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پيام اقتدار ملت ايران

محمدكاظم انبارلويي در يادداشتي در 
روزنامه رس��الت به تحليل انتخابات 
۲۸خ��رداد پرداخت و نوش��ت: ملت 
ايران در ۲۸ خرداد بيش از ۲۰ ساعت در پاي صندوق هاي رأي ايستاد 

تا پيام اقتدار خود را به جهانيان صادر كند. 
اولين آثار اين اقتدار را مي ش��ود در ديدگاه توماس فريدمن، نويسنده 

نيويورك تايمز ديد. او مي نويسد:
۱- من نااميدم از اعمال سياست هاي براندازانه عليه ايران

۲- رژيم اسالمي ايران تغيير نخواهد كرد. 
۳- ايران بزرگ تر از آن است كه بشود به آن حمله كرد. 

۴- فقط ح��زب اهلل با ش��ليك ۲۰موش��ك دوربرد با قابلي��ت هدايت 
جي پي اس ۲۰ هدف مهم از تأسيس��ات هس��ته اي تا فرودگاه تا بندر، 
نيروگاه برق، كارخانجات فناوري پيشرفته و پايگاه هاي نظامي اسرائيل 

را قادر است بزند و همه هم به هدف اصابت كند. 
۵- بايد دمشق و مسكو را تطميع كنيم ايران را از سوريه بيرون كند. 

۶- هرقدر مي توانيد به توافق با ايران فكر كنيد. 
به نظر من آنچه توماس فريدمن مي گوي��د، جمع بندي اتاق هاي فكر 
نهادهاي امنيتي و اطالعاتي امريكا و نيز ژنرال هاي مستقر در پايگاه هاي 

نظامي امريكا و منطقه و جمع بندي پنتاگون و وزارت خارجه است. 
اين فهم از ضعف امريكا در گفت وگوهاي آينده فوق العاده مهم است. 

امريكايي ها منتظر نتيجه انتخابات ايران بودند، لذا در وين زمان مي خريدند 
تا بفهمند در تهران چه مي گذرد. حضور گسترده و حماسي مردم در پاي 
صندوق هاي رأي به آنها فهمانده كه در ايران چه خبر اس��ت و نيز تحريم 
انتخابات، مانند تير تحريم هاي ظالمانه به سنگ خورده است. آنها هيچ 
شانسي در سرنگوني نظام و اهداف تجاوزكارانه چه در حوزه نظامي و چه در 
حوزه سياسي ندارند. آنها در ايران با يك دولت و با يك هيئت حاكمه روبه رو 
نيستند با يك ملت به پاخاسته و پاي كار نظام روبه رو هستند. آنها در اين 
انتخابات متوجه شدند جرياني كه در كشور از آنها به عنوان جريان ميانه رو 
ياد مي كنند فاقد س��رمايه اجتماعي اس��ت و جرياني كه از آنها به عنوان 
جريان انقالبي ياد مي كنند تمام قد پاي آرمان هاي اسالم و انقالب ايستاده  
است. اين جريان با يك صدم ظرفيت انقالبي خود بساط امريكايي ها و رژيم 

اشغالگر قدس را اگر اراده كند، مي تواند درهم بكوبد. 
امريكايي ها فكر مي كردند اگر حاج قاس��م س��ليماني را شهيد كنند 
مي توانند با خيال راحت در پايگاه هاي خود شب را به روز رسانند، اما 
گزارش اخير پنتاگون از بغداد حاكي است پس از شهادت حاج قاسم 
حمالت به پايگاه ه��ا و كاروان هاي نظامي امري��كا در عراق به۱۰ برابر 
افزايش يافته اس��ت! به همين دليل توماس فريدمن خطاب به دولت 
بايدن صريحاً مي گويد: هر چه مي توانيد ب��ه توافق با ايران فكر كنيد. 
ديپلماسي خارجي كشور در دولت سيزدهم بايد از انفعال خارج شود. 
در مذاكرات آتي اخذ خس��ارات از امريكا به دلي��ل بدعهدي در برجام 
و نيز اضافه ك��ردن ۷۰۰ تحريم به ۸۰۰ تحريم گذش��ته بايد در صدر 

گفت وگوها و مطالبات ايران قرار گيرد. 
........................................................................................................................

از بنده خدا به بنده خدا
جام جم نوش��ت: جناب آقاي رئيسي! 
رئيس جمهور منتخ��ب تمامي مردم 
ايران اسالمي، يقين دارم از ديروز صبح، 
سونامي آدم ها و پيام هاي تبريك به سوي شما روانه شده و به احتمال 
زياد خسته تر از آن هستيد كه همه آنها را بخوانيد، هرچه هست اين يك 
پيام تبريك نيست. اين خطابي است از بنده خدا كه بدون لكنت با بنده 

ديگر خدا حرف مي زند و اين توصيه اميرالمؤمنين علي)ع( است. 
آقاي رئيس جمهور منتخب! لطفاً بلند ش��ويد، بايستيد و به ما تبريك 
بگوييد. به ما كه هرچه داشتيم آبرو كرديم و ريختيم در صندوق ها تا 
شايد فرجي بشود و اين ديواري كه بين ما ايستاده است را برداريم و به 
هم نزديك تر بايس��تيم. ما مردميم، مردمي كه انتخاب كردند انتخاب 
كنند. ما انتخاب كرديم باهم باش��يم. لطفاً اين بار پي��ش از آن كه به 

