
  خبر یک 

آقای نصیری!
 زیباکالم هنوز  در قید حیات است

جناب مهدی نصی��ری که همانند س��روش، کدی��ور و امثالهم هم 
می خواهد کنشگر سیاسی باشد و هم  پوستین کار تئوریک و اندیشه 
بپوشد، آنقدر در فش��ار و ناراحتی درونی اس��ت که انسجام کالم و 
منطق خ��ود را بعضاً از دس��ت می دهد. هر روز مطلبی می نویس��د 
که باید توس��ط س��وپرمن های اصالح طلب ویرایش ش��ود. به بهانه 
انتشار مس��تند »عبرت آیندگان« مطلبی با عنوان »دستاوردهای 
غرب ستیزی جمهوری اس��المی چه بوده است؟« نوشته است. قباًل 
پرچمدار این خط و ظلم فاحش زیباکالم بود و گویی کهولت س��ن 
او، ایشان را جایگزین کرده اس��ت. در این نوشته هیچ حجتی برای 
غرب ستیزی ایران نیاورده است، بلکه برعکس به مذاکرات ما با غرب 
در زمان احمدی نژاد، سعید جلیلی، نقش رهبری و مجلس در برجام 
و... اشاره ش��ده اس��ت که همه این کدها حاکی از تالش ایران برای 
تعامل با غرب - حتی در مس��ئله ای که ربطی به غرب ندارد- است. 
جناب آقای نصیری ما چه کرده ایم که شما غرب ستیزی می بینید. 
ایران کدام اقدام را علیه غ��رب انجام داده اس��ت؟ می توانید ردیف 
کنید؟ در نقطه مقابل ش��جاعت دارید ردیف کنید؟ متن جنابعالی 
صرفاً الزام جمهوری اس��المی برای پذیرش سیادت غرب را گوشزد 
می کند، والغیر. بفرمایید ما در این 42 س��ال چه ظلمی به فرانسه، 
انگلیس، آلمان و امریکا کرده ایم؟ سالح شیمیایی به صدام داده ایم؟ 
در ساحل آنان بوده ایم؟ شخصیت های شان را ترور کرده ایم؟ تحریم 
کرده ایم؟ قطعنامه علیه آنان صادر کرده ایم؟ به قوانین داخلی آنان 
اعتراض کرده ایم یا با آنان جنگیده ایم؟ چرا ناراحتی های خود از چند 
برخورد – حتی ناحق- با خود را در تبرئه غرب جست وجو می کنید؟ 
ما که هیچ چیز از غرب نمی خواهیم، آنان از م��ا مطالباتی دارند. به 
نظر شما مطالبات آنان -که باز هم هیچ ربطی به غرب ندارد- را اگر 
لبیک نگوییم، غرب ستیز هس��تیم؟ کدام دفعه غرب با ما محترمانه 
برخورد کرده اس��ت که ما بد عمل کرده ایم؟ مواجهه غرب با برجام 
رگ گردن شما را برجسته نمی کند؟ اگر منظور شما از غرب ستیزی 
نپذیرفتن سیادت غرب توسط جمهوری اسالمی است با شما موافقم 
و اگر اقدامات مخرب ما علیه کشورهای غربی را ردیف کنید از شما 

عذرخواهی می کنم.
شما خود را فریب ندهید، مشکل غرب با ما بر سر ماهیت و وجود انقالب 
اسالمی است نه چند مسئله یا شعار. آیا راهپیمایی مردم را که غرب در 
قالب آزادی بیان مدعی آن است، غرب ستیزی می دانید؟ غرب ستیزی 
شما در ادبیات امام »خروج ایران از سلطه جباران و جهانخواران است«، 
وگرنه ما به فرانس��ه چه ظلمی کرده  ایم؟ جز تس��خیر س��فارت امریکا 
که بعداً از اسناد معلوم ش��د مهم تر از انقالب اول اس��ت، چه کرده ایم؟ 
ش��ما اقدامات غرب س��تیزانه ایران علیه غرب را ردیف کنید و بنده هم 
اقدامات ایران ستیزانه غرب را ردیف می کنم. یک هیئت داوری بی طرف 
انتخاب می  کنیم تا آنها را از جهت کمی و کیفی بررس��ی  کنند. جناب 
آقای نصیری، جهانی س��ازی غرب یعنی پذیرش استانداردهای حیات 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی غرب به عنوان استانداردهای جهانشمول. 
مگر چالش غرب با ما این نیست که باید به استانداردهای آنان در عرصه 
سیاست، حقوق بشر، اجتماع و منطقه عمل کنیم؟ عوامانه به شرق اشاره 
می کنید، ش��رقی که از جهت ماهیت و ایدئولوژی وجود خارجی ندارد، 
اما شرق جغرافیایی را در مقابل غرب سلطه طلب، زیاده خواه، فضول و به 
تعبیر امام جهانخواران معادله سازی می کنید تا پذیرش سلطه غرب را 
تئوریزه کنید؟ شما کشوری را در جهان می شناسید که یا تحت سلطه 
و تسلیم امریکا نباشد یا با آن سرشاخ نباشد؟ کدام کشور را می شناسید 
که رفتار محترمان��ه دوطرفه و متعادل و مبنی بر حق��وق برابر با امریکا 

