
تحریم کنندگان، بازندگان اصلی انتخابات
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حالی با حضور ارزشمند 
مردم ایران برگزار شد که پروژه تحریم آن از مدت   ها قبل و حتی قبل از 
ثبت نام نامزد  ها و اعالم نظر شورای نگهبان در مورد صالحیت آنها توسط 
گردانندگان نظام سلطه و پادوهای داخلی آنها رقم خورده و در این میان 
تمامی ظرفیت های ممکن برای تحریم انتخابات و کم رونق کردن حضور 
مردم در پای صندوق های رأی با اس��تفاده از تمام رسانه های در اختیار 
نظام سلطه و فضای مجازی به کار گرفته شده بود. در عرصه میدانی نیز 
با راه اندازی کمپین های متعدد و حتی تهدید شرکت کنندگان که نمونه 
فیزیکی آن در خارج از کشور و مصادیق عملیات روانی و رسانه ای آن  که 
روح و روان مردم ایران را به کرات هدف گرفته بود، تالش کردند که پای 
صندوق های رأی را خالی کنند و متأس��فانه در این میان افرادی نظیر 
احمدی نژاد و میرحسین موسوی با مریم رجوی، رضا پهلوی و عبداهلل 
مهتدی گرداننده گروهک تروریس��تی کومله  در یک جبهه قرارگرفته 
وهم صدا و همراه با جنگ رس��انه ای قدرت های س��لطه برتنور تحریم 

انتخابات می دمیدند. 
اما حضور قابل تحسین مردم ایران در پای صندوق های رأی به رغم این 
جنگ رسانه ای و روانی و تشدید تحریم   ها و مشکالت اقتصادی و معیشتی 
و نگرانی از همه گیری بیماری کرونا و...  در ی��ک انتخاباتی آرام و بدون 
چالش، سبب گردید که قدرت های سلطه و پادو های داخلی آنها یک بار 
دیگر شکست از مردم ایران را تجربه کرده و البته این بار نه تنها غربی   ها 
،بلکه امثال میرحسین موسوی و احمدی نژاد هم که در سال های اخیر 
به تدریج از مردم و آرمان ه��ای نظام فاصله گرفته اند تجربه کردند و این 
در حالی است که اگر عوامل مورداشاره و ناکارآمدی برخی از مسئوالن 
و ناامیدی مردم از حل مشکالتشان نبود ،به رغم این جنگ روانی دشمن 
بیرونی و بازیگران داخلی آن ،درصد مش��ارکت مردم هم تراز انتخابات 

گذشته ریاست جمهوری بود. 
در میان اهداف تحریم کنندگان، ناامید سازی مردم مهم  ترین هدف بود 
 چراکه  ناامیدی می تواند نقطه آغازی برای هر اقدام و عمل میدانی نظیر 
اعتراض و آشوب و اغتشاش باشد . آنان به خوبی می دانند که بزرگ ترین 
قدرت نظام جمهوری اسالمی همین مس��تظهربودن به حمایت ملت 
اس��ت،لذا همواره تالش کرده و می کنند تا با القای ی��أس و ناامیدی و 
بی اعتمادی، مانع از حضور گسترده مردم در عرصه های حساس نظام و 
به ویژه پای صندوق های رأی شوند و راهبرد نظام برای تحقق مشارکت 
حداکثری را ناکام بگذارند. لذا برای دشمن خط تحریم در شرایطی که 
پیشبرد اهدافش از طریق یکی از نامزد  ها امکانپذیر نباشد، سناریوی اصلی 

است. دیگر اهداف آنان در تحریم انتخابات عبارت بود از:
 1-کارشکنی در فرآیند تحقق انتخابات مطلوب اسالمی .
2-ناامن سازی انتخابات و تبدیل آن به چالشی امنیتی. 

3- زیر سؤال بردن سالمت انتخابات و ارائه تصویری غیررقابتی از انتخابات 
و تضعیف نهادهای حافظ اسالمیت نظام همچون شورای نگهبان.

 4-تبدی��ل انتخابات به فرصتی برای اس��تحاله انق��الب از طریق طرح 
شعارهای س��اختار ش��کنانه و ترویج سکوالریس��م که تضعیف کننده 

اسالمیت نظام اسالمی است.
5- تبدیل انتخابات به رفراندومی علیه نظام جمهوری اسالمی.