هوادارانتان تبريك بگوييد، به طلبكارانتان تبريك بگوييد. 
به همه بگوييد، از ما خيلي ها بودند كه رأي ندادند، اما دشمني نداشتند. 
بگو ييد از اين خانواده اگر برادري به جشن برادري نرفته، خانواده هنوز 
همان اس��ت كه بود. به مردم بگوييد ما با هم برادر مي مانيم. ما در اين 
جامعه مدرن و فردگرا بيش��تر از هر چيز به برادر احتياج داريم وگرنه 
رئيس جمهور قبل از ش��ما بود، بعد از ش��ما هم خواهد آمد. ما يك نفر 
مي خواهيم كه ب��رادري كند. ب��ه آن آخرين نفر گفتم اگر شيش��ه اي 
مي شكني، شيشه خانه خودمان است. همان طور كه اگر گلي بكاري، در 
حياط خودمان سبز مي شود. به ما بگوييد آن حرف ها كه به هم گفتيم، 
اشتباه نبود. مادرم يك قانون داشت كه مي گفت در اين خانه سفره يك بار 
پهن مي شود. هركسي كه هست بيايد، حتي اگر قهر باشد. ما قهر بوديم 
اما مي آمديم و به حرمت نان و نمك دوباره با هم آشتي مي كرديم. قهر در 
خانه ما روزشمار نداشت. همان ساعت اول كه قهر مي كرديم دلمان براي 

هم پر مي زد. حاال اما سال هاست خيلي ها از هم خبر نداريم. 
آقاي رئيس جمهور! آقاي س��يدابراهيم! ما دلمان براي هم تنگ شده 
است. دلمان براي آن همكالس��ي ها، آن هم خانه اي ها، آن همكارها، 
آن همس��ايه ها، دلمان براي آنها كه رأي نداده اند، تنگ شده است. به 
آنها بگوييد خانه خودشان است. بگوييد بيايند و بنشينند. سفره هاي 
كوچك مردم را به س��فره بزرگ ايران وصل كنيد. دوباره بايد همه سر 
يك سفره بنشينيم... فقط در اين راه به اين فكر كنيد كه آن سوي خط 
پايان، حاج همت ها و حاج قاسم ها هستند كه رس��يده اند و ما، شما و 
هر كس ديگري كه براي خدا به مردم خدمت مي كند را نگاه مي كنند؛ 

شهدايي كه پيشتر عبور كرده اند. 
........................................................................................................................

برندگان و بازندگان واقعي انتخابات1400
وطن امروز نوشت: ۲۸خرداد فرصتي 
براي نمايش قدرت ملت ايران ش��د و 
مردم با ثبت آراي خود در شرايط خاص 
حاكم بر كشور برگ زرين ديگري را در تاريخ اين آب و خاك خلق كردند. 
ابعاد مختلف حماسه حضور با توجه به شرايط متفاوت موجود در كشور كه 
مي توانست ميزان مش��اركت را با كاهش رو به رو كند، از چند منظر قابل 
بررسي است. پيروز قطعي اين انتخابات مردم ايران هستند. در شرايطي 
كه نارضايتي نسبت به مس��ائل معيش��تي و وضعيت اقتصادي ناشي از 
عملكرد دولت دوازدهم مي توانس��ت منجر به كاهش مشاركت شود اما 
مردم با حضور در پاي صندوق رأي يك بار ديگر تصميم ساز بودن خود در 
عرصه داخلي و بين المللي را به نمايش گذاشتند، اين در حالي است كه 
مردم در سال 9۶ با انگيزه هاي بسياري در انتخابات شركت كرده بودند اما 
در چهار سال گذشته تنها شاهد يك عملكرد ضعيف بودند. همين موضوع 

مي توانست موجب كاهش مشاركت مردم در انتخابات شود. 
بازندگان اصلي اين انتخابات كس��اني بودند كه متأس��فانه بدون درك 
شرايط ويژه كشور و مشكالت و تهديداتي كه وجود داشت، مردم را به عدم 
شركت در انتخابات دعوت كردند. همين طور بازندگان ديگر اين عرصه 
افرادي بودند كه متأس��فانه به عنوان نامزد، در تبليغات و مناظرات خود 
تمام دستاوردهاي كشور و نظام را با خدشه رو به  رو كردند و تالش داشتند 
با ساختارشكني رأي به دست آورند اما مردم نشان دادند توجهي به اين 
مسائل ندارند و بهتر از همه مي توانند تصميم بگيرند. مردم با شركت در 
انتخابات شوراها، گام مهمي براي مديريت شهري برداشتند و در تهران به 
نظر مي رسد با توجه به نتايج اوليه به دست آمده مردم به ليست نيروهاي 
انقالب اعتماد كرده اند و ان شاءاهلل اين اعتماد مي تواند مديريتي جهادي و 

انقالبي به منظور حل مشكالت عديده مردم تهران را حاكم كند.
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جامعه مدرسين حوزه علميه قم ضمن تبريك انتخاب آيت اهلل 
رئيس�ي به عنوان رئيس جمهور دولت س�يزدهم تأكيد كرد: 
همه منتخبان به ويژه دولت با تمام قدرت و در نهايت ارادت و 
قدرداني از مردم نسبت به تكريم آنان همت گماشته و وعده هاي 
داده ش�ده و اميد ه�اي برانگيخته ش�ده را محق�ق گردانند. 