داشته باشد؟
اسامی را ذکر کنید. کره، ژاپن، فرانسه و آلمان؟ ندیدید ترس از امریکا بعد 
از برجام با آنان چه کرد؟ ما شما را که مدعی تمسک به مهدویت هستید، 

عدالت خواه می پسندیم، ایران در بی عدالتی جهانی چه نقشی دارد؟
اینکه امریکا نباید در حاشیه مرزهای ما پایگاه نظامی داشته باشد، 
غرب ستیزی اس��ت؟ اگر امروز تجدیدنظر طلب شده اید محترم، اما 
غرب و انقالب اس��المی تغییر نکرده اند. امام نقط��ه مقابل مدعای 
شماس��ت. امام رابطه ما با غرب را اینگونه عن��وان می کند: »ما چه 
بخواهیم و چه نخواهیم اس��تکبار و صهیونیس��ت ها در تعقیب مان 
خواهند بود ت��ا حیثیت مکتبی ما را لکه دار کنند«، یعنی دس��ت ما 
نیست، در هر صورت ما مسئله آنان هس��تیم، چون منازعه، منازعه 
معرفتی است و آنان هژمون هستند و ما نمی توانیم از تجاوز به خود 

لذت ببریم.
ما که زمان امام موشک و هسته ای نداشتیم، آیا غرب ما را به رسمیت 

می شناخت؟
این عبارت امام را غرب ستیزانه یا دروغ می پندارید:

»این ملت مظلوم ایران است که همواره مورد حمله جهانخواران بوده 
است و اس��تکبار از همه کمینگاه های سیاس��ی، نظامی، فرهنگی و 

اقتصادی به آن حمله کرده است.«
 البد برای فریاد برائت در مکه نیز باید پاس��خگوی غرب باش��یم.؟! 
امام 33 س��ال پیش که چنین اتهامی به مخیله ش��ما نمی رسید، 
پاسخ امروزتان را داده است. البته امیدوارم شما مصداق این عبارت 
امام نباش��ید: »بعضی مغرضین م��ا را به اعمال سیاس��ت نفرت و 
کینه توزی در مجامع جهانی توصیف و مورد شماتت قرار می دهند و 
با دلسوزی های بی مورد و اعتراض های کودکانه می گویند جمهوری 
اس��المی سبب دش��منی ها شده اس��ت و از چش��م غرب و شرق و 
ایادی شان افتاده است که چه خوب است ]به[ این سؤال پاسخ داده 
شود که ملت های جهان سوم و مس��لمانان و خصوصاً ملت ایران در 
چه زمانی نزد غربی ها و شرقی ها احترام و اعتبار داشته اند که امروز 
بی اعتبار شده اند؟« و باز امام مشکل غرب با ما را اینگونه به ماهیت 
و هویت جمهوری اس��المی ارج��اع می دهند: »هم��ه توطئه های 
جهانخواران علیه ما )ش��ما حتماً می گویید توطئه های ایران علیه 
جهانخواران( از جنگ تحمیلی گرفته تا حصر اقتصادی و غیر برای 
این بوده است که نگوییم اس��الم جوابگوی جامعه است و حتماً در 

مسائل و اقدامات خود از آنان مجوز بگیریم«.
 البته ظاهراً شما از اسالم مدنظر امام عبور و عدول کرده اید و با خود 
بنده در رد »اس��الم ناب محمدی« مدنظر امام سخن گفتید. غرب 
هسته ای و غرب موشکی دنبال ما راه افتاده اند و تحریم می کنند که 
شما نباید مثل ما باش��ید. آقای نصیری شما با آنان همراه هستید؟ 
چرا موشک و بمب هسته ای آنان به ما ربطی ندارد اما موشک ما به 
آنان ربط دارد؟ شما انصاف دارید؟ با نظام مشکل دارید، در مسائل 

داخلی تخلیه کنید. اما ظلم نکنید. 
ما به قول امام فقط از مظلومیت خویش در جهان دفاع کرده ایم. در 
اندیشه مهدوی البد دفاع از ملت آواره فلسطین غرب ستیزی است؟ 
مبارزه با تروریسم آدمکش در غرب آسیا موجب اخم غرب و ناراحتی 
شما شده است؟ هر موقع ما در غرب ناو جنگی بردیم، پایگاه زدیم، 
ترور کردی��م، تحریم کردیم، انفجار انجام دادی��م، بهترین نخبگان 
آنان را ترور کردیم، شما رساله غرب س��تیزی جمهوری اسالمی را 
منتشر نمایید. هیچ اشکالی ندارد. شما تجدیدنظرطلب باشید، هیچ 
اشکالی ندارد جمهوری اسالمی را نقد کنید، اما آزاده باشید، وارونه 
نکنید. الاقل بعد از نحوه مواجهه غربیان با امضاهای خود در برجام 
قدری احتیاط کنید. مگر در همین نوشته تان به چند تالش ایران در 
سال های گذشته برای شفاف سازی مسائلی که غرب مدعی است، 
اش��اره نکرده اید. چرا بین تیتر و محتوای متن شما رابطه ای وجود 

ندارد؟ عاقبت به خیر باشید و باشیم ان شاءاهلل.

