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فاتحه شورای شهر را هم  خواندید!
پیش از برگزاری انتخابات ۲۸ خرداد بسیاری از آنها که با دالیل مختلف 
با کمپین تحریمی   ها هم صدا شده بودند، همراهی انتخابات شورای شهر 
با ریاست جمهوری را ترفندی می دانستند که موجب افزایش مشارکت 
خواهد ش��د، این در حالی اس��ت که حداقل، اعالم ریز آمار نامزدهای 
شورای شهر تهران نش��ان داد، تحلیل انتخابات به این سادگی   ها هم 
نیس��ت و  چه بس��ا اگر از آرای قومی در برخی مناطق گ��ذر کنیم، در 
کالنشهر  هایی چون تهران این انتخابات ریاست جمهوری بود که موجب 
افزایش مشارکت در انتخابات شورای شهر نیز شده است. رفتار برخی 
از رأی دهندگان در تقریباً تمامی شعب اخذ رأی نیز به این استدالل 
کمک می کند. عمده رأی دهندگان افرادی را دیده اند که هنگام نوشتن 
اسامی یا از روی لیست نصب شده بر روی دیوار، نام نامزد  ها را به صورت 
اتفاقی و از روی خوشایند اسم و فامیل یا شهرت می نوشتند یا از کسان 

دیگری تقاضای کمک می کردند تا لیستی در اختیارشان قرار دهند. 
از سوی دیگر نتایج نیز نشان می دهد که حدود ۱۸۰۰ نامزد در تهران 
میزان رأی شان زیر ۱۰۰۰ و از این تعداد ۱۴۰۰ نفر زیر ۵۰۰ و حدود 
۲۰۰ نفر زیر ۱۰۰ رأی و حتی برخی زیر ۵۰ رأی داش��ته اند. این آمار 
نش��ان می دهد عمده افراد شرکت کننده به لیس��ت های منتشر شده 
اعتماد کرده اند و انتخاب دیگری جز آنچه در لیست   ها آمده، نداشته اند 
و سعی نکرده اند چندان فرصتی برای بررسی و شناخت شخصی افراد 
بگذارند. مجموعه حرف های زده شده به عالوه رأی دهندگانی که در 
برخی از مناطق صرفاً بر اساس قومیت و رفاقت به نامزد  ها رأی می دهند 
و نگاهی به اصل شایستگی برای کارآمدی شورا نداشته باشند، گویای 
این نکته مهم اس��ت که در مجموع، شوراهای ش��هر برای بسیاری از 
شهروندان حائز اهمیت چندانی نیست و به همین دلیل رأی دهندگان 
در انتخابات این نهاد، نسبت به س��ایر نهادهای انتخابی تالشی برای 
شناسایی افراد و انتخاب اصلح نمی کنند و در نهایت اگر هم تصمیم به 

رأی بگیرند به لیست   ها اعتماد می کنند. 
دلی��ل ای��ن ام��ر ش��اید در مرحل��ه نخس��ت هم پوش��انی انتخابات 
ریاست جمهوری با شورای شهر باش��د. در واقع اهمیت باالی انتخاب 
رئیس جمهور و تمرکز جریانات سیاسی و رسانه ای بر آن، دیگر مجالی 
برای ش��وراهای ش��هر نمی گذارد؛ به خصوص آنکه تبلیغات شورای 
ش��هر تقریباً زمانی آغاز می شود که ش��ور انتخابات ریاست جمهوری 
به نهایت حد خود رس��یده و چش��م   ها به نامزدهای ریاست جمهوری 

دوخته است. 
از س��وی دیگر می توان بی اهمیتی شوراهای ش��هر در نزد مردم را از 
عملکرد شوراهای قبل به خصوص شورای شهر پنجم دانست. به عنوان 
مثال آنچه به جز انتخاب ش��هردار که تقریباً چند هفته اول تش��کیل 
شورا را به خود اختصاص می دهد و در شورای قبل نیز با فراز و  فرود  ها 
و ناکارآمدی های بسیار انجام پذیرفت، از شورای شهر در ذهن عمده 
ش��هروندان تهرانی چیزی جز تغییر نام خیابان   ه��ا و کوچه   ها وجود 
نداشته باشد و ش��اید خیلی   ها معتقد باش��ند به جای انتخاب شورای 
شهر بهتر آن است که شهردار را مستقیماً انتخاب کنند؛ ناکارآمدی این 
شورا در نتایج انتخابات هم ملموس است و موجب شده عده ای نیز که 
آگاهانه پای صندوق شورای شهر تهران آمدند به گونه ای رأی دهند که 
اختالف آخرین نفر رأی آورده )نفر بیست و یکم( که از لیست جریان 
رقیب شورای فعلی بوده با اولین عضو لیست همسو با شورای گذشته 
)نفر سی وپنجم( آن هم با تبلیغات فراوان سران اصالحات و تأکیدات 
مؤکد سید محمد خاتمی، قریب به ۲۲۰هزار رأی است؛ یعنی نه تنها 
ناکارآمدی اصالحات در قوه مجریه نارضایتی های فراوان ایجاد کرد و 
به قول یکی از متفکران این جریان موجب مرگ جریان اصالحات شد 
بلکه در شورای شهر نیز به رغم برخی زحمات، برآیند کارآمدی وجود 