6- ممانعت از تش��کیل دولت انقالبی:غرب به خوبی می دانس��ت که با 
پیروزی یکی از نامزدهای جریان گفتمان انقالب ، حرکت استقالل طلبانه 
و کاستن از وابستگی به غرب شدت خواهد گرفت و مسیر کاستن از آثار 
تحریم های ظالمانه هموار خواهد شد. و در این حالت تنها ابزار غرب برای 
فشار حداکثری نیز مهار و بی اعتبار خواهد شد. به همین دلیل یکی از 
سناریوهای کاخ سفید ، تالش برای تشکیل دولتی غرب گرا در ایران است 
که بتواند ناتوانی در فشار حداکثری را از طریق میز مذاکره به پیش برده و 

ضمن تداوم برجام، برجام های بعدی را نیز تحمیل نماید.
7-ممانعت از گسترش فرهنگ مقاومت :رشد جریان های مقاومت به 
کابوس��ی برای قدرت های غربی و متحدان منطقه ای اش تبدیل شده 
است و طبعاً پیروزی نامزد جریان انقالبی، سبب خواهد شد که منطق 
مقاومت و میدان باقدرت بیشتر و با هماهنگی همه دستگاه های کشور 

دنبال شود. 
اما پاسخ مردم ایران در روز 28 خرداد بسیار صریح و روشن بود. اگرچه 
برای کاهش مش��ارکت و آرای باطله به دالیل و مس��تندات فراوانی 
می توان اش��اره کرد که در این مقال مجال پرداخت به آن نیست، اما 
ویژگی های منحصربه فرد این انتخابات که در انتخابات اخیر کم سابقه 
بوده نظی��ر رأی آگاهانه مردم ،کاهش هیجانات احساس��ی و قومی و 
مذهبی به هنگام رأی دادن، به حداقل رس��انیدن توهین و تخریب   ها 
توس��ط نامزد  ها علیه یکدیگر،کاهش نقش س��لبریتی های ناهمگون 
باارزش های انقالب در هدایت آرای مردم ،پاس��خ بی س��ابقه مردم به 
حامیان تفکر غرب گرایی و غرب گرایان ، کارنامه روشن نامزد منتخب 

و...  از ویژگی های متفاوت این انتخابات است. 
به همین دلیل رهبر معظم انقالب اسالمی که همواره بهترین شناخت 
را از مردم ایران دارند ، در پیامشان در فردای برگزاری انتخابات، ملت 
ایران را پیروز اصلی این میدان دانسته و یادآور شدند : حضور حماسی و 
شورانگیز در انتخابات 28 خرداد، صفحه درخشان دیگری بر افتخارات 
شما افزود. در میانه عواملی که هریک به گونه ای می توانست مشارکت 
در انتخابات را کم رنگ کند، مناظر چشم نواِز 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 دشمن و وسوسه خام اندیشان 
و بدخواهان، قد برافراشت و حضور خود در قلب میدان سیاسی کشور 
را نشان داد. نه گالیه از دشواری معیشت طبقات ضعیف، نه دل تنگی 
از تهدید بیم��ارِی فراگیر، نه مخالف خوانی هایی که باانگیزه دلس��رد 
کردن مردم از ماه   ها پیش آغازشده بود، و نه حتی برخی اختالالت در 
جریان رأی گیری در ساعاتی از روِز انتخاب، هیچ یک نتوانست بر عزم 
ملت ایران فائق آید و انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراهای شهر 

و روستا را دچار مشکل سازد. 
اما روسیاهی این انتخابات برای تحریم کنندگان آن باقی ماند:

طیف اول مزدوران ضدانقالب خارجه نش��ین بودند که تالش کردند 
ذیل حمایت قدرت های مدعی دمکراسی غربی ، انتقام خود را با برخورد 
فیزیکی از ایرانیان خارج از کشور در جریان حضور در پای صندوق های 
رأی بگیرند که البته رسوایی همیشگی را برای آنان نه تنها اذهان مردم 

ایران بلکه برای جهانیان برجای گذاشت. 
طیف دوم رسانه های بیگانه هس��تند که پس از مواجه شدن با نتیجه 
انتخابات ،برای توجیه شکس��ت خود از مردم ایران ،با استمرار جنگ 
روانی و با نادیده انگاش��تن حضور 29 میلیون نفر از مردم ایران که به 
جنگ روانی آنها نه گفته و بدون نگرانی از بیماری کرونا و به رغم تحمل 
سختی   ها و مشکالت و...  پای صندوق های رأی حاضرشده بودند،ضمن 
تضعیف آرای مردم و بزرگنمایی آرای باطله و ادعای مهندسی انتخابات 
و فراتر از همه با تخریب آیت اهلل رئیسی تالش کرده و می کنند رفتار 

گذشته خود را توجیه کنند. 
اما طیف سوم میرحسین موسوی و احمدی نژاد و دیگر تحریم کنندگان 
رسمی و غیررسمی انتخابات در داخل ایران هستند که این عمل آنها 
را تنها می توان به تعجیل برای پایان دادن به عمر سیاسی خود قلمداد 
کرد. انتخابات 28 خرداد را باید نقطه عزیمتی درروند آرایش سیاسی 
جریان های مؤثر در کشور دانس��ت. همان گونه که انتخابات ریاست 
جمهوری سال 76 به طیف بندی سال های آغازین انقالب در قالب چپ 
و راس��ت پایان داد و از دل آن دو جریان اصالح طلب و اصولگرا متولد 
شدند ،انتخابات 14۰۰ نیز پایانی براین تقس��یم بندی دوگانه و آغاز 
الگویی جدید برای آرایش جریان های سیاسی کشور برم بنای مبانی 

بنیادین انقالب است که پرداخت به آن مجالی دیگر را می طلبد. 

