم ماشه به عنوان
مهمترين هدف را فراهم كند .در مقابل دولت
تدبير و اميد نيز براي حفظ آبرو تالش ميكند
برجام احيا شده را به دولت آينده تحويل دهد.
س��ايت خبري آكس��يوس به نقل از يك مقام
امريكايي ميگويد ،دولت جو بايدن در امريكا
خواهان آن است كه توافق برگشت به برجام با
ايران ،پيش از انتقال قدرت به دولت جديد در
تهران صورت بگيرد .به نوشته آكسيوس در روز
جمعه ۲۸خرداد ،اين مقام امريكايي گفته است
كه اگر مذاكرات به اوايل ماه اوت كشيده شود،
زماني كه انتقال قدرت در ايران قرار است انجام
بگيرد ،اين امر «نگرانكننده» خواهد بود.
 VOAدر همين زمينه ميافزاي��د« :اين مقام
امريكايي گفته اس��ت كه اگر پيش از روي كار
آمدن دولت جدي��د در اي��ران توافقي حاصل
نشود ،سؤاالتي جدي درباره احتمال دستيابي
به توافق مطرح خواهد شد .تحليلگران و برخي
ديپلماتهاي درگير مذاكرات با ايران ميگويند
كه رس��يدن به توافق با دولت فعلي آسانتر از
يك دولت جدي��د ،به ويژه دولتي به رياس��ت
ابراهيم رئيسي خواهد بود».
توافق هستهاي
آنچه احتماالً مورد توجه فوقالعاده طرف غربي
و تيم مذاكرهکننده كش��ورمان ط��ي  45روز
باقيمانده تا روي كارآمدن دول��ت جديد قرار
خواهد گرفت،اين مس��ئله است كه چارچوب
احياي برجام و بازگشت امريكا به اين توافقنامه
بايد به گونهاي باشد كه دولت آتي ايران نتواند
به حتي آن را ناديده بگي��رد و چنانچه تصميم
داشته باش��د با رويكردي متفاوت و مبتني بر
تأمين منافع ملي با آن روبهرو ش��ود ،ملزم به
پرداخت هزينههاي س��نگين ش��ود .بر همين
اساس احتماالً احياي نمادين و ويتريني برجام
براي زنده نگه داش��تن آن در آينده مهمترين
اولويت مذاك��رات وي��ن از اين تاري��خ به بعد
خواهد بود و با توجه به نتايج انتخابات رياست
جمهوري در اي��ران مصون نگه داش��تن اصل
برجام فارغ از آثار و نتايج آن براي دو طرف حائز
اهميت است.

مردم مثل هميشه شگفتيآفریدند و غافلگيركردند
گسترده رسانههاي اس��تكباري و ايادي داخلي
آنها و كشورهاي وابسته به اس��تكبار در منطقه
براي دلس��رد كردن مردم و عدم حض��ور آنها در
انتخابات ،مردم با توجه به جميع جوانب و مشكالت
فتحالفتوح كردند .وي افزود :مردم در اين انتخابات
عالقهمندي و پيوندشان را با انقالب ،نظام و واليت
نشان دادند و اثبات كردند همچنان به آرمانهاي
شهدا و به ويژه شهيد حاج قاسم سليماني پايبند
هستند .رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست
خارجي مجلس اظهار داش��ت :مردم هميشه به
طور همزمان دشمن خارجي و مسئوالن خودمان
را غافلگير كردهاند و اين بار نيز شگفتيساز شدند
و اين پيروزي را رق��م زدند ،لذا ابتدا به خود مردم
و سپس به رهبر فرزانه و حكيم انقالب كه پرچم
اقتدار كش��ور را سرافراز نگه داش��ته و كشور را از
فتنهها به سالمت عبور دادهاند ،تبريك ميگويم.