به گزارش فارس، در بخشي از بيانيه آمده است:
ملت ش��ريف ايران، نمايش عظيم حضور پرش��ور و آگاهانه شما 
در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، يك ب��ار ديگر بصيرت و روش��ن بيني ملت 
سرافراز ايران را آش��كار كرد و ميدان انتخابات رياست جمهوري، 
شوراهاي ش��هر و روس��تا، مياندوره اي مجلس خبرگان رهبري 

و مجلس شوراي اس��المي را به يك حماس��ه بزرگ تبديل نمود. 
جامعه مدرس��ين حوزه علميه قم ضمن تبري��ك پيروزي به همه 
منتخبان ملت به ويژه حضرت حجت االس��الم والمس��لمين حاج 
س��يدابراهيم رئيس��ي)زيد عزه( در جلب اعتماد م��ردم به عنوان 
رئيس جمهور منتخب اين كشور، در راستاي تواصي به  حق و تذكر 

اعالم مي دارد:
اميد اس��ت همه منتخبان به ويژه دولت با تمام قدرت و در نهايت 
ارادت و قدرداني از مردم نس��بت به تكريم آنان همت گماش��ته و 
وعده هاي داده شده و اميد هاي برانگيخته شده را محقق گردانند. 

امروز اين مس��ئوليت خطير و اين فرصت خدمت، امانتي از سوي 

شهيدان و مؤمنين به اسالم و انقالب در دس��تان منتخبان ملت 
است. اميد داريم تحت توجهات حضرت ولي عصر)عجل اهلل تعالي 
فرجه الشريف( و هدايت هاي حضرت امام )قدس اهلل نفسه الزكيه( 
و براساس منويات مقام معظم رهبري »مدظله العالي« مستظهر به 

تأييدات الهي و در توفيق خدمت مستدام و استوار باشند. 
از همه   دست اندركاران برگزاري انتخابات و نيز از همه   كساني كه در 
تحقق اين مشاركت حماسي تالش داشته اند به ويژه مراجع معظم 
تقليد »دامت بركاتهم« و نهادهاي مسئول، علماي اعالم و نخبگان 
جامعه صميمانه تشكر و قدرداني مي نماييم و از خداوند متعال عزت 

اسالم و سربلندي و بهروزي ملت بزرگ ايران را مسئلت داريم. 

جامعه مدرسين حوزه علميه قم: دولت منتخب وعده هاي داده شده را محقق سازد

دولت س�يزدهم اولويت اصلي خ�ود را بعد از 
پي�روزي در انتخابات تقويت معيش�ت مردم 
اعالم كرده است. اين اولويت بندي مورد تأييد 
مقام معظم رهبري نيز ق�رار دارد اما با نگاهي 
به ش�رايط فعلي كش�ور مي توان گفت دولت 
سيزدهم با چالش هاي سنگيني در اين مسير 
روبه رو اس�ت كه نه فقط بحث هاي اقتصادي 
بلكه حوزه هاي فرهنگي و سياس�ت خارجي 
را نيز در بر مي گي�رد، با اين حال اميد اس�ت 
دولت س�يزدهم بتواند با دوري از حواشي به 
الگويي براي حل اين بحران ها تبديل ش�ود. 
دولت س��يزدهم تقريباً از ۴۵روز ديگر كار خود 
را آغ��از خواهد ك��رد و از هم اكن��ون كم و بيش 
مقدورات و امكانات كشور براي حل شرايط فعلي 

تا حدود زيادي روشن و مشخص است. 
نگاهي به شرايط فعلي به خصوص اولويت هايي كه 
توسط مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان 
مجلس مطرح شد، بحث اقتصاد و معيشت مردم 
است. ماجراي بيكاري نكته ديگري است كه در 
س��خنان رهبري مطرح شد و ايش��ان بر حل آن 
اصرار داشتند، از اين رو مي توان گفت تمام اين 
درخواست ها در ذيل ماجراي اقتصاد و به خصوص 
توجه به بهتر شدن وضعيت اقتصادي كشور قابل 
تحليل اس��ت. مس��ائل ديگري همچون جايگاه 
ايران در ش��رايط اقتصادي پ��س از همه گيري 
كرونا يا نحوه تعامل با همس��ايگان نيز از جمله 
نكاتي است كه باز هم ذيل مس��ئله اقتصاد قابل 
طرح است اما در اين ميان اگر بخواهيم با عينك 
واقع  بيني به چالش هاي اقتصادي دولت سيزدهم 
به خصوص در ماه هاي ابتدايي آن نگاه كنيم، چه 
مشكالت و موانعي بر سر راه آن وجود دارد و در 