عباس حاجی نجاری

رئیس جمهور منتخب در نخستین نشست خبری با اصحاب رسانه تبیین کرد

آری به ایرانیان، خیر به امریکا
نخستین نشست خبری آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیس�ی، رئیس جمهور منتخب ، روز گذش�ته 
با حضور رس�انه های داخل�ی و خارجی برگزار 
شد؛ نشستی که در آن رئیسی ضمن قدردانی 
از حماس�ه ملت ایران در انتخابات 28 خرداد، 
خود را خادم همه مل�ت حتی غایبان انتخابات 
معرفی کرد. پی�ام انتخابات را پی�ام وحدت و 
همدلی و مبارزه با فساد توصیف کرد، برنامه های 
خود را ب�رای ترمیم فاصله اجتماعی تش�ریح 
ک�رد. او اولویت دار   ترین برنامه خ�ود را خاتمه 
دادن به تمام بسترهای فسادزا که ایجاد رانت 
می کند، اعالم کرد و گفت  اولین اقدام او توجه 
به وضعیت اش�تغال و مس�کن م�ردم خواهد 
بود. درباره سیاس�ت خارجی هم ضمن تأکید 
بر این نکت�ه که »ما تعامل را با هم�ه دنیا و همه 
کش�ورهای دنیا به عن�وان یک اص�ل تعاملی 
گسترده و متوازن در سیاس�ت خارجی دنبال 
خواهیم کرد و هر مذاکره ای ک�ه در آن منافع 
ملی تضمین ش�ود، حتماً مورد حمایت خواهد 
بود « یک پاس�خ قاطع   داد ک�ه حاضر نخواهد 
ش�د با رئیس جمه�ور امری�کا مالق�ات کند. 
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در اولین نشست خبری 
خود به عنوان رئیس جمهور منتخب ایران با تأکید 
بر اینکه سیاست خارجی دولتش از برجام شروع 
نمی شود و به برجام هم محدود نخواهد شد، گفت: 
پیام ملت ایران در انتخابات، پیام ضرورت تغییر در 

شرایط اقتصادی بود. 
د ابراهیم رئیسی،  به گزارش جوان، آیت اهلل س��یّ
روز گذشته در سخنان ابتدایی خود به پیام ملت 
ایران در انتخابات اش��اره کرد و گفت: »حماسه 
ملت بزرگ ایران در 28 خ��رداد 14۰۰ به دنبال 
حماس��ه های بس��یاری که مردم عزیزمان خلق 
کردند جلوه ای از حضور ب��ا اراده مردم عزیزمان 

بوده و پیام مهمی برای همه جهانیان داشت«. 
    حضور گسترده مردم  به رغم گله مندی ها 
رئیسی در این نشس��ت مطبوعاتی گفت: » این 
حضور گس��ترده و با معنای مردم به رغم شرایط 
کرونایی و دشمنی های بسیار و ایجاد جنگ روانی 
از طرف دشمنان ایران شکل گرفت. حضور ملت 
بزرگ ایران که س��اعت  ها پای صندوق های رأی 
قرار داش��تند با وجود برخی گله مندی  هایی بود 

که از وضع اقتصادی داشتند. «
وی افزود: »این حضور پیام های مختلفی داشت؛ 
یک پیام، پیام وحدت و انسجام ملی بود. پیام ملت 
ایران پیام ضرورت تغییر در ش��رایط اقتصادی و 
زندگی آنها بود. پیام ملت ای��ران، پیام مبارزه با 
فساد، فقر و تبعیض و در یک کلمه، اجرای عدالت 

در تمام شئون زندگی مردم بود. « 
    باید به عهدی که با مردم بستیم

 وفادار ماند
 رئیس جمهور منتخب گفت: » به این عهدی که 
با مردم بستیم باید به این عهد وفادار ماند. وفای 
به این عهد تالش برای خدمتگزاری به مردم و باز 
کردن گره  ها بود. سیاست داخلی ما و اولویت های 
ما در این دولت بهبود وضعیت کسب و کار مردم 
و بهبود شرایط و وضعیت معیشت مردم خواهد 
بود و بهبود ش��رایط در دول��ت و در نظام اداری 
کارآمدی رقم خواهد زده ش��د که از بروکراسی 
که بعضاً بس��یاری از اقدامات تحولی را در کشور 
مانع می شود حتماً این ش��رایط باید تغییر کند 
و نظام اداری کارآمد، س��الم و قانونمدار به دست 
نیروهای کارآمد و انقالبی فس��اد ستیز در کشور 

شکل خواهد گرفت. «
وی همچنین بر ضرورت توجه به اجرای عدالت و 

توجه به آن در اسناد باالدستی تأکید کرد. 
    اعتماد مردم به دالیلی مخدوش شده

رئیسی گفت: »امید داریم که اقدامات ما در جهت 
بهبود شرایط و از زندگی مردم گره گشایی جدی 
کند و امید را به مردم باز گرداند و اعتمادی که به 
دالیلی مخدوش شده، این اعتماد به مردم عزیز و 
جوانان برگردد به نحوی که احساس همگان این 
باش��د که دولت، دولت امیدآفرین است، دولت، 
دولت جریان خاصی نخواهد بود. دولت و مدیران 
همکار با دولت در سراسر کشور کسانی هستند که 
وطن دوست هستند، دغدغه مردم دارند، دغدغه 
انقالب دارند و دغدغه آنها رفع مش��کالت مردم 
اس��ت. هر کس دلش برای م��ردم و انقالب بتپد 