خبر

ذوالنوري تصريح كرد :اگرچه ميشد شور انتخاباتي
بيش از اينها و مش��اركت مردم باالتر باشد ،ولي با
توجه به مش��كالت موجود ،معتقدم مردم با نظام
قهر نكرده بلكه در فش��ار اقتص��ادي بودهاند و اگر
رئيسجمهور منتخب با كار جهادي و هوشمندانه
و نيز ب��ا مقابله قاطع با فس��اد و ناكارآمدي فضاي
كش��ور را عوض كند و مردم طعم كارآمدي نظام
و دولت مستقر را بچشند ،سرمايه اجتماعي نظام
جمهوري اس�لامي روز به روز بيشتر خواهد شد.
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
مجلس با تأكيد ب��ر اينكه عملك��رد دولت آينده
در افزايش س��رمايه اجتماعي و مل��ي نظام مؤثر
است ،اظهار داشت :با توجه به سابقه عملكرد آقاي
رئيسي در قوه قضائيه و مسئوليتهاي ديگر و عزم
كار جهادي كه در ايش��ان وجود دارد ،اميدواريم
كابينهاي توانمند ،كارآمد و پاك تشكيل دهد كه

در فرصت مناسب و متناسب با توقعات بحق مردم
امور كشور را سامان دهند و بخش قابل توجهي از
مطالبات مردم را برآورده كنند تا مردم نيز تفاوت
بين مس��ئوالن با نگرشهاي مختل��ف و نيز فرق
مديريت جهادي و غيرجهادي را احس��اس كنند
و قطعاً اين اتفاق خواهد افت��اد .نماينده مردم قم
در مجلس شوراي اس�لامي خاطرنشان كرد :اگر
دولت آينده به جاي چنين راهكارهايي مسير بهبود
معيش��ت مردم را از رونق توليد و افزايش اشتغال
دنبال كن��د ،خودبهخود بار اداره كش��ور از دوش
دولت برداشته ميش��ود و اگر مردم شغل و درآمد
مناسب داشته باشند ،خودشان زندگيشان را اداره
ميكنند و الزم نيست از دولت پول بگيرند ،حتي با
دادن ماليات دولت را نيز اداره خواهند كرد تا زمينه
قطع وابستگي به نفت و شفافيت بودجه و جلوگيري
از فساد در ساختار اقتصادي كشور فراهم شود.

سفير اسبق ايران در لبنان:

شرایط منطقه و جهان علیه رژیم صهيونيستی است
س�فير اس�بق اي�ران در لبن�ان و اردن تأكي�د ك�رد
ك�ه تغيي�ر كابين�ه صهيونيس�تها ممك�ن اس�ت ت�ا
ان�داز هاي در براب�ر اي�ران تغييرات�ي ايج�اد كن�د.

احمد دستمالچيان ،كارشناس مسائل منطقه در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران جوان ،درب��اره كنار رفتن نتانياهو از ق��درت ،گفت :رژيم
صهيونيستي دچار تناقضات زيادي است كه از گذشته گريبانگيرش
بوده و اخيرا ً تش��ديد ش��ده اس��ت .این رژیم تنشه��اي قوميتي و
سياسياش زياد شده است ،در نتيجه بعد از چند دوره انتخابات كابينه
جديد با اختالف يك رأي نتانياهو را كنار گذاشت و نفتالي بنت روي
كار آمده است .با توجه به آراي شكننده بنت در كابينه معلوم است كه
دولت وي شكننده است و ممكن است ائتالفها به زودي فرو بريزد .با
توجه به تضادهاي دروني و تنشهاي داخلي این رژيم بيش از گذشته
رژيم صهيونيستي در بحران فرو خواهد رفت.
وي افزود :كابينه جديد بسيار ش��كننده و ناپايدار است و بعيد است
بتواند مدتي طوالني در برابر بحرانهای متعدد سياس��ي و اجتماعي
گريبانگير رژيم اشغالگر فلسطين دوام بياورد .امريكاييها فشار زيادي
بر كابينه جديد براي از س��رگيري مذاك��رات وارد خواهند كرد و در
صورت اجتناب گروههاي راستگراي صهيونيستي ،بار ديگر شاهد
برگزاري انتخابات پنج��م ،اينبار با محوريت از س��رگيري مذاكرات
اسرائيلي -فلسطيني خواهد بود.
كارشناس مس��ائل منطقه اضافه كرد :س��الهاي درازي است كه
رژيم صهيونيس��تي دس��ت به گريبان نزاعها و تنشهاي دروني
خودش است و بحرانها و تنشهاي سياسي عميقي جامعه رژيم
صهيونيستي را فراگرفته است .اعم از اختالفات سياسي و اجتماعي
مردم هم از اين سياست ناراضي هستند و خالف عرف معمول در
پايتخت رژيم صهيونيستي به دليل اختالفات گستردهاي كه هست،
تظاهرات به راه افتاده است.