ندارد و اصالحات فاتحه شورای شهر را نیز خواند!
لذا با توجه به آنچه گذش��ت شورای ش��هر فعلی باید آگاه سازی افکار 
عمومی را از فعالیت   ها و وظایف شورا، در اولویت کاری خود قرار دهد و 
تمام سعی خود را به کار بندد تا جدیت کار این شورا و کارآمدی آن را 
جلوه دهد. همچنین بایستی در خصوص نحوه برگزاری انتخابات این 
شورا نیز فکری جدی کرد چرا که انتخابات نقطه ابتدایی نظارت و حضور 
مردم به عنوان پشتوانه کار این نهاد است و اگر ایرادات ساختاری رفع 

نشود این نقطه ابتدایی نمی تواند به درستی جا افتد. 

محمد صادق عبداللهی

دس�تگاه قض�ا بای�د مقتدران�ه عم�ل کند؛ 
ای�ن اقت�دار ش�خصی نیس�ت و قدرت�ی 
اس�ت. داده  آن  ب�ه  قان�ون  ک�ه  اس�ت 
 آیت اهلل سیدابراهیم رئیس��ی، منتخب مردم در 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ خرداد که روزهای 
پایانی حضور در قوه قضائیه در کسوت رئیس قوه 
قضائیه را سپری می کند، صبح دیروز به مناسبت 
آغ��از هفته قوه قضائی��ه پس از حض��ور در حرم 
امام خمینی )ره( و تجدید میث��اق با آرمان های 
بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی با تبریک والدت با 
سعادت امام هشتم، میثاق با امام را میثاق با همه 
خوبی ها، ارزش های انقالب اسالمی، کار کردن و 
تالش کردن برای خدا و توجه داشتن به مردم و 

مردمداری و مردمی بودن دانست. 
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه توجه به مردم در 
سیره امام )ره( تشریفاتی و سیاسی نبود، تصریح 
کرد: امام)ره( مردم را باور داشتند و نظر، رأی و 
نگاه مردم را مورد توجه ق��رار می دادند. آیت اهلل 
رئیسی با اشاره به این مطلب که در گفتمان امام 
)ره( توجه به محرومان و مس��تضعفان محوریت 
خاصی دارد، یادآور ش��د: میثاق ب��ا امام ، میثاق 
با عدالت، هم عادل بودن و ه��م خواهان اجرای 

عدالت بودن است. 
رئیس دستگاه قضا با خاطرنشان کردن تأکیدات 
امام خمینی )ره( قبل از پیروزی انقالب پیرامون 
برپاکردن جامعه ای مبتنی ب��ر اصول عقالنیت، 
معنویت، عدالت و اخالق افزود: امام )ره( همواره 
تأکید داش��تند که باید جامعه ای مبتنی بر این 
مبانی بنا کرد و تالش خودش��ان نیز این بود که 

این مبانی را در جامعه مستحکم کنند. 
     عدالت باید در همه بخش های اجرایی 

حاکم باشد
آیت اهلل رئیس��ی با بیان اینکه ام��ام )ره( تأکید 
داشتند که کار باید با تدبیر صورت گیرد، گفت: 
همه در دس��تگاه قضایی تالششان این است که 

این دس��تگاه را ملجأ و پناه ق��رار دهند و یکی از 
محورهای کار در دستگاه قضایی، مسئله مهربان 
بودن با مردم است. رئیس قوه قضائیه خاطرنشان 
کرد: نه فقط دستگاه قضایی بلکه همه سازمان   ها 
و ادارات باید با مردم مهربان رفتار کنند  تا مردم 
احس��اس کنن��د گشایش��ی در کار آنها صورت 

گرفته است.
 وی تأکید کرد: دستگاه قضا باید مقتدرانه عمل 
کند؛ این اقتدار شخصی نیست و قدرتی است که 
قانون به آن داده است. رئیس دستگاه قضا افزود: 
امروز باید آزمون و خطا نداشته باشیم. باید تمام 
دس��ت اندرکاران در همه حوزه   ه��ا تالش کنیم 
آنچه خواست امام )ره( و ش��هدا و رهبر انقالب 