همکار ما در جای جای کشور خواهد بود«. 
وی درباره سیاست خارجی ادامه داد: »ما تعامل 
با همه دنیا و همه کش��ورهای دنی��ا را به عنوان 
یک اصل تعاملی گس��ترده و متوازن در سیاست 
خارجی دنبال خواهیم ک��رد و هر مذاکره ای که 
در آن منافع ملی تضمین شود، این مذاکره حتماً 
مورد حمایت خواهد بود، اما ما وضعیت اقتصادی 
و شرایط مردم را به مذاکرات گره نخواهیم زد«. 

    اجازه نخواهیم داد مذاکره برای مذاکره 
باشد 

رئیس جمه��ور منتخب گفت: »اج��ازه نخواهیم 
داد به نحوی مذاکره برای مذاکره باش��د و اجازه 
نخواهیم داد مذاکرات فرسایشی باشد بلکه باید 
هر نشستی همراه با نتیجه باشد، نتیجه محوری 
موضوع ماس��ت و باید آورده ای برای ملت بزرگ 
ایران داش��ته باشد و در راس��تای آورده ای برای 
مردم و رف��ع محدودیت  ها و تحریم  ها و راس��تی 

آزمایی مسئله ارتباطات را ادامه خواهیم داد«. 
رئیس جمه��ور منتخ��ب در ادام��ه به س��ؤاالت 
خبرنگاران در حوزه های مختلف پاسخ داد. آیت اهلل 

رئیسی در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری صدا 
و سیما مبنی بر اینکه اولویت دار  ترین و نخستین 
دستورکار ش��ما در دولت جدید چه خواهد بود، 
اظهار داشت: »در روز آغاز کار دولت اعالم خواهیم 
کرد که تمام بس��ترهای فس��ادزا که ایجاد رانت 
می کند باید خاتمه داده شود، یعنی دستگاه های 
اداری موظف هستند زمینه های رانت و فساد را از 

بین ببرند و این سازوکار  ها را اصالح کنند. «
   برنامه ری�زی برای کاه�ش مالیات تولید  
رئیسی در ادامه به سؤال خبرنگار خبرگزاری مهر 
در خصوص اولویت بخش��ی به تولی��د گفت: »ما 
اولویت خود را بر نقدینگی قرار خواهیم داد و آن را 
به سمت تولید سرازیر می کنیم. ما تولید را پرجاذبه 
و اقدامات غیرمولد را بی جاذبه خواهیم کرد؛ این 
با یک بخشنامه یا س��خن امکانپذیر نیست و یک 
سلس��له اقدامات می خواهد، از جمله اینکه برای 
ایجاد جذابیت در تولید، کاه��ش مالیات تولید از 
25 درصد به 1۰ درصد با یک شیب مالیم و ایجاد 
مالیات برای کارهای غیرمولد و سوداگرانه مانند 
سوداگری در ارز، طال و مسکن را دنبال می کنیم تا 
یک عدالت مالیاتی ایجاد شود و ما مصمم هستیم 

که این کار را در دولت دنبال کنیم. « 
    رفع تحریم   ها و راستی آزمایی

 محور   سیاست خارجی  
آیت اهلل رئیسی در پاسخ به سؤال خبرنگار شبکه 
ام بی سی امریکا که پرس��ید آیا برای اینکه برجام 
مؤثر واقع شود باید کل تحریم های امریکا شامل 
تحریم ه��ای دوره ترامپ رفع ش��ود و قصد دارید 
تیم مذاکره هس��ته ای را حفظ کنید، گفت: »تیم 
مذاکره کننده هسته ای کار خود را دنبال می کند. 
تیم سیاس��ت خارجی ما نیز در حال بررسی کار 
عزیزان است. امریکا موظف است تمام تحریم های 
ظالمانه نس��بت به مل��ت ایران را رف��ع کند. رفع 
تحریم   ها و راس��تی آزمایی محور بحث سیاس��ت 

خارجی ما خواهد بود. «
در ادامه این نشست خبری، خبرنگار روزنامه شرق 
پرسید: آقای رئیسی! از لحاظ آماری و گزارش های 
آماری بر شرایط کشور اش��راف دارید و می دانید 
چه کشوری را با چه ش��رایطی تحویل می گیرید 
و آیا قرار است بعد از صد روز گزارش فعالیت خود 
را ارائه کنید، رئیس��ی در پاس��خ گفت: »وضعیت 
شرایط و ارقام و آمار روش��ن است، مراکز رسمی، 
نهادهای تجمیع کننده آمار و هم دستگاه   ها آمار 
فعالیت خود را ارائه می کنند و همچنین آمار  ها از 
دید رسانه ها، نخبگان و کارشناسان پنهان نیست. 
مردم عزیز هم باید بدانند در چه ش��رایطی دولت 
جدید شروع شد و قرار است فعالیت کند. شرایط و 
وضع موجود پیش روی ملت خواهد بود و بعد هم 
ما وضع موجود و وضع مطلوب را ارزیابی و تالش 
می کنیم وضعیت موجود را به مطلوب نزدیک تر و 