عبداهلل گنجی 

 رهبر انقالب در مراسم تنفیذ رئیس جمهور سیزدهم 
از او خواست دولتش مظهر وفاق ملی باشد و مردمی بودن را در عمل نشان دهد

دولت  وفاق ملی باشید

مراسم تنفیذ ریاست جمهوری دوره سیزدهم، 
صبح دیروز در حس�ینیه امام خمینی  برگزار 
ش�د و رهبر معظم انقالب اس�المی ب�ا تنفیذ 
رأی ملت، آیت اهلل س�ید ابراهیم رئیسی را به 
ریاست جمهوری اسالمی ایران منصوب کردند. 
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای در حکم تنفیذ، حضور 
پر معنا و عزت آفرین م��ردم در انتخابات و انتخاب 
شخصیتی مردمی، پرهیزگار و دارای سوابق درخشان 
مدیریت را نشانه عزم راسخ ملت بر پیمودن مسیر 
نورانی انقالب یعنی مسیر عدالت، پیشرفت و آزادی 
دانستند و با اش��اره به آمادگی کشور برای حرکت 
جهشی در همه عرصه ها، بر رفع موانع تولید، تقویت 
پول ملی، توانمندسازی قشرهای متوسط و پایین 
جامعه و حرکت پر شتاب به سمت جایگاه شایسته 

کشور تأکید کردند. 
رهبر انقالب اس��المی همچنین در س��خنانی در 
مراس��م تنفیذ، با مس��ئلت از خداوند متعال برای 
مبارک گرداندن این روز پر امید برای مردم و کشور، 
حضور ملت در انتخابات ریاست جمهوری را کامالً پر 
معنا و نماد مردم ساالری دینی خواندند و با تشکر از 
»رئیس جمهور و دولت دوازدهم«، برای آقای رئیسی 
و هم��کاران دولت جدید نیز توفی��ق و عنایت ویژه 
الهی آرزو کردند. ایش��ان، مراسم تنفیذ را متکی بر 
قانون اساسی و رسم بنیانگذاری شده به دست امام 
خمینی)ره( برشمردند و افزودند: این مراسم، مظهر 
موضوع بسیار مهم »جابه جایی عقالنی، آرام و متین« 

در قوه مجریه و در واقع در مدیریت کشور است. 
رهبر انق��الب، وج��ود تن��وع سیاس��ی را از دیگر 
مضامین بس��یار مهم مراس��م تنفی��ذ خواندند و 
افزودن��د: گرایش های مختلف سیاس��ِی دولت ها، 
نشان دهنده تنوع سیاس��ی در کشور و این واقعیت 
نشانه آزادی و سالمت انتخابات است. ایشان با اشاره 
به برگزاری انتخابات در سالمت و امنیت کامل، از همه 
دستگاه های برگزارکننده انتخابات و تأمین کننده 
نظم و امنیت و به طور ویژه از ملت عزیز ایران صمیمانه 
تشکر کردند و افزودند: از مدت   ها پیش توطئه تحریم 
انتخابات در محافل سیاستگذاری دشمنان طراحی 
و دنبال   می شد و در داخل هم عده ای از روی غفلت 
و عده ای ش��اید از روی غرض همین خط را دنبال 
می کردند اما ملت پاسخ قاطع داد و با توجه به اوضاع و 

احوال، مشارکت خوبی در انتخابات داشت. 
   جابه جایی قدرت در قوه مجریه امیدآفرین 

است
حضرت آیت اهلل خامنه ای، جابه جایی قدرت در قوه 
مجریه را امیدآفرین برشمردند و گفتند: حضور افراد 
جدید با اراده های تازه و ابت��کارات نو، برای همه به 
خصوص جوانان امید می آفریند که این امیدواری 
بسیار مغتنم است. ایشان افزودند: این جابه جایی 
برای صاحبان فکر و نظر و اندیشه نیز فرصتی است 
که با دقت و تأمل، خطاهای دوران گذش��ته را پیدا 

کنند و راه حل ارائه دهند. 
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تکیه بر ارزش های 
انقالب در تبلیغات انتخاباتی آقای رئیس��ی تأکید 
کردند: این مس��یر درس��ت باید ادامه یابد چرا که 
ملت را به حقوق اساسی خود می رس��اند و ایران را 
در جایگاه شایس��ته قرار می دهد. ایشان در همین 
زمینه افزودند: ارزش های انقالب مفاهیم موهومی 
نیست بلکه در سخنان امام بزرگوار، به طور روشن 
و مکرر بیان شده و باید همین سخنان مالک قرار 