است، به آن عمل شود. 
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: امروز برای اجرای 
عدالت باید خیلی تالش کنیم، در دستگاه اجرایی 
باید در تمام الیه های این دس��تگاه عدالت حکم 
کند به نحوی که پرونده های ورودی به دستگاه 

قضا کمتر شود. 
آیت اهلل رئیس��ی خاطرنش��ان کرد: در دستگاه 

قضایی در دوره تحول، برای پیشبرد سند تحول 
و کار تحولی، محور را عدالت قرار دادیم و در این 
انتخابات پیام مردم تحول بوده است و این تحول 

نیز محورش اجرای عدالت است. 
     دوران آزمون و خطا گذشته است

رئیس ق��وه قضائیه تصریح کرد: ام��روز ما نباید 
آزم��ون و خط��ا داش��ته باش��یم، چ��ون چهل 
س��ال از پیروزی انقالب می گ��ذرد و باید تمام 
دست اندرکاران و خدمتگزاران در همه حوزه   ها 
تالش کنند که به آنچه خواست امام )ره(، شهدا 
و رهبر معظم انقالب اس��ت، عمل ش��ود که این 
خواست هم جدا از خواست های مردم نیست که 
باید به خواس��ت مردم که اجرای عدالت است از 

سوی مسئوالن تحقق بخشیده شود. 
آیت اهلل رئیس��ی تصریح کرد: ام��روز در جامعه 
باید نسبت به اجرای عدالت خیلی تالش کنیم و 
خصوصاً در دستگاه اجرایی باید تالش شود تا در 
همه الیه های اجرایی، عدالت حکم کند به نحوی 
که پرونده های ورودی به دستگاه قضایی کمتر 
شود و الزمه آن این است که در دستگاه اجرایی 

برای اجرای عدالت تالش شود. رئیس قوه قضائیه 
یادآور شد: قطعا ایجاد اش��تغال، رفع مشکالت 
مردم، کاهش آس��یب های اجتماعی به کاهش 
پرونده   ها در دستگاه قضایی کمک خواهد کرد. 

آیت اهلل رئیسی افزود: در دستگاه قضایی در دوره 
تحول، برای پیشبرد سند تحول، محور را عدالت 
قرار دادیم و فعال کردن س��امانه   ها و رسیدگی 
به پرونده   هایی ک��ه دغدغه مردم ب��ود از جمله 
پرونده های کثیرالشاکی، در راستای اجرا شدن 
عدالت بود. رئیس دس��تگاه قضا بیان داشت: در 
برخ��ی از مجموعه های قضای��ی، اقدامات، دو تا 
سه برابر قبل افزایش پیدا کرده است. در سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور فعالیت   ها تا چهار برابر 
افزایش داشته است تا کار   ها به نحوی انجام شود 
که در راس��تای نزدیک ش��دن به اجرای عدالت 

دغدغه مردم کمتر شود. 
     پیام مردم در انتخابات تحول بود

رئیس قوه قضائیه گف��ت: در دولت هم اینچنین 
باید باشد. تحول یک مسئله بسیار مهم است که 
مردم خواستند و در این انتخابات هم پیام مردم 
تحول بوده و محور این تحول هم اجرای عدالت 
است که باید در دستگاه های اجرایی دنبال شود. 
آیت اهلل رئیس��ی با بیان اینکه ام��روز بیش از هر 
زمانی خط ام��ام )ره( باید در کش��ور به صورت 
نورانی حفظ ش��ود چراکه این خط، خط نجات، 
امنیت، صالبت و قوت کش��ور است، خاطرنشان 
کرد: خط امام )ره(، خط م��ردم داری، توجه به 
خدا، ظلم س��تیزی، استکبار س��تیزی، توجه به 
والیت و جایگاه ولی، رفع فقر و محرومیت، رفع 
مشکالت و دغدغه های مردم و خط تشکیل ایران 
قوی اس��ت تا تمام مولفه های ق��درت بتواند در 
ایران اسالمی بروز و ظهور داشته باشد. رئیس قوه 
قضائیه ابراز امیدواری کرد که خداوند توفیق دهد 
تا همه بتوانند در این خط نورانی حرکت کرده و 

خط امام را دقیق بشناسند. 

