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در میانه ســال ۱۴۰۰ و در بحبوحه حوادث مختلف و متفاوتی که در 
 جهان و ایران وجود دارد مجددا با نشریه اندیشه و راهبرد با شما هستیم.
 امواج سهمگین گرانی کاغذ و همچنین رحل اقامت ابوی بزرگوارم به دیار 
باقی و سایر مسائل مبتالبه مزید بر علت تعطیلی موقت گردید و امروز به 
مدد پروردگار و با دعای خیر آن مرحوم و مساعی همکارانم، امروز شماره 
جدید نشریه را تقدیم می کنیم تا تافته تجربه ای دیگر در عرصه رسانه 
را بر قامت پر اراده خدمت به مخاطبــان گرامی خود بدوزیم و به یاری 
 گزارش های مان در راه تنویر افکار مخاطبان گرامی، کوشا و پابرجا باشیم.
اندیشــه و راهبرد روزنــه ای بــه روی مخاطبان فرهیختــه و آگاه 
 و بصیــر و نیــز مرجعی برای دوســتداران ایران اســالمی اســت.
مجموعه دســت انــدرکاران نشــریه در تالشــی صادقانــه اخبار 
می دارنــد. عرضــه  و  می کاونــد  و  می جوینــد  را  اطالعــات   و 

 نشــریه اندیشــه و راهبرد بعنوان یک نشــریه خبری _تحلیلی و با 
رویکردی مشــفقانه و مصلحانه نسبت به مســایل داخلی، بین المللی 
و منطقــه ای در حوزه های مختلف حســاس و متوجه بــوده و هماره 
 تجربه های موفق خود را مرهون استقبال مخاطبان فرهیخته اش می داند.
همین اقبال نظر مخاطبان گرانقدر، سبب شد تا رویداد بزرگ سال ۱۴۰۰ 
یعنی  انتخابات ریاســت جمهوری در  ایران اسالمی را بعنوان بهانه ای 
زیبا و بیادماندنی برای آغازی دوباره برگزیند و به میمنت آن، آثار قابل 
 توجه و ماندگاری در بستر فضای رسانه ای کشور تقدیم عالقمندان نماید.

این شماره اختصاص به موضوع انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری 
ایران اسالمی دارد و شامل بیانات مقام معظم رهبری، گفتارها، یادداشت 

اساتید و اخبار مهم حول محورهای مربوط به این رویداد بزرگ است.
انتخابات جلوه حضور مردم در صحنه سیاسی است. مردم هر کشوری 
با احســاس مسوولیت در تعیین سرنوشــت خود مشارکت و همکاری 
می کنند. با تاســی از ارزش های اسالمی، اراده عمومی در تصمیم گیری 
را به ظهور می رســاند و این مهم از جمله ویژگی های بارز نظام اسالمی 

ایران است. 
از عمر مبارک انقالب اسالمی بیشتر از ۴۰ سال می گذرد و در صحنه 
بودن مردم در اخذ تصمیمات مهم سیاسی کامال مشخص و مشهود است.
 با برگزاری انتخابات اقتدار یک کشور در منطقه و جهان به نمایش در 

آمده و امسال هم در روز جمعه ۲۸خردادماه به انجام رسید.
عمده مشکالت کشــور در وهله اول رکود و افزایش نرخ ارز و رشد 
سرســام آور نقدینگی و تخصیص بی حساب ارز دولتی به فعالیت های 
غیرضرور و عدم نظارت کافی بر توزیع آن بوده که با چاشنی  بی توجهی 
به کسر سرمایه گذاری و ساخت و ســازهای بی رویه_ باالرفتن قیمت 
کاالهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم و رشد منفی اقتصادی عجین 

شده و مردم هم اکنون با تبعات منفی آن دست و پنجه نرم می کنند.
این عملکرد ناصواب منتظر تصمیمات مهم دولت سیزدهم است و رفع 
آن بفرموده رهبر معظم انقالب موجب حل و رفع بی اعتمادی موجود در 