گیرد و دنبال شود. 
     ورود ملت به مس�ائل مختلف کلید حل 

مشکالت
رهبر انقالب، ورود ملت به مسائل مختلف را کلید 
اصلی حل مشکالت خواندند و افزودند: پیگیری 
ارزش های انقالب موجب افزایش انگیزه های مردم 
و ورود آنان به میدان می ش��ود که این حضور بی 
بدیل و بی جایگزین، بسیار مغتنم و کارگشا است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، تبدیل مردم را از یک 
جمع منفع��ل و پراکنده به مجموع��ه ای متحد، 
پرانگیزه، هدف��دار و آرمانخواه، هنر اصلی انقالب 
و امام خواندن��د و افزودند: هر عامل و عنصری که 
بتواند اتحاد، انگیزه و امید ملت را افزون و مردم را 
وارد میدان کند، مغتنم است که ارزش های انقالب 

این ویژگی تعیین کننده را دارد. 
    دولت سیزدهم مردمی بودن را در عمل 

نشان دهد
رهبر انقالب با اشاره به ش��عارهای انتخاباتی آقای 
رئیس��ی مبنی بر »مردمی بودن و از مردم شنیدن 
و در می��ان مردم ب��ودن«، گفتن��د: مردمی بودن 
موضوع بسیار مهمی است و رئیس جمهور محترم و 
همکارانشان باید تالش کنند این شعار در واقعیت 
محقق شود و به معنی واقعی و بدون در نظرگرفتن 
امتیازهای طبقاتی و گروه��ی، در میان همه مردم 

باشند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطر نشان کردند: البته 
حضور در میان م��ردم نباید موجب غافل ش��دن 
از ارتباط با نخبگان ش��ود و ارتباط و تبادل نظر با 
نخبگان، الزم و مفید است. رهبرانقالب با تأکید بر 
اینکه دولت باید مظهر وفاق ملی و نگاه مالطفت  آمیز 
به عموم مردم باشد، افزودند: یکی از کارهای مهمی 
که به مردمی بودن دول��ت کمک می کند، تعهد به 
گفت وگوی صادقانه و بدون پیرایه های سیاس��ی با 
مردم است. باید با مردم صادقانه حرف زد، مشکالت 
و راه حل   ها را گفت و توقعات را بیان کرد و کمک های 

الزم را نیز به مردم تقدیم کرد. 
    با بستر فساد  مبارزه جدی کنید

توصیه بعدی حضرت آیت اهلل خامن��ه ای به دولت 
س��یزدهم، ش��ناخت ظرفیت های فراوان کشور و 
توجه جدی به آنها بود. ایش��ان گفتند: این روز  ها از 
مشکالت و کمبودهای کشور گفته می شود که زیاد 

هم هستند اما ظرفیت های کشور در بخش های آب، 
نفت، معادن، بازار گس��ترده داخلی، همسایگان و 
استعداد  ها و آمادگی های حیرت آور جوانان، بسیار 

فراتر از مشکالت و فوق العاده هستند. 
رهبر انقالب خاطر نشان کردند: بدون تردید با این 
ظرفیت   ها می توان بر مشکالت غلبه کرد به شرطی 
که خوب شناخته و سپس با تالش خستگی ناپذیر 
و ش��بانه روزی به کار گرفته شوند. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای یکی دیگر از جنبه ه��ای مردمی بودن را 
مبارزه بی امان با فساد و مفسد برشمردند و افزودند: 
آقای رئیس��ی در مس��ئولیت قبلی، مبارزه با فساد 
را ش��روع کرد و اقدامات خوبی انج��ام داد اما اصل 
قضیه و بستر  ها و زمینه های فس��اد در قوه مجریه 
است که باید با آن به طور جدی مبارزه کرد. ایشان 
فرارهای مالیاتی، انحصارهای بی دلیل، فعالیت های 
ناسالم سوداگرانه و سوء استفاده از ارز ترجیحی را 
نمونه   هایی از موارد فساد برشمردند که باید با آنها با 

برنامه و پیگیری، مقابله کرد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای حل مشکالت اقتصادی 
را نیازمند برنام��ه و حرکت براس��اس برنامه کلی 
طراحی شده دانس��تند و گفتند: با کارهای روزمره 
و اقدامات پیش بینی نش��ده نمی توان مشکالت را 
حل کرد ضمن آنک��ه همه بدانند حل مش��کالت 
اقتصادی زمان بر است و مسئوالن باید همه تالش 
خود را به کار گیرند تا این زمان هر چه ممکن است 
کوتاه تر شود. ایشان سرعت عمل در تشکیل دولت 
را ضروری خواندند و افزودند: شرایط کشور اقتضا 
نمی کند که تشکیل دولت به تأخیر بیفتد بنابراین 
رئیس جمهور محترم در معرفی وزرای پیشنهادی 
و مجلس نیز در بررس��ی صالحیت وزیران شتاب 
به خرج دهند. نکته پایانی ک��ه رهبر انقالب به آن 
اش��اره کردند موضوع جنگ تبلیغاتی بود. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به تالش دشمنان برای 
تأثیرگذاری و مسلط شدن بر افکارعمومی کشور  ها 
از جمله م��ردم ایران از طریق جن��گ نرم و جنگ 
تبلیغاتی و رس��انه ای گفتند: اگر افکار عمومی یک 
ملت در اختیار بیگانه قرار گیرد آن ملت طبق میل 