رئیس قوه قضائیه در حرم امام خمینی )ره(:

اقتدار دستگاه قضا متکی به شخص نیست 

فعال رسانه ای اصالح طلب:
دیوار بی اعتمادی 

بین مردم و دستگاه قضا فروریخته است
یک فع�ال رس�انه ای اص�الح طل�ب معتق�د اس�ت: س�ند تحول، 
همچن�ان ک�ه از نام�ش پی�دا اس�ت، تح�ول عظیم�ی را در ق�وه 
قضائی�ه ایج�اد ک�رده و در آین�ده ایج�اد خواه�د ک�رد و در 
حقیقت س�ندی اس�ت که ب�رای س�الیان طوالن�ی ماندگار اس�ت. 
منصور مظفری، مدیر مسئول روزنامه آفتاب یزد در گفت وگو با خبرگزاری 
میزان پیرامون عملکرد قوه قضائیه در دو س��ال گذش��ته تصریح کرده 
است: سند تحول قضایی تحول عظیمی در قوه قضائیه ایجاد کرد. وی با 
بیان اینکه عملکرد قوه قضائیه در دوره ریاست آیت اهلل رئیسی پیشرفت 
چشمگیری را نسبت به سال های قبل داشته است، اضافه کرده: از جمله 
مواردی که می توانم نام ببرم س��ند تحول قضایی بود. این س��ند تحول، 
همچنان که از نامش پیدا است، تحول عظیمی را در قوه قضائیه ایجاد کرده 
و در آینده ایجاد خواهد کرد و در حقیقت سندی است که برای سالیان 
طوالنی ماندگار است. این فعال سیاسی اصالح طلب با تأکید بر این نکته 
که دیوار بی اعتمادی بین مردم و دستگاه قضا از بین رفته است، گفت: در 
دوسال گذشته اعتماد مردم به قوه قضائیه بیشتر از هر زمان دیگری شده و 
خوشبختانه با رفتن آیت اهلل رئیسی از ریاست دستگاه قضا این طرح ادامه 
خواهد داشت تا مدیران بعدی قوه قضائیه با ادامه این سند تحول بتوانند 
ادامه دهنده راهی باشند که با ریاست آیت اهلل رئیسی در دستگاه قضا شروع 
ش��ده بود. در دوران تحول ، دیوار بی اعتمادی که بین مردم و قوه قضائیه 
وجود داشت ترک برداشته و می توانیم بگوییم که این دیوار کم کم از بین 
خواهد رفت. در این دوره به مردم امید داده شد و اعتماد مردم به دستگاه 

قضایی بیشتر شد. 
مدیر مسئول روزنامه آفتاب یزد با یادآوری این مطلب که قوه قضائیه مبارزه 
با فساد را از درون خودش آغاز کرد، تصریح کرده است: همانطور که می بینیم 
در این دوره مبارزه با فساد شروع شد و قوه قضائیه مبارزه با فساد را با اخراج 
قضات فاسد از درون خودش آغاز کرد. یکی از برنامه   ها و پیشرفت   ها در این 
دوره مبارزه با دانه درش��ت   ها در هر جناحی بود. وی اضافه کرده: تشکیل 
دادگاه جرم سیاسی از موارد مهم دیگری است که طبق قانون اساسی باید 
پیش از این تشکیل   می شد و چهار دهه معطل مانده بود و در دوره آیت اهلل 
رئیسی دادگاه سیاسی هم آغاز به کار کرد و چندین مورد از دادگاه   ها با حضور 

هیئت منصفه که نمایندگان افکار عمومی هستند شروع به کار کرد. 
مظفری در ادامه به ارتباط خوب قوه قضائیه با رسانه   ها در دوره تحول اشاره 
کرده و گفته است: قطعا در دوره تحول، قوه قضائیه ارتباط خیلی خوبی با 
رسانه   ها داشت و ما شکایتی از مدعی العموم نسبت به رسانه   ها نداشتیم. او 
تصریح کرده: نه اینکه رسانه   ها تخلفی نداشته باشند بلکه برنامه قوه قضائیه 
در این زمینه مدارا، تذکر و پیشگیری بود و جواب هم داد. این فعال رسانه 
افزوده است: نسبت به گذشته قضات دادسرا های فرهنگ و رسانه احترام 
خاصی نسبت به مطبوعات داشتند و اگر تخلفی هم صورت گرفته بود با تذکر 

دادن؛ رفع و پیشگیری   می شد و اثر آن نسبت به گذشته خیلی بهتر بود. 

شورای نگهبان صحت انتخابات را تأیید کرد
شورای نگهبان صحت سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 

را مورد تأیید قرار داد. 
به گزارش فارس، عباس��علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در 
گفت وگویی خبری اظهار داشت: گزارش وزارت کشور را روز گذشته 
دریافت کردیم و نس��بت به نتایج نهایی واصله موضوع بحث و بررسی 
صورت گرف��ت. همچنین همکاران ما در س��تاد نظارت ب��ر انتخابات 
شورای نگهبان، گزارش��ات واصله را مورد بررس��ی قرار دادند و امروز 
صبح در جلسه شورای نگهبان پس از استماع گزارش معاونت اجرایی 
و امور انتخابات شورای نگهبان موضوع را به بحث گذاشتیم. کدخدایی 
گفت: نهایتاً اعضای شورای نگهبان با توجه به نتایج اعالمی و با عنایت 
به اینکه ما گزارش مؤثری را که بر سرنوشت انتخابات تأثیرگذار باشد 
دریافت نکرده بودیم، بنابراین شورای نگهبان صحت سیزدهمین دوره 
انتخابات ریاس��ت جمهوری را مورد تأیید قرار داد. سخنگوی شورای 
نگهبان همچنین از همه مردم شریف که به پای صندوق های رأی آمدند 
و وزارت کشور و دستگاه های انتظامی و تمام دستگاه های کشور که در 
این دوره از انتخابات شورای نگهبان را همراهی کردند و همراهی خوبی 

داشتند و همچنین از عوامل اجرایی و نظارتی تشکر کرد. 