فاصله را کم کنیم.« 
وی گفت: »خواسته ملت از ما این است که دولت 
وعده هایش را فراموش نکند، ما نه تنها فقط صد روز 
بلکه شاید به صورت هفتگی و بعد ماهانه گزارش 
دهیم و بعد ارتباط با مردم را به عنوان یک نعمت 

برای رفع مشکالت موجود می دانیم. «
   ما امروز در جایگاه مدعی قرار داریم 

رئیس جمهور منتخب در ادامه در پاسخ به سؤال 
خبرنگار الجزیره انگلیس��ی که پرس��ید »برخی 
تحلیل   ها و اتهامات از سوی برخی نهادهای حقوق 
بشری مطرح است، این مسائل چه تأثیری می تواند 
بر فعالیت شما داشته باشد«، گفت: »من از ابتدای 
مسئولیت به عنوان یک حقوقدان و مدافع حقوق 
مردم بوده ام، حقوق بشر، محوری   ترین مورد بوده 
که دنبال کرده ام و به آنانی که اتهام می زنند باید 
گفت ما امروز در جایگاه مدعی ق��رار داریم. تمام 
اقداماتی که انجام داده ایم در جهت رعایت حقوق 
بشر و انس��ان بوده است، با کس��انی که دست به 
حرکت های داعش��ی و ضد امنیتی زدند. مدعیان 
حقوق بش��ر باید جواب دهند ک��ه اگر یک قاضی 
از امنیت جامعه و حقوق مردم دفاع کرد، آیا نباید 
مورد تشویق قرار گیرد که امنیت مردم را در برابر 

تهدید  ها حفظ کرده است؟«
رئیسی در پاسخ به این س��ؤال که چه برنامه ای 
برای احیای س��رمایه اجتماعی و امید در جامعه 
دارید، گفت: »من به عن��وان رئیس جمهور خود 
را خادم جمهور می دانم؛ چه کس��انی که به من 
رأی داده اند چه کس��انی که ب��ه دیگر نامزدهای 
محترم رأی داده اند و یا کسانی که به دلیل شرایط 
کرونایی یا به هر دلیلی پای صندوق رأی حاضر 

نشده اند. «
     با بایدن دیدار نمی کنم 

رئیسی در پاسخ به خبرنگار »راپلی « روسیه مبنی 
بر اینکه آیا بعد از لغو تحریم   ها حاضر به مالقات با 

رئیس جمهور امریکا هست یا نه، گفت: »خیر. « 
وی در پاسخ به این سؤال خبرنگار فارس که چه 
برنامه ای برای جبران خس��ارت مردم در بورس 
دارید، گف��ت: »اعتماد مردم را به بازار س��رمایه 
برمی گردانیم.  از جمله اقدام��ات ما این خواهد 
بود که حتما بورس را به عن��وان قلّک دولت قرار 
نخواهیم داد و کس��ری بودجه دولت را از طریق 

بورس تأمین نخواهیم کرد.«
    مسائل منطقه ای و مسائل موشکی قابل 

مذاکره نیست
رئیسی در پاسخ به سؤال شبکه سی ان ان امریکا 
مبنی بر اینکه نظرش درباره پیشنهاد بایدن در 
مورد امض��ای توافق برجام با ای��ران و در حوزه 
مسائل برنامه موشکی و منطقه ای گفت:  »آقای 
بایدن چرا به تعهدات دولت ه��ای قبل متعهد 
نیست؟ چرا آقای بایدن به وظایف خود نسبت 
به تعهداتی که برای دولت امریکا ایجاد ش��ده 
پاسخگو نیست؟ پیش��نهاد جدی من به دولت 
امریکا این اس��ت که س��ریعاً به تعه��دات خود 
عمل کنن��د. تمامی تحریم   ها را رف��ع کنند و با 
رفع همه تحریم   ها نش��ان دهند ک��ه صداقت 
دارند. ما تأکید می کنیم دولت امریکا نسبت به 
تعهدش در این قرارداد عمل کند و به آن پایبند 
باشد. مسائل منطقه ای و مسائل موشکی قابل 
مذاکره نیست. مسئله ای که روی آن مذاکره و 
توافق شده و قرارداد آن منعقد شده و آنها به آن 
متعهد شده اند، اما بدان عمل نکرده اند چگونه 

می خواهند وارد مباحث جدید و نو شوند؟«
رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار 
ایس��نا درباره ترکیب احتمال��ی کابینه دولت 
یازدهم گفت: »همانطور ک��ه بار  ها اعالم کردم 
به صورت مس��تقل وارد میدان ش��دم و از همه 
گروه ها، تشکل ها، احزاب و شخصیت های بزرگ 
که از من حمایت کردند صمیمانه تشکر می کنم 