براي نخستينبار كشورهاي غربي حمايت شديدي از رژيم
صهيونيستي انجام ندادند
دس��تمالچيان ادامه داد :در پي انتخابات دو س��ال گذشته گروههاي
سياسي اين رژيم از تشكيل يك كابينه بازماندند و امروز هم كه كابينه
جديد تشكيل شده ،شاهد يك كابينه ائتالف ضعيف است كه تنها با
اختالف يك رأي پيروز شد .طبيعي است كه اين كابينه ،كابينه پايدار و
مستحكمي نيست .هر آن ممكن است ائتالف موسوم به تغيير حاكم در
اين رژيم از هم فروبپاشد ،به ويژه اينكه يكي از ستونهاي اين ائتالف،
حزب افراطگراي «يميناست» كه رهبر آن نفتالي بنت به سياستهاي
افراطي ،بدعهدي و ستيزهجويي با ديگر سياستمداران مشهور است.
اين ديپلمات پيشين كشورمان تصريح كرد :در عين حال شرايط منطقه
و جهان به رژيم صهيونيستي اجازه نميدهد اقدامات تندي انجام دهد
كه بتواند بر سر حكومت باقي بماند و بهانه جنگ را براي ابقاي خودش
بياورد .همانطور كه در جنگ اخير غزه شاهد بوديم ،براي نخستينبار
كشورهاي غربي حمايت شديدي از رژيم صهيونيستي انجام ندادند و
براي نخستينبار شاهد بوديم افكار عمومي غرب بهشدت عليه رفتار
رژيم صهيونيستي برانگيختند و به دولتها فش��ار آوردند كه نبايد از
سياستهاي وحشيانه حمايت ش��ود .وي افزود :براي نخستينبار در
بس��ياري از كش��ورهايي كه دولتهاي حامي رژيم صهيونيستي در
آن حاكم هستند ،ش��هروندان و نمايندگان پارلمانها از نمايندگان
خودش��ان مطالبه كردند كه چرا پول و مالياتهاي ش��هروندان بايد
صرف حمايت تسليحاتي و سياسي از رژيم صهيونيستي شود .به دليل
همين اعتراضات و انتقادات در كشورهاي مختلف ،جامعه جهاني اجازه
اقدامات خشن و تند را به رژيم صهيونيستي نميدهد .رژیمصهیونیستی
به اين دليل كه كابينه جديد هم يك كابينه ستيزهجو ،افراطي و تندرو
اس��ت در يك تناقض رفتاري گير خواهد كرد و مش��كالت عديدهاي
در آينده مقابل آن قرار دارد .سفير پيش��ين ايران در لبنان با اشاره به

همراه نبودن دولت بايدن با نتانياهو گفت :دولت جو بايدن در امريكا
بسيار به رژيم صهيونيس��تي فش��ار ميآورد كه اين رژيم بار ديگر به
مذاكرات فلسطيني -اسرائيلي بازگردند .اين سياست درست خالف
سياست دولت پيشين اياالت متحده امريكاس��ت كه كام ً
ال خواهان
فشار بر فلسطينيان براي پذيرش خواستههاي يكجانبه اشغالگران
صهيونيس��تي بود .دولت جديد واشنگتن معتقد اس��ت هر اندازه به
حركتهاي افراطي در منطقه دامن زده ش��ود به ضرر منافع امريكا و
متحدانش خواهد بود .شرايط نشان ميدهد آينده مبهمي در انتظار
اين رژيم است و رژيم صهيونيستي بيش از هر زمان ديگري بدون اينكه
ابتكاري داشته باشد ،فرو خواهد رفت.
تحوالت صهيونيستها موجب تغيير سياست آنها در برابر
ايران ميشود
وي با اش��اره به اينكه تحول جديد در دولتها در سياست و رويكرد
صهيونيستها در قبال ايران تغيير ايجاد ميكند ،تصريح كرد :تغيير
كابينه ممكن اس��ت تا اندازهاي در تلورانس تغييراتي ايجاد كند ،اما
حقيقت اين است كه جمهوري اسالمي ايران به شكل بنيادين ،رژیم
صهيونيستی را يك رژيم جعلي ،متجاوز و اشغالگر ميداند ،به همين
دليل هم رژيم صهيونيس��تي دش��من اصلي خود را ايران ميداند و
اطمينان دارد ايران در عرصه مبارزه با اين رژيم كام ً
ال جدي است.
دستمالچيان اضافه كرد :رويكرد ايران صحيح است و بايد همينگونه
باقي بماند ،چراكه این رژيم سرزمين فلسطين را اشغال کرده است و هر
كدام از نظامهاي اسالمي اصيل در منطقه را به نابودي كشيد .فراموش
نكنيم كه بعد از انقالب اسالمي ايران ،رژیمصهیونیستی با قلدري به
لبنان حمله كرد و رژيم دستنشانده تش��كيل داد ،برنامه بعدي آنها
هجمه به س��وريه و اشغال اين كش��ور بود و عالقهمند بودند به عراق
برسند و با تصرف عراق دس��تهاي تجاوزكار خودشان را به چاههاي
نفت خليج فارس برسانند.