 آرای رئیسی از ۱۸ میلیون گذشت
تکمیل�ی  نتای�ج  از  کش�ور،  انتخاب�ات  س�تاد  رئی�س 
انتخاب�ات ریاس�ت جمه�وری خب�ر داد ک�ه مطاب�ق آن، 
آرای س�یدابراهیم رئیس�ی از م�رز 18 میلی�ون عب�ور ک�رد. 
جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات کشور، روز گذشته با اعالم جزئیات 
تکمیلی از نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری، از تکمیل 
نتایج قبلی با وصول آخرین صورتجلسات از ۹۱ صندوق باقی مانده این 
انتخابات خبر داد. وی گفت: با وصول تمامی صورتجلسات صندوق های 
اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری و همچنین انطباق صورتجلسات 
هیئت های اجرایی و نظارت بخش  ها و شهرستان های سراسر کشور، و 
اعمال جملگی آنها در سامانه جامع انتخابات، نتایج تکمیلی شمارش 
آرای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، مورد جمع بندی 
قرار گرفت. رئیس ستاد انتخابات کشور این نتایج را به شرح ذیل اعالم 

کرد:
۱. کل تعرفه ه��ای مصرف��ی ) تحوی��ل ش��ده ب��ه مراجعه کنندگان 

شعب( :۲۸،۹۸۹،۵۲۹ برگ.
 آرای داخل صندوق های اخذ رأی: ۲۸،۷۵۰،۷۳۶ برگ

۳. آرای باطله غیر مأخوذه درون صندوق: ۱۰۰،۲۳۱ برگ
۴. آرای مأخوذه: ۲۸،۶۵۰،۵۰۵ رأی

۵. آرای باطله مأخوذه: ۳،۷۴۰،۶۸۸ رأی
۶. آرای صحیح: ۲۴،۹۰۹،۸۱۷ رأی

آرای  هر یک از نامزدها: س��ید ابراهیم رییس��ی ۱۸،۰۲۱،۹۴۵ رأی. 
محس��ن رضای��ی میرقائ��د ۳،۴۴۰،۸۳۵ رأی. عبدالناص��ر همت��ی 
۲،۴۴۳،۳۸۷ رأی و سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی  ۱،۰۰۳،۶۵۰ 
رأی. رئیس ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: در اجرای تبصره ۸ 
ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری، نتایج کامل شمارش آرا به 
شورای نگهبان اعالم شده اس��ت و مطابق همین تبصره، تأیید نهایی 
صحت انتخابات برعهده شورای نگهبان اس��ت. گفتنی است، تفاوت 
عدد مربوط به کل تعرفه ه��ای مصرفی )تعرفه های تحویل ش��ده به 
مراجعه کنندگان شعب( با عدد آرای داخل صندوق های رأی، مربوط به 
افرادی است که در انتخابات شرکت کردند اما به هر دلیلی، رأی خود را 
داخل صندوق  ها نینداختند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، روز 
پس از انتخابات ریاس��ت جمهوری، رأی نهایی منتخب مردم، آیت اهلل 

رئیسی را ۱۷ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۳۴۵ رأی اعالم کرده بود. 

اقدام خرابکارانه ناکام 
در یکی  از ساختمان های انرژی اتمی

اقدام خرابکارانه بامداد روز گذش�ته علیه یکی از ساختمان های 
س�ازمان ان�رژی اتم�ی در اط�راف ک�رج ب�ا شکس�ت روب�ه رو 
ش�د و هیچ گون�ه خس�ارت مال�ی و جان�ی ب�ه دنبال نداش�ت. 
به گزارش ایرنا با توجه به تمهیدات پیش بینی شده درباره حفاظت از 
اماکن متعلق به سازمان انرژی اتمی، اقدام بامداد )چهارشنبه( پیش از 
آنکه صدمه ای به ساختمان وارد کند، خنثی شد و خرابکاران در پیگیری 
برنامه خود با شکست روبه رو ش��دند. هوشیاری نهاد  ها و سازمان های 
حفاظتی و امنیتی در زمینه شناس��ایی، کش��ف و مقابل��ه با اقدامات 
خرابکارانه برای ضربه زدن به فعالیت های هس��ته ای صلح  آمیز ایران 
نتوانسته خللی در تداوم برنامه های ایران در حوزه هسته ای ایجاد کند. 
چگونگی این رخداد و همچنین شناس��ایی عوامل آن از سوی مراجع 

مسئول در دست بررسی و پیگیری است. 

معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح:

امریکا و نیروهای فرامنطقه ای 
باید غرب آسیا را ترک کنند

نیروهای فرامنطقه ای از جمله امریکا، باید غرب آسیا را ترک کنند 
تا کشورهای منطقه، امنیت پایدار را به دس�ت خود تأمین کنند. 
به گزارش س��پاه نیوز؛ سردار س��رتیپ پاس��دار مهدی ربانی معاون 
عملیات ستاد کل نیروهای مسلح در نهمین نشست ساالنه کنفرانس 
امنیت بین المللی مس��کو، پیرامون رویکرد جمهوری اس��المی ایران 
نس��بت به تحوالت جهانی و منطقه ای س��خنرانی کرد و در بخشی از 
س��خنانش با اش��اره به اینکه گروه تکفیری داعش یکی از محصوالت 
ادراک منفعت طلبانه و تجاری سازی امنیت در سال های اخیر از سوی 
قدرت های سلطه طلب بوده است، اظهار داشت: بسیاری از عواملی که در 
ایجاد بی ثباتی و ظهور تفکرات افراطی در سال های اخیر موثر بوده اند، 
هم اکنون نیز در روند استقرار امنیت و بازسازی کشورهای بحران زده 

مانع ایجاد می کنند.
 وی تأکید کرد: اکنون زمان آن فرارس��یده که نیروهای فرامنطقه  ای 
از جمله امریکا که دستشان به خون هزاران فرد بیگناه از جمله شهید 
سلیمانی فرمانده شجاع مبارزه با تروریس��م آلوده است، منطقه غرب 
آسیا را ترک کنند تا کشورهای منطقه بتوانند امنیت پایدار را به دست 

خود تأمین کنند. 
معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح، در بخش دیگری از سخنانش 
با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران خواهان بهترین روابط با کشورهای 
جهان است و همسایگان در اولویت سیاست خارجی ما هستند، افزود: 
امروز با توجه به تحوالت س��ریع در جهان و درهم تنیدگی تهدیدات 
س��نتی و نوین، الزم است کشورهای مس��تقل با همکاری یکدیگر به 
ثبات در جهان کمک کنند و در این راس��تا جمهوری اس��المی ایران 
آمادگی دارد در حل مشکالت و ایجاد ثبات و امنیت در منطقه و جهان 

با کشورهای دیگر همکاری کند. 
گفتنی است، برخی از مقامات و سخنرانان دیگر کشور  ها در این نشست 
با نام بردن از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده مقابله 
با تروریسم، ضمن تجلیل از خدمات آن شهید بزرگوار، از وی به نیکی 
یاد کردند. کنفرانس امنیتی مس��کو، با هدف بررسی مسائل کلیدی و 
مهم امنیت بین المللی و با حضور نمایندگانی از وزارتخانه های دفاع،  
کارشناس��انی از گروه های غیردولتی از ۱۰۸ کش��ور و شش سازمان 
امنیتی بین المللی، از روز سه   شنبه در پایتخت روسیه آغاز به کار کرده 

و تا پنج  شنبه ادامه خواهد داشت. 
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  گزارش