مقابل فرصت هاي فعلي چه خواهد بود؟
آيا مي توان انتظار حل سريع برخي از مشكالت 
و بحران مزمن فعلي كشور به خصوص در حوزه 

معيشت را داشت. 
    دهه از دست رفته در مقابل ايران

واقعيت اين اس��ت كه حتي با خوش بينانه ترين 
برآورده��ا دولت س��يزدهم كار راحتي پيش رو 
ندارد. بر اساس آمارهاي منتش��ر شده از مركز 

آمار و بانك مركزي كشور، ميزان رشد اقتصادي 
كش��ورمان در دهه 9۰ شمس��ي به سمت صفر 
ميل مي كن��د، چنين اتفاقي عماًل ب��ه معناي از 
دس��ت رفتن بس��ياري از فرصت هاي مرتبط با 
توس��عه اقتصادي كشور اس��ت. تاكنون داليل 
مختلفي در اي��ن باره از س��وي تصميم گيران و 
كارشناسان بيان ش��ده كه مهم ترين آنها بحث 
تحري��م و ناكارآم��دي نظام ديوان س��االري در 
كشور بوده است. اعمال تحريم هاي چندجانبه 
و يك جانبه از سال 9۰ تقريباً به مهم ترين مانع 
در مقابل سياست خارجي كش��ور تبديل شده 
اس��ت. صادرات نفتي ايران بين سال هاي 9۴ تا 
9۷ به حالت عادي بازگش��ت و پس از آن مرتب 
در حال نوسان بين اعداد مختلف از ۲ميليون تا 
۵۰۰هزار بشكه بوده است. افزايش شديد تورم 
نيز ماحصل ديگر سال هاي فعلي اقتصاد كشور 
بوده است. فش��ار تورمي باال نه تنها سبب شده 
است بخش زيادي از مردم دچار سختي در تهيه 
معيش��ت روزانه خود ش��وند بلكه سونامي هاي 
قيمتي يكي بعد از ديگري سبد كاالهاي اساسي 

خانوار را درمي نوردد. 
افزايش مداوم قيمت دالر تا قيمت ۳۰هزار تومان 
و همچنين ركود وحشتناك در حوزه مسكن نيز 
جزو مش��كالتي اس��ت كه مردم را به شدت آزار 
مي دهد اما شايد بزرگ ترين بحران مالي كشور 
كس��ري بودجه عجيبي باش��د كه نظام اجرايي 
كش��ور گرفتار آن اس��ت و بخش بزرگي از آن با 
اس��تفاده از فروش اوراق و قرض گرفتن از آينده 
تأمين مي شود. پيش بيني مي شود در سال جاري 
اين رقم نزديك ۲۰۰هزار ميليارد تومان باشد و 

در سال هاي آينده نيز افزايش يابد. 
   بحران ها از بودجه 

تا  ارز 4 هزار و 200 توماني
با چنين تفاسيري كار سخت دولت سيزدهم به 
خوبي روشن تر از قبل است. شايد اولين بحراني 
كه بايد دولت س��يزدهم با آن روبه رو باشد بحث 
حذف ارز ۴ه��زارو۲۰۰ توماني از نظ��ام تأمين 
ارزي كشور است. ارز ۴هزارو۲۰۰توماني يكي از 
شوم ترين ميراث هاي دولت دوازدهم براي دولت 

سيزدهم اس��ت؛ تصميمي كه قرار بود منجر به 
حمايت از معيشت اقش��ار پايين دست جامعه به 
خصوص در حوزه كاالهاي اساس��ي شود اما در 
نهايت به افزايش شديد رانت و همچنين فروش 

بي ضابطه آن منجر شد. 
طبق مصوبه مجلس ش��وراي اسالمي تخصيص 
ارز ۴هزارو۲۰۰توماني بايد در ش��ش ماهه دوم 
س��ال پايان بپذيرد. اين تصميم براي حل برخي 
مشكالت ماليه كش��ور غيرقابل اجتناب به نظر 
مي رس��د اما در نهايت منجر به ي��ك تورم گذرا 
ولي سنگين در خصوص كاالهاي اساسي خواهد 
شد چراكه بيشترين ميزان ارز نيز به اين كاال ها 

اختصاص خواهد يافت. 
به طور حتم دولت سيزدهم بايد تالش كند ميزان 
فشار را بر اقشار و گروه هاي فرودست به حداقل 
برس��اند اما با توجه به محدوديت هاي بودجه اي 
كار بسيار س��ختي را در مقابل خواهد داشت، به 
خصوص اينكه اگر قرار باش��د اين اقدام از طريق 

پرداخت ويژه به محرومان صورت بگيرد. 
چالش ديگر براي دولت سيزدهم تمهيد بودجه 
سال آينده كشور است. بر اساس قوانين مرسوم 
در مجلس ش��وراي اس��المي دولت بايد تا نيمه 
آذرماه بودجه را ب��راي بررس��ي و تصويب كند 
در اختيار مجل��س قرار دهد. چني��ن اقدامي به 
منزله اين خواهد بود ك��ه در صورت رأي اعتماد 
مجلس و تشكيل دولت در اواخر مردادماه، تنها 
چهار ماه براي تحويل بودجه سال آينده فرصت 