جوكار :بايد به رأي مردم احترام گذاشت
و قدردان آنان بود

رئيس كميسيون امور داخلي كشور و ش�وراهاي مجلس شوراي
اسالمي تأكيد كرد كه امروز بايد با وفاق و همصدايي با رئيسجمهور
منتخب در جهت تحقق مطالبات مردم و رفع مشكالت گام برداشت.

محمدصالح جوكار در گفتوگو با ايسنا ،با تأكيد بر ضرورت كنار رفتن
رقابتهاي انتخاباتي و شنيده شدن صدايي واحد از كشور ،بيان كرد:
با برگزاري انتخابات ديگر بحث رقابتها تمام شد و اكنون فصل كار و
اجراي برنامهها در راستاي تحقق مطالبات مردم است .اين امر ميطلبد
همگي فارغ از هرگونه نگاه سياسي به رئيسجمهور منتخب كمك كنيم
تا در راستاي اجراي اهداف و برنامههايش حركت كند.
نماينده مردم يزد در مجلس ش��وراي اس�لامي در ادامه با بيان اينكه
ما ش��اهد بوديم در دوره انتخابات دش��من تمام تالش خود را به كار
گرفت تا مردم را از صندوق رأي دلسرد كند ،تصريح كرد :مردم در پاي
صندوقهاي رأي حاضر ش��دند و حتي در برخي از كشورهاي اروپايي
هزينه دادند و كتك خوردند اما از رأي دادن منصرف نشدند .امروز بايد
به رأي مردم احترام گذاشت و قدردان آنان بود.
جوكار در پايان با بيان اينكه مهمترين كاري كه بعد از انتخابات ميتوان
انجام داد وفاق و همصدايي با رئيسجمهور منتخب جهت حركت در
مسير تحقق مطالبات مردم اس��ت ،تأكيد كرد :اكنون بايد با وحدت و
همراهي رئيسجمهور منتخب را ياري كنيم تا كش��ور به سمت حل
مشكالت به ويژه در حوزه اقتصادي و كنار زدن موانع پيشرفت حركت
كند تا مردم نيز احساس رضايت كنند.
--------------------------------------------------

رئيس كميته فناوري اطالعات ستاد انتخابات كشور:

اختاللها مشکلی در اجرا به وجودنیاورد

اطمينان ميدهيم به لحاظ اجرايي داراي يكي از بهترين نظامهاي
انتخاباتي در س�طح جهان هس�تيم و به اين ميباليم و مطمئنيم
در رنكين�گ جهاني در اين زمين�ه جزو بهترينه�ا خواهيم بود.