بیگانه پیش خواهد رفت. 
رهبر انقالب با اش��اره به وجود ضعف و کم کاری 
در کارهای رس��انه ای و تبلیغاتی در داخل کشور 
خاطر نش��ان کردند: باید در این مسائل قوی تر و 

هوشمندانه تر عمل کرد. 
   رئیسی: سفره مردم را به اراده بیگانگان 

گره نمی زنیم
در ای��ن مراس��م همچنی��ن آی��ت اهلل رئیس��ی 
رئیس جمهوری اس��المی ایران با تش��کر از همه 
م��ردم و نقش آفرین��ان در انتخاب��ات گفت: در 
انتخابات 2۸ خرداد، ملت با وجود همه مشکالت 
معیش��تی و بهداش��تی، حماس��ه بزرگی خلق و 

دشمنان را ناامید و دوستان را امیدوار کرد. 

رئیس��ی، پیام ه��ای انتخاب��ات 2۸ خ��رداد را 
تحول خواهی، عدالت طلبی، مبارزه با فقر، فساد، 
تبعیض و رانت خ��واری، پاسداش��ت ارزش های 
انقالب، لزوم رفع مشکالت و در یک کلمه تغییر 
وضع موجود دانس��ت و گفت: مشکالتی از جمله 
تورم 44 درصدی، رشد فزاینده نقدینگی، افزایش 
بدهی های دولت، کسری بودجه، بیکاری و مشکل 
مسکن که به علت دش��منی   ها و همچنین برخی 
ناکارآمدی های داخلی ایجاد شده، نیازمند اصالح 
است و مردم توقع دارند اعتماد آسیب دیده آنان 
ترمیم شود. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه هر جا 
به رهنمودهای رهبری بی توجهی شد دچار مشکل 
شدیم، خاطرنش��ان کرد: به دنبال رفع تحریم  ها 
خواهیم بود اما سفره مردم را به اراده بیگانگان گره 
نمی زنیم. رئیسی گفت: »کسری بودجه، ثبات بازار 
سرمایه، کنترل تورم، کرونا و موضوع آب و برق « 
از جمله مسائل مهمی اس��ت که حل آنها فوریت 
دارد و دولت با نگاه به ۱۰ مسئله فوری، یک برنامه 
تحولی کوتاه مدت تهیه کرده است. رئیس جمهور 
افزود: برنامه تحولی چهار ساله دولت که به زودی 
در اختیار صاحبنظران قرار می گیرد، زمینه س��از 

اجرای برنامه توسعه هفتم خواهد بود. 
در این مراس��م وزیر کشور نیز گزارش��ی از روند 
برگ��زاری س��یزدهمین دوره انتخابات ریاس��ت 
جمهوری بیان کرد. رحمانی فضلی، »قانون مداری، 
امانتداری، بی طرفی، امنیت کامل، رقابت سالم، 
مش��ارکت حداکثری و حفظ س��المت مجریان، 
داوطلبان و رأی دهندگان « به منظور افزایش شور 
و نشاط سیاسی و مش��ارکت مردم را جزو اصول 
برگزاری انتخابات برشمرد و گفت: شورای نگهبان 
صحت و قانونی بودن انتخابات را بدون ابطال حتی 

یک صندوق رأی اعالم کرد. 
     

 متن حکم تنفیذ ریاست جمهوری رئیسی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی محّمد و 
آله الطاهرین سیما بقیهًْ اهلل فی االرضین

خداون��د علیم و قدی��ر را س��پاس می گویم که با 
فضل و عنایت خود، ایران را ب��ار دیگر در آزمون 
سیاسی و اجتماعی انتخابات، س��رافراز فرمود، و 
ملت عظیم الشأن، در شرایطی پیچیده و دشوار، 
با حضور پر معن��ا و عّزت آفرین خ��ود، حاکمیت 
رأی مردم بر اداره ی امور کشور را نمایان ساخت، 
و با انتخاب ش��خصیتی مردمی و عالیقدر، از تبار 
سیادت و علم، و مزیّن به پرهیزگاری و خردمندی، 
و دارای سوابق درخشان مدیریت، عزم راسخ خود 
را بر پیمودن مسیر نورانی انقالب که مسیر عدالت 

و پیشرفت و آزادی و عّزت است، نشان داد. 
امروز میهن عزیزمان، تشنه  خدمت و آماده  حرکت 
جهش��ی در همه عرصه ها، و نیازمند مدیریتی با 
کفایت و جهادی و دانا و ش��جاع اس��ت که بتواند 
توانمندی های آشکار و نهفته  ملت، به ویژه جوانان 
را که بسیار فراتر از مشکالت است، بسیج کرده و 
به میدان کار و تالش سازنده آورد؛ موانع را از سر 
راه تولید بردارد؛ سیاست تقویت پول ملّی را بِجّد 
دنبال کند، و قشرهای متوس��ط و پایین جامعه 
را که سنگینی مش��کالت اقتصادی بر دوش آنها 
است، توانمند سازد؛ مدیریتی که با مشی فرهنگی 
خردمندانه، مس��یر اعتالی مادی و معنوی ملت 
ایران را هموار کرده، حرکت کشور به سمت جایگاه 