روحانی: همه باید منتخب مردم 
و رئیس جمهور آینده  را یاری کنیم

40 روز دیگر یعنی دوازدهم مرداد ماه، هشتمین 
رئیس جمهور در پاستور س�کان اجرایی کشور 
را ب�رای چهار س�ال آین�ده به دس�ت خواهد 
گرفت. از ای�ن رو ت�دارک برای انتق�ال قدرت 
که با پش�توانه نظام مردم س�االر دینی حاصل 
ش�ده، در جریان است و آیت اهلل س�ید ابراهیم 
رئیس�ی که در انتخابات 28 خ�رداد ماه با بیش 
از 18 میلی�ون رأی )مع�ادل 61/9 درص�د آرا( ، 
توانس�ت اکثریت آرای مردم  را به دست آورد، 
رس�ماً رئیس جمهور ایران اسالمی خواهد شد. 
روز گذشته و برای دومین بار رئیس جمهور مستقر 
و رئیس جمهور منتخب با همدیگر دیدار کردند و 
درباره پروس��ه انتقال قدرت و برخی مسائل جاری 
گفت وگو کردند. نخستین بار روز   شنبه ۲۹ خرداد 
و فردای برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری بود 
که روحانی با حضور در دفتر آیت اهلل س��ید ابراهیم 
رئیس��ی ، رئیس جمهور منتخب،  انتخ��اب وی را 
تبریک گفت و اعالم کرد از ۱۲ مردادماه آقای رئیسی، 
رئیس جمهور همه مردم ایران و همه ما خواهد بود. 
در این دیدار رئیس جمهور منتخب نیز گفت: حتماً 
از تجربیات و اندوخته های دولت کنونی اس��تفاده 
می کنم. دیروز اما روحانی میزبان آیت اهلل رئیس��ی 
بود و در نهاد ریاس��ت جمهوری از ایشان استقبال 
کرد. اگر چه از جزئیات این دیدار، خبری منتش��ر 
نشده اس��ت، اما معاون اطالع رس��انی و ارتباطات 
دفت��ر رئیس جمه��وری در توئیتی نوش��ت: امروز 
رئیس جمهوری منتخب با حضور در پاستور به دیدار 
حسن روحانی رئیس جمهوری آمده است. معزی 
خاطرنشان کرد: دوران انتقال مسئولیت با روندی 

حرفه ای، مدنی و اخالقی در جریان است. 

محمود واعظی رئیس دفت��ر رئیس جمهور هم روز 
گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: وظیفه 
تک تک اعضای دولت است تا روز ۱۳ مرداد تالش 
کنند یک انتقال قدرت آرام داش��ته باش��یم. همه 
گزارش ها، اطالعات و برنامه های آینده باید صادقانه 
و شفاف در اختیار شخص رئیس جمهور منتخب و 
مجموعه ایشان قرار گیرد و در آینده به وزرا و مدیران 
دولت سیزدهم منتقل شود. وی اضافه کرد: حتی 
باید گام دیگری برداریم، برای ماه های اول تشکیل 
دولت س��یزدهم مقدماتی فراهم کنیم که معاونان 
و وزرا راحت تر بتوانند به فعالی��ت بپردازند. رئیس 
دفتر رئیس جمهور گفت: م��ن فکر می کنم هم در 
رابطه با مسائل داخلی و هم خارجی و اقتصادی همه 
باید تالش و کمک کنیم. طبیعی است تا فشارهای 
خارجی هس��ت دولت س��یزدهم هم مشکل دارد. 
امیدواریم مردم بعد از انتخابات هم همراهی کنند. 
واعظی گفت: خواهش می کنم همه تفکرات و نحله  ها 
و گروه های سیاسی رقابت را کنار گذاشته و در کنار 
دولت سیزدهم قرار بگیریم. هرچه به دولت سیزدهم 
و رئیس جمهور منتخب کمک کنیم به مردم خود 

کمک کرده ایم. 
     روحانی: کاه�ش مش�ارکت ارتباطی به 

مشکالت اقتصادی نداشت!
رئیس جمهور اما دی��روز در جلس��ه هیئت دولت 
برگزاری انتخابات ۲۸ خرداد با تأمین امنیت کامل 
وسالمت مردم با توجه به پروتکل های بهداشتی را از 
کارهای مهم و افتخارات بزرگ دولت دوازدهم دانست 
و گفت: انتخابات با یک مفهومی از ارکان نظام است و 

جمهوریت بدون انتخابات حاصل نخواهد شد. 
دکتر روحانی اظهار داشت: جمهوریت و اسالمیت دو 

پایه بسیار مهم نظام است و همه توان ما باید حفظ این 
دو پایه باشد تا متزلزل نشود و همه تالش ها، اقدامات، 
فداکاری  ها و مجاهدت  ها تا امروز برای محفوظ ماندن 

اسالمیت و جمهوریت نظام بوده است. 
رئیس جمهور در ادامه کاهش مشارکت در انتخابات 
را بی ارتباط به مش��کالت اقتصادی عنوان کرد و 
مدعی شد: بیخودی برای مش��ارکت کم مردم در 
انتخابات علت درست نکنیم، مشکالت اقتصادی 
دلیل اصلی کاهش مش��ارکت نبوده است.  اینکه 
امروز غصه می خوریم چرا حضور مردم در انتخابات 
بیش از ۴۸ درصد نبوده است و اینکه مقام معظم 
رهبری با بیان صری��ح و مراجع تقلید همه را برای 
حضور در انتخابات دع��وت می کنند به معنای آن 
است که صندوق آرا برای نظام مهم است.  او گفت: 
اگر در دوره ای حضور مردم مقداری کاهش یافت 
باید بررسی کنیم که علت آن چیست و این موضوع 
مشارکت ۴۸ درصدی بایستی فقط یک بار در تاریخ 
کش��ور اتفاق بیفتد. می توان دالیل کاهش حضور 
مردم را به دق��ت مورد تحلیل و بررس��ی قرار داد. 
رئیس جمهور در عین حال اظهار داشت: اینکه مردم 
پای صندوق رأی آمدند به امریکا نشان داد که مسیر 
غلطی را انتخاب کرده و نتوانسته است ملت ایران را از 
شرکت در انتخابات ناامید کند. روحانی در عین حال 
اضافه کرد: اگر مشکلی وجود دارد باید آن را حل و 
فصل کنیم و نباید با صندوق قهر کنیم و مشکالت را 