خواهد بود. 
به اين ترتيب مي توان به تصور درستي در ميزان 
سختي كار رس��يد چراكه بودجه مهم ترين سند 
دخل و خرج كش��ور اس��ت و عماًل نشان دهنده 

نقشه راه اقتصادي دولت نيز خواهد بود. 
    سامان دادن به فضاي مجازي 

در اولويت ها
عالوه بر موارد فوق دولت سيزدهم با چالش هاي 
ديگري به ويژه در مورد فضاي مجازي و همچنين 
سياس��ت خارجي روبه رو خواهد ب��ود. در حوزه 
فضاي مجازي با توجه به گس��ترش دسترس��ي 
جامعه چالش هاي مهمي در حوزه فرهنگ براي 

كش��ور به وجود آمده است كه رس��يدگي به آن 
عزم سنگيني طلب مي كند. نكته مهم اين است 
كه تجربيات س��ال هاي گذشته نشان داده است 
فيلترينگ و ايجاد موانع سلبي عماًل تأثير زيادي 
بر نوع عملكرد كشور نخواهد داشت. از سوي ديگر 
با توجه به تأثيرگذاري گسترده فضاي مجازي بر 
زندگي م��ردم و ب��ه خصوص كس��ب و كارهاي 
تجاري هر قدمي بايد با حساسيت كامل برداشته 
شود. به طور حتم شخص رئيس جمهور به عنوان 
رئيس شوراي عالي فضاي مجازي مي تواند نقش 
مهم��ي در تصميم گيري ه��اي كالن در فضاي 
مجازي داشته باشد. تصميمات دولت سيزدهم 
در حوزه فضاي مجازي به ط��ور حتم به دقت از 

سوي تمام اقشار جامعه رصد خواهد شد. 
در ح��وزه سياس��ت خارج��ي مي ت��وان انتظار 
چالش هاي هميش��گي به خص��وص در پرونده 
هس��ته اي و همچنين تحوالت منطقه را داشت، 
البته در اين ميان امضاي توافق برجام در دو ماه 
پيش رو می تواند فرصت تنفس��ي را براي دولت 

سيزدهم فراهم كند. 
از جمله چالش هاي ديگري كه شايد به آن كمتر 
توجه شده بحث كرونا و واكسيناسيون سرتاسري 
است. هم اكنون با توجه به موانع موجود بر سر راه 
تهيه واكسن روند تهيه آن به كندي پيش مي رود، 
با اين حال تأييد نهايي واكس��ن ايراني »بركت« 
مي تواند اميد را براي ايمن كردن سريع تر جامعه 
ايراني در مقابل كرونا احيا كند. به نظر مي رس��د 
دولت سيزدهم نيز بايد با حمايت از توليد واكسن 
ايراني و همچنين تأمين مالي واردات واكس��ن 
اوضاع را به س��متي هدايت كند كه شرايط براي 
رهايي از مشكالت همه گيري كرونا فراهم شود. 

  دولت س�يزدهم مي تواند به يك الگوي 
موفق تبديل شود

با جمع بن��دي موارد فوق مي ت��وان گفت دولت 
سيزدهم با شرايط به نسبت چالش برانگيزي در 
حوزه اجرايي كشور روبه رو است و رهايي از اين 
شرايط نياز به تدابير جدي و دوري از حواشي دارد 

كه مي تواند سراغ هر دولتي بيايد. 
طبيع��ي اس��ت در ماه ه��اي پي��ش رو برخ��ي 
جريان هاي رس��انه اي تالش خواهند كرد نحوه 
برگ��زاري انتخاب��ات را تبديل ب��ه نقطه ضعف 
دولت س��يزدهم كنند. در مقابل دولت سيزدهم 
مي تواند با تكيه بر حل مشكالت فعلي تالش براي 

شكل گيري اين روند باطل را بشكند. 
در توضيح اين مس��ئله مي توان گفت كه معيار 
دولت عب��ارت »ب��رادري در روز ش��نبه بعد از 
انتخابات« باشد. اين عبارت صرفاً يك روز عادي 
تقويم نيس��ت بلكه به  جرئت مي توان آن را جزو 
فرهنگ سياس��ي مردم ايران دانست؛ فرهنگي 
كه برخ��الف رقابت هاي سياس��ي معمول دنيا، 
پس از اتمام رقابت سياس��ي، همه كنش��گران 
انتخاباتي و سياسي را باهم در نظر گرفته و براي 
همه آنها نقش، مسئوليت و تكليف تعريف كرده 
اس��ت. رقابت انتخاباتي در فرهنگ »شنبه پس 
از انتخاب��ات«، صرفاً يك زورآزمايي ِ سياس��ي و 
ميداني نيس��ت بلكه بس��تري براي خدمت هر 
چه بيش��تر به جامعه و كس��اني اس��ت كه پاي 

صندوق هاي رأي آمده اند. 
حاال نيز با قاطعيت مي ت��وان گفت حضور مردم 
ايران پاي صندوق هاي رأي مي تواند الگويي براي 
از خود گذشتگي براي اهداف باالتر باشد و دولت 
سيزدهم نيز با عملكرد خود در ماه هاي ابتدايي 
مي تواند به الگويي بي بديل در همين زمينه براي 

تاريخ سياسي ايران بعد از انقالب تبديل شود.