به گزارش ايسنا ،امير شجاعان ،رئيس كميته فناوري اطالعات ستاد
انتخابات كشور روز گذشته در نشستي خبري كه در اين ستاد برگزار
شد ،به ارائه گزارش��ي از عملكرد حوزه فناوري اطالعات در انتخابات
پرداخت و گفت :براي برگزاري انتخابات سامانهاي تحت عنوان سامانه
جامع انتخابات داريم ك��ه تمامی فرآيندهاي انتخاب��ات را به صورت
الكترونيكي پايش ميكن��د ،به همين دليل همواره در تالش��يم اين
سامانه را در هر دوره از انتخابات بهبود دهيم.
وي افزود :يكي از اتفاقاتي كه در اين دوره با ناظران ش��وراي نگهبان
رقم زديم ،اين بود كه ناظران و مجريان انتخابات به صورت همزمان از
تجهيزات احراز هويت و اطالعات آن استفاده ميكردند ،براي اين كار
يكسري پروتكلهايي را نهايي كرده بوديم كه يكي از آنها اين بود كه
در ابتداي صبح كه دس��تگاههاي احراز هويت قصد آغاز به كار دارند،
صورتجلسه الكترونيكي اين كار توس��ط ناظران و مجريان امضا شود.
اين كار بايد از طريق تجهيزات موجود در شعب اخذ رأي و كارتهاي
الكترونيكي كه در اختيار ناظران و مجريان شعب اخذ رأي قرار گرفته
بود ،انجام ميشد .در روز رأيگيري در اين زمينه بعضاً در برخي شعب
با مشكالتي مواجه شديم كه به سرعت برطرف شد و مشكلي در اجرا
ب ه وجود نيامد .بايد توجه كنيم كه ما راجع به حدود ۷۰هزار شعبه اخذ
رأي صحبت ميكنيم كه اگر حتي یک درصد از اين ش��عب با مشكل
مواجه شوند ۷۰۰ ،شعبه دچار مشكل ميشوند.
--------------------------------------------------

سفير انگليس احضار شد

برخ�ي اقدام�ات آش�وبگرانه و خرابكاران�ه در رون�د
برگ�زاري انتخاب�ات رياس�ت جمه�وري در خ�ارج از كش�ور،
ش�بيه آنچ�ه در بيرمن�گام انگلي�س اتف�اق افت�اد ،منج�ر
به احضار س�فير اين كش�ور به وزارت خارجه كش�ورمان ش�د.

س��عيد خطي��بزاده ،س��خنگوي وزارت امورخارج��ه در مصاحبه با
خبرگزاري صداوس��يما ،با اش��اره به اينكه اين اقدامات توس��ط برخي
عناصر اجارهاي صورت گرفت كه توهينها و آزار و اذيتهايي به ايرانيان
محترمي كه تصميم به رأي دادن داشتند انجام دادند ،افزود :بالفاصله
در تمامي اين كشورها اعتراضات جدي و رسمي خودمان را به مقامات
محلي و وزارتخانههاي رسمي از طريق سفارتخانههايمان ارائه داديم.
وي گفت :امروز(دیروز) با توجه به اتفاقات بيرمنگام انگليس كه شاهد
ضرب و ش��تم يكي از ايرانيان بوديم ،س��فير انگليس به وزارت خارجه
احضار شد و اعتراض رسمي و جدي ما نسبت به كمي و كاستيهايي كه
در تأمين امنيت صندوقهاي اخ��ذ رأي و حوزههاي رأيگيري در اين
كشور بود ،اعالم كرديم.
خطي��بزاده ادام��ه داد :اين اتفاق��ات در كش��ورهايي ك��ه ادعاهاي
مردمس��االري و دموكراس��ي دارند ،قابل قبول و پذيرش نيست .وي با
اش��اره به اينكه اين احضار توسط دس��تيار وزير امورخارجه و مديركل
اروپاي غرب��ي وزارت خارجه اتفاق افتاد ،گفت :نس��بت ب��ه بنگاههاي
دروغپراكني ك��ه در لندن مس��تقر هس��تند و قبل از انتخاب��ات و در
طول برگزاري انتخابات با هدف ايجاد فض��اي غيردقيق اخبار جعلي و
گزارشهاي سوگيرانه براي هدف قراردادن امنيت رواني رأيدهندگان
تهيه ميشد ،اعتراضمان را به س��فير انگليس اعالم كرديم و تا حصول
نتيجه به ويژه در خصوص بانيان و مس��ببان و عامالن توهينها و آزار و
اذيتها و ضرب و ش��تم اين بانو در انگليس پيگيري قضايي خودمان را
ادامه خواهيم داد.
س��خنگوي وزارت خارجه تصريح ك��رد :محدوديته��اي جدي براي
برگزاري انتخابات در برخي از حوزههاي رأيگيري داشتيم ،به همين
دليل از چند ماه پيش سفرا با چند مقام محلي گفتوگو كردند تا بتوانيم
انتخابات پرشور و مطمئني در اين كشورها برگزار كنيم.
خطيبزاده اف��زود :انتخاب��ات در تمام كش��ورهايي كه ب��ا آنها رابطه
داش��تيم ،برگزار ش��د و آراي مأخوذه ش��مارش و به مقامات در تهران
اعالم شده است.