شایسته اش را شتاب بخشد. 
اکنون با تشکر از مردم عزیز و با پیروی از گزینش 
آن��ان، رأی به عال��م فرزان��ه و خس��تگی ناپذیر 
و کارآزم��وده و مردم��ی، جناب حجت االس��الم 
آقای سیدابراهیم رئیس��ی را تنفیذ و ایشان را به 
ریاست جمهوری اسالمی ایران منصوب می کنم 
و از خداون��د متعال توفیق و س��ربلندی ایش��ان 
و همکارانش��ان را مس��ئلت می نمایم و یادآوری 
می کنم که رأی ملت و تنفیذ اینجانب تا هنگامی 
است که مشی همیشگی ایشان در پیمودن صراط 
مستقیم اس��الم و انقالب ادامه داشته باشد که به 

فضل الهی چنین خواهد بود ان شاءاهلل. 
و السالم علی عباد اهلل الصالحین
سّیدعلی خامنه ای
۱2 مرداد ۱4۰۰

ژه
روزنامه اصالح طل��ب آرمان ملی تیتر زده »برجام، س��طحی وی

فراتر از دول��ت دارد«. در متن مصاحب��ه ای که چنین تیتری 
دارد، می خوانیم: »مسئله مذاکرات ایران با کشورهای خارجی 
از جمله ایاالت متح��ده اینطور نیست که صرفاً از طریق یک 
رئ��یس جمهور به نتیجه برسد. رئیس های جمهوری که در 
ایران به قدرت رسیده اند، آرزوهای خاص خودشان را داشته اند، 
اما اینکه این آرزو  ها بخواهد تحقق پیدا کند، امکانپذیر نیست. 
این آرزو  ها در صورتی تحقق پیدا می کند که در س��طح کالن 
کشور سیاست   ها تغییر پیدا کند و دولت به تنهایی نمی تواند 

درباره مسئله هسته ای تصمیم گیری کند. «
این گفت وگو با س��ید مهدی ذاکریان، تحلیلگر ارشد مسائل 
بین الملل انجام شده است. بر مبنای آنچه او گفته، رئیس جمهور 
اختیار محقق کردن آرزوهایش در حوزه سیاست خارجی را ندارد 
و در صورتی این اتفاق می افتد که اصول سیاست خارجی کشور 

»در سطح کالن تغییر کند«. حال جای این پرسش است که آیا 
وقتی حسن روحانی مبنای تبلیغات انتخاباتی خود را در سال 
92، مذاکره با غرب و در واقع، سیاست خارجی قرار داد، صرفاً 
مشغول بیان »آرزوهایش« بود؟ و وقتی اصالح طلبان تمام قد از 

او دفاع کردند، منظورشان صرفاً دفاع از آرزوهای روحانی بود؟
یقیناً این طور نیست و چون سیاست خارجی برجامی دولت 
روحانی با شکست مواجه ش��د، روحانی و اصالح طلبان که تا 
پیش از آن، بر مبنای برجام، خود را ناجی ایران معرفی می کردند، 
تالش کردند برای شکست شان شریک پیدا کنند و تا حد امکان 
از بار مسئولیت فرار کنند. اصول سیاست خارجی ایران طبعاً در 
دولت های مختلف ثابت است، اما روال پیشبرد آنها با مجریان 
است که دولت   ها و وزرای خارجه هستند. به همین دلیل هم 
تفاوت معنادار در سیاس��ت خارجی دولت های مختلف ایران 
وجود دارد و همین تفاوت باع��ث ارزش گذاری   ها و خوب و بد 

دانستن این وزیر خارجه با آن وزیر خارجه است. 

بخش دیگری از این گفت وگو هم جالب است: »امریکایی   ها در 
ارتباط با ایران منافع ملی خودشان را در نظر می گیرند و برای 
دولت ایاالت متحده فرقی ندارد که رئیس جمهور ایران آقای 
روحانی و یا رئیسی باشد. امریکایی   ها حتی اگر شاه هم در حال 
حاضر در ایران بود، منافع ملی خودشان را بر همه چیز ترجیح 
می دادند. لذا ایران باید دقت داشته باشد که در مسائل سیاست 
خارجی از شعاردهی و تبلیغات خودداری کند و بر پایه منافع 

ملی فعالیت کند.  «
آیا این حرف   ها همان حرف های اصولگرایان طی این س��ال   ها 
نیست که فریب خنده امریکا را نخورید و امریکایی   ها در هر حال 
پی منافع خودشان هستند؟! البته طبعاً اگر مقامی )همچون 
محمدرضا پهلوی( در ایران روی کار باشد که منافع امریکایی   ها 
را تأمین کند، از حمایت ظاهری آنان هم برخوردار خواهد شد. 

پس میان شاه و غیر شاه فرقی این چنین است. 