سخنگوي نيرو هاي مسلح: 

تحريم کنندگان به شكست مفتضحانه خود 
اعتراف کنند 

س�خنگوي نيرو هاي مس�لح، حضور م�ردم اي�ران در انتخابات 
۱400 را حداكث�ري و داراي پي�ام براي دش�من دانس�ت و خطاب 
به آنه�ا تأكيد ك�رد: از اي�ن پي�روزي درس گرفته و س�رافكنده 
باش�ند و به شكس�ت مفتضحانه اي كه داش�تند، اعت�راف كنند. 
س��ردار ابوالفضل ش��كارچي در گفت وگو با ميزان، با اش��اره به حضور 
حماسي ملت ايران در انتخابات۱۴۰۰، گفت: حضور پرشور و آگاهانه 
مردم غيور، سلحشور، زمان شناس و بصير ايران در انتخابات يك تودهني 
بسيار مستحكمي به استكبار جهاني و شيطنت ها و توطئه هاي آنها بود. 
سخنگوي نيروهاي مسلح تصريح كرد: دشمن راهبرد »نه به نظام، نه به 
جمهوري اسالمي، نه به انتخابات« را در شبكه هاي متعدد ماهواره اي 
و عوامل شان در سراس��ر دنيا و با كمك سازمان پليد و خبيث منافقين 
و رس��انه هاي متعددي كه در تمام جهان در اختيار دارند، از ماه ها قبل 
تبليغ و مطرح مي كردند. شكارچي اضافه كرد: ملت آگاه و بصير ايران با 
هوشمندي و بصيرت تمام با روحيه واليتمداري بسيار باال تحت رهبري 
هوشمندانه امام مسلمين مقام معظم رهبري يك شكست تاريخي بر 
دشمنان انقالب اسالمي وارد كردند، در وهله اول اين پيروزي را به محضر 
فرمانده معظم كل قوا تبريك و تهنيت عرض مي كنم و همچنين به مردم 

ايران كه با حضور در انتخابات دغدغه ايشان را برطرف كردند. 
وي با بيان اينكه مردم ايران در انتخابات ۱۴۰۰ حضوري حداكثري را 
رقم زدند، تصريح كرد: هر وقت با تمام ابزار، تجهيزات و امكانات براي 
مقابله با انقالب اس��المي، آرمان هاي انقالب و نظام مقدس جمهوري 

اسالمي و ملت ايران وارد شدند با ذلت بيشتري مواجه شدند. 
سخنگوي نيروهاي مسلح با تأكيد بر اينكه دشمن بايد از اين انتخابات 
پيام بگيرد، اضافه كرد: بعد از ۴۳سال از پيروزي انقالب اسالمي درس 
بگيرند، سرافكنده باش��ند و به خصوص كس��اني كه با كمال تأسف از 
ايران رفتند و در رس��انه هاي بيگانه به نفع دش��منان انقالب اسالمي 
تالش مي كنند، اينها بايد خجالت بكشند و ش��رمنده باشند و از مردم 
سلحشور ايران در رسانه هاي خود رسماً عذرخواهي كنند و اين شكل 
مفتضحانه اي را كه با آن روبه رو شدند اعتراف كنند. شكارچي با اشاره 
به اينكه ملت ايران راه خود يعني راه و مكتب شهيد سپهبد حاج قاسم 
سليماني، امام راحل و شهدا را تحت فرمان فرمانده معظم كل قوا نايب 
امام زمان)عج( ادامه خواهد داد، افزود: به حول و قوه الهي با رئيس جمهور 
مقتدر و منتخب مردم ان ش��اءاهلل در تقويت نظام جمهوري اسالمي و 
حل مشكالت مردم تمام تالش خود را به كار خواهد گرفت. سخنگوي 
نيروهاي مسلح اظهار داشت: مهم اين است كه نيروهاي مسلح جمهوري 
اسالمي ايران هميشه در جهت حل مش��كالت مردم و برداشتن موانع 
از پيش روي آنها و ايجاد امنيت، اقتدار دفاعي و خدمت رس��اني، تمام 

ظرفيت هاي خود را در اين مسير به كار گرفته است. 
........................................................................................................................