و سپاسگزارم. « 
وی در ادامه خاطر نشان کرد: »در تشکیل دولت، 
نگاهم به انقالبی بودن، کارآمد بودن و مردمدار 

بودن از شاخص های دولت بنده خواهد بود«. 
رئیسی همچنین رسانه  ها را از گمانه زنی در این 
باره برحذر داش��ت و از راه اندازی سامانه ای به 

منظور معرفی نخبگان خبر داد. 
رئیس جمهور منتخب ملت در ادامه در پاس��خ 
به خبرن��گار تلویزی��ون دولتی چی��ن مبنی بر 
اینکه رئیس جمه��وری چین به ش��ما تبریک 
خود را ارسال کرده و چین اهمیت زیادی برای 

توسعه روابط خود برای ایران قائل است. انتظار 
جنابعالی از رابطه بین دو کشور چیست، گفت: 
ما روابط با چی��ن را از ابتدای پی��روزی انقالب 
اس��المی و دولت های مختلف دنبال می کردیم 
و امروز هم روابط خوبی با کش��ور چین داریم و 
ظرفیت های بسیاری بین دو کشور وجود دارد 
و طرح جامع به عنوان یکی از اسناد خواهد بود 
و اجرایی کردن این طرح حتماً در دس��تور کار 

خواهد بود. «
    باید ارتباط سفره مردم با دالر را 

قطع کنیم 
رئیس��ی در ادامه س��خنانش در پاسخ به سؤال 
خبرنگار ایس��نا درباره قیمت کاالهای اساسی 
اظه��ار داش��ت:  »موض��وع کاالهای اساس��ی 
اولویت دولت اس��ت، نظارت بر زنجیره تأمین 
و تولید کاالهای اساس��ی مردم تا مصرف، جزو 
اولویت های دولت خواهد بود، اما اساس قضیه 
آن است که ما باید ارتباط سفره مردم و کاالهای 
اساسی را با دالر یا خارج از کش��ور در یک کار 

میان مدت و طوالنی مدت قطع کنیم. «
سؤاالت بعدی را در نشست خبری رئیس جمهور 
منتخب خبرنگار شبکه المیادین درباره اظهارات 
مسئوالن رژیم صهیونیستی درباره دولت وی، 
جنگ یمن و احتم��ال تجدید رواب��ط ایران و 

عربستان پرسید. 
   صهیونیس�ت   ها باید از مردم فلسطین 

وحشت کنند
رئیس��ی در پاس��خ به س��ؤال مربوط ب��ه رژیم 
صهیونیس��تی اظه��ار داش��ت:  »پاس��خ رژیم 
صهیونیستی به کسانی که حق آنها غصب شده 
چیست؟ و این رژیم چگونه می خواهد این حق 
فلس��طینیان را بدهد؟ جمهوری اسالمی بار  ها 
اعالم کرده اس��ت که طرح ما درباره فلسطین 
آن است که به آرای فلس��طینیان مراجعه شود 
زیرا فلسطینیان صاحب فلسطین هستند و قبل 
از آنکه رژیم صهیونیس��تی از ناحیه ما احساس 
وحشت کند از ناحیه مردم فلسطین و گروه های 
مقاومت و کس��انی که حق ش��ان توسط رژیم 

صهیونیستی ضایع شده است باید بترسد. « 
    حمالت سعودی   ها 
علیه یمن متوقف شود 

وی همچنی��ن درباره موضوع یم��ن گفت: یمن 
باید هرچه زودتر توس��ط خ��ود یمنی   ها تدبیر و 
مدیریت شده و از هرگونه دخالت سعودی   ها و یا 
کشورهای حامی سعودی در یمن جلوگیری شود. 
این در حالی اس��ت که در این چند س��ال هجوم 
زیادی از سوی سعودی   ها و حامیان آنها به مردم 
یمن، کودکان و زنان یمنی و خانه های یمنی   ها و 
سرزمین یمن شده است، لذا باید هرچه سریع تر 

این وضعیت متوقف شود. 
رئیس��ی همچنین از آمادگی ای��ران برای عادی 
کردن ارتباط با عربس��تان س��عودی و باز کردن 
سفارتخانه  ها در صورت اصالح رفتار طرف مقابل 

خبر داد. 
رئیس��ی همچنین چند نکته را در پایان نشست 
خبری خود با رسانه های داخلی و خارجی اعالم 
و تصریح کرد که در ابتدای دولت خواهیم گفت 
همه زمینه   ها را ب��رای بازگش��ت ایرانیان خارج 
از کش��ور فراهم خواهیم کرد، زیرا دولت خود را 
موظف می داند در این باره کار  هایی را انجام دهد. 
رئیس جمه��ور منتخب گف��ت: »ایران��ی ای که 
در خ��ارج از کش��ور درآم��دی را کس��ب کرده 
اس��ت بهترین مکان و امن   ترین م��کان برای او 
س��رمایه گذاری در داخ��ل ایران و س��رزمین آبا 
و اجدادی او اس��ت؛ امنیت هم کام��اًل برای این 

سرمایه گذاری وجود دارد. «
وی همچنی��ن از راه ان��دازی یک س��امانه برای 

دریافت ایده   ها از سوی نخبگان خبر داد. 
رئیس جمهور منتخ��ب ملت ایران ب��ا تأکید بر 
ارتباط مس��تمر با مردم در پایان از همه اصحاب 
رسانه صمیمانه سپاسگزاری کرد و بر نقش رسانه 

در ارتباط بین مردم و دولت تأکید کرد. 