اعالم آمادگی نیروهای مسلح
برای کمک به دولت جدید

رئی�س س�تاد کل نیروه�ای مس�لح در پیام�ی ب�ه آی�ت اهلل 
رئیس�ی آمادگی همه جانب�ه نیروهای مس�لح را برای هم�کاری با 
ک�رد.  اع�الم  مختل�ف  عرصه ه�ای  در  س�یزدهم  دول�ت 
به گزارش فارس، در پیام سردار سرلش��کر محمد باقری رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح به آیت اهلل رئیسی  آمده اس��ت:   با سپاس به درگاه حضرت 
باری تعالی، تنفیذ رأی ملت و نصب جنابعالی به عنوان ریاست جمهوری 
اسالمی ایران با حکم مبارک مقام عظمای والیت و رهبری حضرت آیت اهلل 
العظمی امام خامنه ای)مدظله العالی( را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض 
می نمایم. ضمن اعالم آمادگی همه جانبه نیروهای مسلح برای همکاری با 
دولت سیزدهم در عرصه های مختلف، دوام توفیق و سربلندی آن برادر عزیز 
و دولتمردان همراه در این مسئولیت خطیر و تاریخی و همت و مجاهدت در 
صیانت از امنیت کشور، تقویت وحدت و عزت ملی، ارتقای ابهت نظام مقدس 
اسالمی و مأیوس ساختن دشمن ، تحت عنایات خاصه حضرت ولیعصر)عج( و 
تبعیت از منویات و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( 
و بهره مندی از حمایت های ملت فهیم و آگاه و سایر قوا را از خداوند متعال 

مسئلت می کنم. 

بدعهدی امریکا 
تبادل زندانیان را  به محاق برد

ایران اعالم کرد با توجه به رفتار کثیف و تداوم عهدشکنی های امریکا 
موضوع تبادل زندانیان میان ایران و امریکا به طور کلی از دستور کار 
خارج شده است و ایران دیگر هیچ انگیزه ای برای تداوم این روند ندارد. 
سایت خبری تحلیلی نورنیوز؛ نزدیک به یک دستگاه امنیتی نوشت: تبادل 
زندانیان میان ایران و امریکا موضوعی اس��ت که طی سال های گذشته به 
فراخور شرایط به بحث روز تبدیل شده و در بازه های زمانی مختلف اقداماتی 

در این خصوص از سوی دو طرف انجام شده است. 
در اواخر دوره ریاست جمهوری باراک اوباما فارغ از روند مذاکرات هسته ای، 
مذاکراتی میان ایران و امریکا در خصوص تبادل زندانیان دو طرف ش��کل 
گرفت که نهایتا منجر به آزادی چهار زندانی دو تابعیتی ایرانی امریکایی و 
هفت زندانی ایرانی شد. کاخ سفید در آن زمان، عالوه بر این، حکم استرداد 
۱۱ ایرانی دیگر را که به ادعای واشنگتن در موضوع دور زدن تحریم   ها فعال 
بودند نیز لغو ک��رد و طلب ۱/7 میلیارد دالری ای��ران بابت پرونده قدیمی 
خرید های تسلیحاتی موسوم به »FMS« را نقدا پرداخت کرد. در آن زمان 
و پس از انج��ام موفق تبادل مذکور میان تهران و واش��نگتن، لندن نیز در 
خصوص انجام عملیات تبادل با هدف آزادس��ازی نازنین زاغری جاسوس 
ایرانی-انگلیسی زندانی در ایران در ازای پرداخت طلب کشورمان در پرونده 
خرید های نظامی ایران موسوم به »IMS« به مبلغ 39۰ میلیون پوند، اعالم 

آمادگی کرد و مذاکرات تهران-لندن در این خصوص آغاز شد. 
پس از انتخابات ریاست جمهوری 2۰۱۶ امریکا، دونالد ترامپ با انتقاد شدید از 
اقدامات اوباما در موضوع تبادل زندانیان میان تهران و واشنگتن، رئیس جمهور 
سابق امریکا را به باج دادن به ایران متهم کرد و ادعا نمود که قادر است تمام 

زندانیان امریکایی در ایران را بدون پرداخت هیچ مبلغی آزاد کند. 
دونالد ترامپ با انتصاب »رابرت اوبراین« به عنوان نماینده ویژه خود در این 
خصوص، روند جدیدی را در پیش گرفت. اقدامات و رفتار های قلدر مآبانه 
ترامپ در موضوع تبادل زندانیان، نه تنها روند شکل گرفته میان دو طرف در 
زمان اوباما را بر هم زد، بلکه با ایجاد اخالل در روند مذاکرات تهران-لندن، 
عمالَ موجب ایجاد بن بست در این فرآیند نیز شد. در دوره ریاست جمهوری 
ترامپ تنها دو تبادل یک به یک میان ایران و امریکا و بدون هرگونه مذاکره 
مستقیمی میان دو کشور انجام شد و طی آن در ازای یک جاسوس چینی-

امریکایی و یک امریکایِی محکوم به مسائل اخالقی و توهین به مقامات ایرانی 
دو زندانی ایرانی در امریکا آزاد شدند. 