برای انتخابات بعدی برطرف سازیم. 
    همه باید به آقای رئیسی کمک کنیم

رئیس جمهور با بیان اینکه همه باید به آقای رئیسی 
که ۱۸ میلیون رأی کس��ب کرده و رئیس جمهور 
منتخب مردم ش��دند یاری و کم��ک کنیم اظهار 

داشت: به محض اینکه صبح روز   شنبه وزیر کشور 
اعالم کرد نتیجه انتخابات روش��ن است در تماس 
به رئیس جمهور منتخب به ایش��ان تبریک گفتم 
و خدمت ایش��ان رفتم و ضم��ن تبریک مباحث 
خوبی درباره سیاس��ت خارجی، روابط بین الملل، 
مسائل داخلی و اقتصادی مطرح شد البته این نوع 
جلسات را ادامه خواهیم داد و باید همه واقعیت های 
کشور دقیقا و بدون کم و کاست برای ایشان توضیح 

داده شود. 
دکتر روحانی با اشاره به اینکه این دولت در شرایط 
بسیار سختی کش��ور را اداره کرد و معتقدم دولت 
سیزدهم شرایط آس��ان تری خواهد داشت اظهار 
داشت: در این دوران، جنگ اقتصادی بر کشور ما 
تحمیل شد که در تاریخ ایران بی سابقه و در تاریخ 
جهان کم سابقه بوده است به نحوی که برای واردات 
دارو و مواد غذایی مش��کالت فراوانی داشتیم اما با 
وجود همه این مشکالت تمامی وزارتخانه   ها به ویژه 
وزارت نفت تالشهای گسترده ای انجام دادند تا ارز 

الزم و مورد نیاز کشور را تأمین کند. 
    روحانی: چرا کس�ی به ما خسته نباشید 

نگفت
رئیس جمه��ور افزود: برخ��ی در انتق��ادات خود 
می گویند نگاه این دولت به آسمان است البته که 
چنین است و ما به آسمان و رحمت خداوند در کنار 
تالش و کوشش مردم توجه داریم و وقتی ترامپ از 
برجام خارج شد دست روی دست نگذاشته و تالش 
کردیم کمبود  ها را جبران کنیم و توانستیم کشور را 
بدون نفت اداره کنیم این درحالی است که حتی یک 
نفر هم به این موضوع اشاره نکرد و به دولت خسته 
نباشید نگفت و متأس��فانه با بی انصافی واقعیت   ها 

گفته نمی شود. 
روحانی خطاب به ملت ایران گفت: دولت کار بزرگی 
انجام داده است و جنگ را به پایان رسانید، دولت در 
سایه ایثار و فداکاری مردم و رهنمودهای مقام معظم 
رهبری امریکا را پای میز مذاکره در وین کشاند و 
مسائل مهم را حل و فصل کردیم و اگر بخواهند و 
اختیارات به آقای عراقچی داده شود همین امروز 
می توانیم تحریم را تمام کنیم. رئیس جمهور افزود: 
عهد دولت با مردم این بود که در برابر امریکا تسلیم 
نشویم و بتوانیم کشور را در جنگ اقتصادی اداره 
کنیم و مواد اولیه را تأمین نماییم و به این عهد خود 
پایبند بودیم. روحانی گفت: ام��روز باید با آرامش ، 
امنیت و همدلی قدرت را به دولت سیزدهم منتقل 
کنیم و خوشحالیم که رئیس جمهور منتخب اعالم 
کرده که به دنبال شایسته ساالری است و نگاه حزبی 
و جناحی ندارد و ما از این سخنان استقبال می کنیم. 
رئیس جمهور با بیان اینکه باید تا ساعت و لحظه آخر 
همت همه ما خدمت به مردم باشد، اظهار داشت: 
دولت کرونا را با شرایط مناسبی تحویل دولت بعدی 
می دهد و برای تهیه واکسن تالش خود را همچنان 
ادامه خواهیم داد و واکسن داخلی نیز به زودی وارد 
بازار می شود. روحانی افزود: در سه ماهه اول امسال 
صادرات غیرنفتی نسبت به سال گذشته ۶۹ درصد 
افزایش داشته است و تراز تجاری نیز سه ماهه اول 

امسال مثبت بوده است. 