رئیس مجلس شورای اسالمی:
تالش برای آسایش و آرامش مردم را

 تعطیل نخواهیم کرد
مل�ت بزرگ�وار ایران، ش�ما ب�ا حض�ور خود هم�ه ما مس�ئوالن 
خ�ود  حمای�ت  و  همراه�ی  مدی�ون  گذش�ته  از  بی�ش  را 
کردی�د و م�ا ب�ه ش�ما تعه�د می دهی�م هی�چ روزی را ب�دون 
ت�الش ب�رای آس�ایش و آرام�ش ش�ما ب�ه پای�ان نرس�انیم. 
به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دس��تور خود در 
نشست علنی دیروز مجلس با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در 
28 خرداد  گفت: این روز  ها اتفاق مهمی در تاریخ کشور رقم خورد و به 
لطف الهی و هدایت های هوش��مندانه رهبر حکیم انقالب یکبار دیگر 
مردم نجیب و دوست داش��تنی ایران خالف تصورات اولیه حماسه ای 
بس بزرگ آفریدند و به رغم نگرانی   ها از شیوع بیماری کرونا و با وجود 
دلخوری های فراوان از شرایط اقتصادی و گرانی های لجام گسیخته و 
ناکارآمدی   ها پای صندوق های رأی آمدند و با ایجاد پشتوانه ای مردمی 
برای اقتدار نظام باعث س��رافرازی ایران عزیز و حفظ امنیت و وحدت 

ملی و جلوگیری از آسیب دشمنان به این مرز و بوم شدند. 
رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار داش��ت:  باید با همه وجود شاکر 
این عنایت الهی و قدردان وجود چنین رهب��ری حکیم بود و به فهم و 
درک سیاس��ی باالی چنین مردمی افتخار کرد و در برابر این نجابت و 
مسئولیت پذیری ملی احساس تکلیفی صد چندان داشت. وی افزود: 
ما به عنوان نمایندگان مردم در مجلس ش��ورای اسالمی ضمن تشکر 
خالصانه از ملت فهیم و نجیب ایران اع��الم می کنیم که ملت بزرگوار 
ایران شما با حضور خود همه ما مس��ئوالن را بیش از گذشته مدیون 
همراهی و حمایت خود کردید و ما به ش��ما تعهد می دهیم که با پایان 
یافتن موسم انتخابات پیگیری مسائل و مش��کالت شما عزیزان را به 
فراموشی نس��پاریم و هیچ روزی را بدون تالش برای ایجاد آسایش و 
آرامش برای شما به پایان نرسانیم و هیچ شبی را بدون داشتن دغدغه 

زندگی شما سپری نکنیم. 
قالیباف خاطرنشان کرد: همچنین ضروری است از نخبگان و باالخص 
آن دسته از فعاالن سیاسی که نسبت به صحنه انتخابات منتقد بودند 
اما حاشیه نش��ینی و فرصت طلب��ی را در پیش نگرفتن��د و مردم را به 
مشارکت در انتخابات دعوت کردند تش��کر ویژه داشته باشم. حقیقتاً 
آنها در پیشگاه الهی، مردم و تاریخ کشورمان روسفید هستند، بی شک 
اجر این بصیرت و وظیفه شناسی آنها نزد خداوند متعال محفوظ است. 
رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: الزم است که تأکید کنم 
مجلس شورای اسالمی ضمن حفظ استقالل قوا و انجام وظایف قانونی 
تمام ظرفیت و توان خود را در جهت ایج��اد کمال همدلی و نیز انجام 
همکاری همه جانبه و هم افزایی با دولت منتخب ملت به میدان خواهد 
آورد تا ان ش��اءاهلل با کارآمدی نتایج ملموس و مؤثر در رفع مشکالت 
زندگی مردم حاصل ش��ود و مردم بتوانند طعم شیرین خدمت رسانی 

نیروهای انقالبی را بچشند.  
 

جالل زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی شد
وحی�د ج�الل زاده نماین�ده م�ردم ارومی�ه در مجلس ش�ورای 
اس�المی در اجالس�یه دوم دوره یازده�م ب�ه عن�وان رئی�س 
کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت خارجی مجلس انتخاب ش�د. 
به گزارش خانه ملت، نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی بعدازظهر دو  شنبه با دستور کار انتخاب اعضای 
هیئت رئیسه کمیسیون برگزار شد. بر این اساس، وحید جالل زاده به 
عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم 

انتخاب شد. 
همچنین ابراهیم عزیزی و عباس مقتدایی ب��ه عنوان نواب اول و دوم 
این کمیسیون در اجالسیه مجلس یازدهم شدند.   محمود عباس زاده 
مشکینی  سخنگوی این کمیسیون شد. علی علیزاده و یعقوب رضازاده 
نیز توانستند با کس��ب اکثریت آرا از اعضای کمیسیون امنیت ملی و 
سیاس��ت خارجی مجلس به عنوان دبیران اول و دوم این کمیسیون 

برای اجالسیه دوم مجلس یازدهم انتخاب شوند. 