از ابتدای روی کار آمدن جو بایدن پس از انتخابات 2۰2۰ کاخ سفید با ادعای 
اولویت داشتن موضوعات و پرونده های حقوق بشری بر موضوعات سیاسی، 
خواستار از س��ر گیری مذاکرات در خصوص تبادل زندانیان شد. لندن نیز 
با بهره گیری از فرصت ایجاد شده درخواس��ت کرد که به صورت هم زمان 
مذاکرات مربوط به آزادسازی نازنین زاغری در قبال پرداخت بدهی های ایران 
در پرونده خرید های تسلیحاتی قبل از پیروزی انقالب اسالمی نیز آغاز شود. با 
پذیرش ایران، گفت وگو های غیر مستقیم پیرامون تبادل چهار ایرانی در برابر 
چهار امریکایی به عالوه پرداخت 7 میلیارد دالر از مطالبات بلوکه شده ایران 
در سایر کشور   ها با امریکا و مذاکره با انگلیس برای آزادسازی نازنین زاغری 

آغاز و تا حصول توافق نهایی ادامه یافت. 
ایران از ابتدای شکل گیری این روند اعالم کرد که موضوع مبادله زندانیان 
هیچ ارتباطی به مذاکرات احیای برجام نداشته و رویکرد تهران در این زمینه 
تنها معطوف به پیگیری موضوعات حقوق بشری و انسان دوستانه است. در 
این میان و پس از توقف مذاکرات وین در پایان دور ششم، به یک باره امریکا 
بر خالف ادعا های اولیه خود مبنی بر جدا بودن مسائل سیاسِی فیمابین از 
موضوع تبادل زندانیان، مذاکرات وین را به این فرآیند گره زد و با این استدالل 
که پرداخت طلب 7 میلیارد دالری فرصت تنفس به ایران خواهد داد و انگیزه 
تهران برای تداوم حضور در مذاکرات احیای برجام را کاهش می دهد، توافق 
شکل گرفته را بر هم زد. پس از استنکاف امریکا از اجرای مفاد توافق، لندن 
نیز مجددا خواستار تحویل مراد طاهباز به سفارت سوئیس )حافظ منافع 
امریکا( در تهران شد که البته به دلیل مخالفت ایران، روند تبادل با این کشور 

نیز متوقف شد.   
در همین راستا یک مقام مطلع به »نورنیوز« گفت: گرچه ایران قبالً با اهداف 
حقوق بشری انسان دوستانه از موضع خود در خصوص »تبادل همه زندانیان 
ایرانی با همه زندانیان امریکایی« کوتاه آمده و حاضر به تبادل های موردی 
شده بود، ولی اکنون با رفتار کثیف و تداوم عهدشکنی دولت بایدن، دیگر هیچ 
انگیزه ای از سوی ایران برای تداوم این روند وجود ندارد و لذا موضوع تبادل به 

شکل کنونی را به طور کلی از دستور کار خود خارج خواهد کرد. 
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آن همه حرف فقط بیان آرزو بود؟!

فصل جدید  خدمت جهادی و انقالبی
 ادامه از صفحه یک 

5. رهبر معظم انقالب فرمودند: » اگر به معنای واقعی کلمه می خواهیم 
در کنار مردم باشیم باید با فساد و مفسد مبارزه بی امان کنیم. بستر  ها و 
زمینه های فساد در قوه مجریه تشکیل می شود. اصل قضیه اینجاست. اینجا 
باید با فساد مبارزه کرد.«  با توجه به اینکه یکی از انتظارات عمده مردم از 
رئیس جمهور، مبارزه با فساد است، باید در جهت خشکاندن ریشه های فساد 
در درون قوه مجریه، برنامه ریزی جدی و اقدام قاطعی در پیش گرفته شود. 
از این رو شناسایی و کشف و مقابله با فساد از اولویت های دولت سیزدهم 
خواهد بود که ضروری است در این راه از کمک سایر قوا و نهادهای نظارتی 

بهره گیری شود. 
می دانیم که در سال های اخیر به علل گوناگون، سرمایه اجتماعی دولت 
ضربه دیده و کاهش پیدا کرده است، لذا دولت سیزدهم باید برنامه ریزی 
برای ترمیم سرمایه اجتماعی دولت و ارتقای اعتماد عمومی را در رئوس 
اقدامات خود ق��رار دهد و به آن توج��ه ویژه کند و اساس��اً روح حاکم بر 
اقداماتش اصالح این مشکل و بازگشت اعتماد عمومی مردم به دولت باشد. 
از هفته آینده با معرفی و اخذ رأی اعتماد وزیران، دولت سیزدهم تمام تمرکز 
و توان خود را مصروف حل مشکالت و مسائل کشور و آغاز مجدد حرکت به 
سمت پیشرفت خواهد کرد به همین خاطر فرصت و مجالی برای ورود به 
حاشیه سازی   ها و مسائل فرعی و کم اهمیت نخواهد داشت. همه سیاسیون 
چه موافق و چه منتقد دولت و اصحاب رسانه  باید به این مهم توجه کنند و 

اجازه ندهند که وقت دولت و کشور بر سر مسائل حاشیه ای هدر رود. 