عضو هيئت رئيسه مجلس: 
ميراث دولت تدبير، بدهي و کسري بودجه است 
عض�و هيئ�ت رئيس�ه مجل�س ب�ا بي�ان اينك�ه مي�راث دولت 
تدبي�ر بده�ي و كس�ري بودج�ه اس�ت، تأكي�د ك�رد: وضعيت 
گراني ه�ا و س�فره م�ردم ب�ه گون�ه اي اس�ت ك�ه دول�ت 
س�يزدهم باي�د اقدام�ات ف�وري و اورژانس�ي انج�ام ده�د. 
روح اهلل متفكرآزاد، عضو هيئت رئيس��ه مجلس در گفت وگو با مهر در 
خصوص شرايط كشور براي استقرار دولت سيزدهم اظهارداشت: دولت 
سيزدهم كشور را در شرايط س��ختي تحويل مي گيرد، تورم و ركود به 
شدت افزايش يافته، ارزش پول ملي نيز به شدت كاهش يافته، عالوه بر 
اين بايد در تعامالت بين المللي تجديدنظر شود، تعامالت منطقه اي نيز 
دچار مشكالت اساسي است. وي اظهار داشت: دولت بايد در راستاي 
افزايش اعتماد ملي و سرمايه اجتماعي همت كند، لذا دولت آينده راه 
س��ختي در پيش دارد. عضو هيئت رئيس��ه مجلس با اشاره به ميراث 
بدهي هاي دولت های يازدهم و دوازدهم براي دولت س��يزدهم گفت: 
وضعيت گراني ها و سفره مردم به گونه اي است كه دولت سيزدهم بايد 

اقدامات فوري و اورژانسي براي رفاه مردم انجام دهد. 
........................................................................................................................

عضو فراكسيون انقالب: 
مديران رانتي محاکمه شوند

اظه�ار ك�رد:  انق�الب  فراكس�يون  عض�و ش�وراي مرك�زي 
پرون�ده مديران�ي ك�ه ب�ه بيت الم�ال و حق�وق م�ردم ب�ه خاط�ر 
ت�رك فع�ل، ع�دم اهتم�ام در انج�ام مس�ئوليت و ايجاد ش�بكه 
ران�ت خيان�ت كردن�د، ب�ه ق�وه قضائي�ه ارس�ال مي ش�ود. 
احمد راستينه، عضو شوراي مركزي فراكسيون انقالب اسالمي در گفت وگو 
با مهر در مورد مشكالت و وضعيت اقتصادي كشور براي تحويل به دولت 
سيزدهم اظهار داشت: تأثير تحريم هاي امريكا بر اقتصاد كشور و خالي شدن 
سفره مردم ناشي از اوج ناكارآمدي دولت است. احمد راستينه گفت: عدم 
توجه به رفع موانع توليد، عدم هدايت نقدينگي به سمت توليد، عدم اجراي 
سامانه هاي هدفمند مالياتي، عدم توجه به اصالح نظام بانكي، موجب شد 
اقتصاد كشور براي مقابله با تحريم ها مقاوم نشود و تحريم ها بيشترين تأثير 
را بر اقتصاد و زندگي مردم بگذارد. وي گفت: كاهش ارزش پول ملي به خاطر 
سياس��ت هاي غلط رئيس جمهور و اجراي سياست هاي ارزپاشي از سوي 
معاون اول رئيس جمهور كه موسوم به ارز جهانگيري شد اوج بي تدبيري در 
اقتصاد كشور بود و موجب شد بخش اعظم طالي كشور از خزانه خارج شود 

و صندوق ذخيره ارزي را با مشكالت جدي مواجه كند. 
عضو شوراي مركزي فراكسيون انقالب با تأكيد بر لزوم ارتقای بورس گفت: 
با اصالح سيستم ها و هوش��مند كردن ورودي و خروجي بورس، ظرفيت 
مشاركت مردمي در بورس افزايش مي يابد كه باعث رونق توليد خواهد شد. 
راستينه استفاده از ظرفيت مشاركت هاي مردمي براي ايجاد زيرساخت هاي 
بزرگ پااليشگاهي را فرصتي ويژه خواند و گفت: در اين راستا قانون حمايت 
از سرمايه گذاري هاي مردمي براي ايجاد پتروپااليشگاه ها به تصويب رسيد 
كه بايد توسط دولت آينده اجرايي شود. وي ميراث دولت فعلي براي دولت 
آينده را سياست هاي غلط پولي و بانكي، ديپلماسي ضعيف اقتصادي، توجه 
بيش از حد به كشورهاي اروپايي و امريكايي، شرطي كردن اقتصاد، افزايش 
فاصله طبقاتي، اقتصاد متوقف، كسري بودجه و نقدينگي باال خواند و گفت: 
دولت فعلي توليد كنندگان نااميد را كه كارخانه هايشان تعطيل شده است 
براي دولت آينده به ميراث گذاشته است، لذا بايد تحول اساسي در نگاه و 