سید نظام الدین موسوی
 سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شد

عض�و هیئ�ت رئیس�ه مجل�س از انتخ�اب س�ید نظام الدی�ن 
ای�ن هیئ�ت خب�ر داد.  موس�وی ب�ه عن�وان س�خنگوی 
علیرضا س��لیمی عضو هیئت رئیس��ه مجلس در گفت وگو با تسنیم 
با اش��اره به نشس��ت عصر دیروز این هیئت گفت: در این جلسه سید 
نظام الدین موس��وی نماینده تهران در مجلس به عنوان س��خنگوی 

هیئت رئیسه مجلس انتخاب شد. 
پیش از این، محمدحسین فرهنگی این مسئولیت را برعهده داشت. 
وی با بیان اینکه محسن پیرهادی به عنوان ناظر اداری هیئت رئیسه 
مجلس انتخاب ش��د، افزود: بنده نیز به عن��وان ناظر فرهنگی هیئت 

رئیسه مجلس انتخاب شدم. 
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 آدرس های درست و غلط 
کاهش مشارکت

ادامه از صفحه یک 
عالوه بر آن در سنجش علت عدم مشارکت، مشکالت موجود اقتصادی 
باالی 3۰ درصد، عدم امید به آینده 17 درصد و بی عدالتی 1۰ درصد از 
دالیل عدم شرکت را به خود اختصاص داده است که حدود 57 درصد 

عدم مشارکت )که در باال آورده  شد( را به خود اختصاص داده است.
 رد صالحیت ها در کاهش مشارکت بی تأثیر نیست، اما تأثیر ناچیزی 
دارد. رأی معترضان به رد صالحیت ها را باید در آرای باطله جس��ت. 
یعنی کسانی که نظام را قبول دارند و رأی می دهند، اما گزینه مطلوب 
را نمی یابند. اگر عدد 3/7 میلیون رأی باطله را -که نسبت به گذشته 
عدد قابل توجهی اس��ت- تجزیه نماییم، بخش قابل توجهی از آن به 
این دلیل است که بعضاً اس��امی کاندیداهای رد شده روی آن نوشته 
شده است. شاید مؤثرترین کاندیدا در آرای باطله احمدی نژاد باشد که 

آن هم در سر جمع 59 میلیون نفر ناچیز است.
نتیجه اینکه برای عدم مش��ارکت در این دوره نمی ت��وان ابتدا عدد 
مشارکت را صددرصد لحاظ کرد بعد نتیجه کاهش مشارکت گرفت؛ 
اوالً حدود 3/5 میلیون ایرانی خارج از کشور هستند که تعداد بسیار 
کمی شرکت می کنند و همیش��ه اینگونه بوده است. دوم اینکه عدم 
مش��ارکت در این دوره را باید به فاصله بی��ن 73 درصد 1396 و 49 
درصد فعلی جس��ت وجو کرد که نش��ان می دهد 24 درصد واجدان 
شرایط یعنی بین 14 تا 15 میلیون نفر در انتخابات این دوره شرکت 
نکرده اند. نمی توان بدون توجه به عدم شرکت در دوره های قبل عدم 
حضور 51 درصد فعلی را تصمیم جدید برای عدم مش��ارکت مردم 
دانست. تجربه تاریخی نیز نشان می دهد نارضایتی عامل اصلی است 
و جبران می شود. رأی سال 1372 ریاست جمهوری کمی باالی 5۰ 
درصد بود و رئیس جمهور 1۰/5 میلیونی انتخاب ش��د. این در حالی 
بود که آن زمان توقعات از حاکمیت و دول��ت کمتر از اکنون بود، اما 
در سال 1376 این مشارکت به 28 میلیون رسید و منتخب ملت 2۰ 
میلیونی شد. اقدامات دولت جدید ان ش��اءاهلل بتواند تجربه 1376 را 

در 14۰4 تکرار کند.

 امی�د داری�م ک�ه اقدامات م�ا در 
جهت بهب�ود ش�رایط و از زندگی 
مردم گره گشایی جدی کند و امید 
را به م�ردم باز گردان�د و اعتمادی 
که ب�ه دالیلی مخدوش ش�ده، این 
اعتم�اد به م�ردم عزی�ز و جوانان 
برگ�ردد، به نح�وی که احس�اس 
هم�گان ای�ن باش�د ک�ه دول�ت، 
دول�ت امیدآفری�ن اس�ت، دولت، 
دولت جریان خاص�ی نخواهد بود 

حمیدرضا نیک عهد|   جوان  

مهدی پورصفا
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