سياست هاي دولت آينده ايجاد شود. 
راستينه در خصوص تعيين و تكليف مديران دولت فعلي نيز گفت: مديران 
سه دسته هس��تند؛ اول مديران پرتالش و پركار كه بدنه قوي كارشناسي 
دولت را تشكيل مي دهند و در همه دولت ها، نيروهاي خدومي هستند كه هر 
كس زمام دولت را به دست مي گيرد بايد ظرفيت آنها را حفظ و ارتقا ببخشد. 
دسته دوم مديران خسته و تنبلي هس��تند كه اجراي مسئوليت هايشان 
محدود به كارتابل و اتاق اداري شان است و به درد ايجاد تحول نمي خورند. 
دولت آينده بايد به دنبال تحول در نيروي انساني و مديريتي باشد. وي گفت: 
دسته سوم مديراني هستند كه به بيت المال و حقوق مردم به خاطر ترك 
فعل، عدم اهتمام در انجام مسئوليت و ايجاد شبكه رانت خيانت كردند. عضو 
شوراي مركزي فراكسيون انقالب گفت: مجلس يازدهم در راستاي برخورد 
با اين دسته از مديران و مس��ئوالن عاليرتبه پرونده تخلفات آنها را طبق 
ماده ۲۳۴ آيين نامه به قوه قضائيه ارس��ال كرده است. مديران و مسئوالن 
عاليرتبه اي كه دستشان به حقوق بيت المال آلوده است بايد محاكمه شوند و 
پرونده هايشان به قوه قضائيه ارسال شود، مديراني هم كه روحيه تحول خواه 

ندارند بايد از رأس بدنه مديريتي كنار گذاشته شوند.

مسير اجرايی کشور سخت اما قابل عبور است

انتخابات

س�خنگوي كميس�يون اص�ل۹0 مجل�س 
گف�ت: ح�دود ه�زار ش�كايت درب�اره 
برگ�زاري  در  كش�ور  وزارت  كار  ط�رز 
انتخاب�ات سراس�ري 2۸ خردادم�اه ب�ه 
كميس�يون اص�ل۹0 واص�ل ش�ده اس�ت. 
علي خضريان، س��خنگوي كميسيون اصل9۰ 
در گفت وگو با تس��نيم، با اش��اره ب��ه برگزاري 
انتخابات روز جمعه اظهار داشت: پس از برگزاري 
انتخابات۲۸خ��رداد ماه قريب هزار ش��كايت از 
طريق دبيرخانه و اعضا از طرز كار وزارت كشور 
به عنوان مجري برگزاري انتخابات در خصوص 
نحوه اجراي انتخابات و مش��كالتي كه ناشي از 
اين نوع عملكرد براي مردم ايجاد ش��ده است به 
كميسيون واصل ش��د. نماينده مردم تهران در 

مجلس ادامه داد: تشابه ظاهري تعرفه هاي اخذ 
رأي در حوزه هايي كه قرار بود يك كانديدا براي 
س��ه انتخابات ميان دوره اي مجل��س، خبرگان 
رهبري و رياست جمهوري از سوي مردم انتخاب 
ش��وند مش��كالتي را براي رأي دهندگان ايجاد 
كرده بود و يكي از داليل ميزان باالي آراي باطله 
و مخدوش در اين دوره نس��بت به ادوار گذشته 
انتخابات وجود همين مشكل در روند برگزاري 
بوده است. همچنين شكايات شفاهي در جريان 
برگزاري انتخابات به علت تأخي��ر در آغاز روند 
رأي گيري، كمبود تعرفه، نبود مهر، كمبود ناظر 
و بازرسين وزارت كش��ور در برخي از حوزه هاي 

سراسر كشور نيز به كميسيون واصل شد. 
خضريان تصريح ك��رد: به دنبال اين ش��كايات 

كميس��يون طي نامه اي خطاب به وزير كش��ور 
خواستار پاسخگويي به اين بي تدبيري شد و در 

اين رابطه تشكيل پرونده داد. 
    نامه كميس�يون اصل۹0 درباره »آراي 

باطله« به وزارت كشور ارسال شد
همچنين حجت االسالم نصراهلل پژمانفر، رئيس 
كميسيون اصل 9۰ نيز از مكاتبه كميسيون اصل 
9۰ با وزارت كشور براي پاس��خگويي به برخي 
ش��بهات برگزاري انتخابات رياس��ت جمهوري 
خبر داد. وي گف��ت: طرز كار وزارت كش��ور در 
رأي گيري ب��راي انتخابات رياس��ت جمهوري 
موجب فراوان��ي آراي باطله در انتخابات ش��ده 
است و وظيفه كميسيون اصل 9۰، بررسي طرز 
كار دستگاه هاس��ت. رئيس كميسيون اصل9۰ 

مجلس ش��وراي اس��المي ادامه داد: در جريان 
انتخابات اخير، برگه رأي رياس��ت جمهوري و 
مجلس خبرگان مش��ابه بوده و تفاوت ظاهري 
نداشته است، بنابراين در مواردي مردم رأي خود 
را جا به جا در برگه ها نوشته اند يا در صندوق هاي 
اشتباه انداخته اند. متأسفانه وزارت كشور در همه 
موارد، آراي مردم را باطله اعالم كرده كه همين 

امر موجب افزايش آراي باطله شده است. 
پژمانفر افزود: كميسيون اصل 9۰ براي بررسي 
علل افزايش آراي باطله، نامه اي به وزارت كشور 
ارس��ال كرده ك��ه در صورت عدم پاس��خگويي 
مناس��ب وزارت كش��ور، از ظرفيت نظارتي اين 
كميسيون جهت صيانت از آراي مردم استفاده 

خواهد شد.

وصول هزار شكايت از نحوه عملكرد وزارت كشور در برگزاري انتخابات

   گزارش  
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