بازار و اجتماع است. 
اندیشه و راهبرد در پی مطالبه بازگشت اعتماد به اذهان عموم به طرح 
مســایل مرتبط با تقویت و اصالح مدیریت پولی، اصالح توزیع درآمد 
اجرای صحیح نظــام امورمالیاتها، توجه به بازار بورس، اجرای طرح های 
انگیزشی حوزه انرژی و کنترل قیمت کاالهای اساسی و تقویت سرمایه 

گذاری و تولید، و.... خواهد پرداخت.
مدیر مسئول

سرمقاله
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سخنرانی نوروزی  رهبر انقالب 
خطاب به ملت ایران

رهبر معظم انقالب اسالمی در اولین روز از سال نو در 
سخنرانی زنده تلویزیونی خطاب به ملت شریف ایران، با 
تبیین وظایف اساسی دستگاه ها و مردم برای تحقق شعار 
ســال و حمایت تولید و رفع موانع آن، سیاست اعالمی 
در قضیه برجام یعنی لغو تحریم ها و راســتی آزمایی آن 
قبل از بازگشت ایران به تعهدات برجامی را تخطی ناپذیر 
خواندند و در ادامه، انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 
۱۴۰۰ را در ابعاد داخلی و خارجی بسیار مهم برشمردند 
و با اشاره به نقشه و تالش گستردهی دشمنان برای ناامید 
کردن مردم از حضور در انتخابات تأکید کردند: ریاست 
جمهوری با اختیارات بسیار وسیع، مهمترین و مؤثرترین 
مدیریت کشور اســت و مردم برای ناامید کردن دشمن 
و نوســازی دســتگاه اجرایی، در انتخاب رئیس جمهور 
خصوصیاتی مانند مردمی بودن، کفایت، قدرت مدیریت، 
ایمان، عدالتخواهی، ضد فســاد بودن، عملکرد انقالبی و 
جهادی، اعتقاد به توانمندی هــای داخلی، امیدواری به 

آینده و اعتقاد به جوانان را مورد توجه قرار دهند.
رهبر انقالب در آغاز سخنان شــان با اشــاره به ورود 
بــه قرن جدید از نــگاه عرفی، مقایســه ای کوتاه میان 
اوضــاع ایران در ســال ۱۳۰۰ و ۱۴۰۰ کردند و گفتند: 
سال ۱۳۰۰ سال کودتای انگلیسی به دست رضاخان و 
استقرار حکمرانی وابسته و دیکتاتوری بود اما سال ۱۴۰۰ 
سال انتخابات است یعنی حکمرانی متکی بر استقالل و 

آرای مردم و مبتنی بر اتکاء و اعتماد به نفس ملی.
ایشــان با اشاره به محقق نشــدن کامل شعار سال 
گذشته یعنی جهش تولید افزودند: البته در بخش های 
مهمی از تولید پیشــرفت هایی حاصل شد که در برخی 
موارد می توان به آن جهــش نیز اطالق کرد که همین 

روند باید با قوت بیشتری ادامه یابد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بحث ضرورت رفع موانع 

تولید به مواردی همچون واردات بیرویه، قاچاق 
کاال و رفع مقررات زائد اشاره کردند و افزودند: 
موانع تولید بســیار بیشتر است که باید در 

صداوسیما تبیین، و با کمک دستگاه ها و 
مردم رفع شود.

یا  اولیــه  ایشــان، ورود مــواد 
تجهیزات مورد نیاز تولید را ضروری 
خواندند و افزودند: افزایش قدرت 
خرید مردم، قطع دست واسطه ها، 
مبارزه با فساد و اصالح نظام بانکی 
و گمرکــی از دیگر اقدامات الزم 

برای تحقق شــعار سال است 
که اگر این کارها با جدیت 
دنبال شــود، یقینًا امسال 
تحولی در اقتصاد کشــور 

ایجاد می شود.
رهبر انقالب با اشاره به 
منفی بافی  و  سوءاســتفاده 
بزرگنمایی  بــا  برخی هــا 
مشــکالت موجــود بــه 

فضــای  در  خصــوص 
مجــازی و تبلیغــات 
دشــمنان  خارجــی 
گفتند: برخی آیه یأس 

می خوانند و راه را بن بست نشان می دهند اما اصاًل اینطور 
نیست و ایران می تواند با استفاده از ظرفیت های مختلف 
داخلی از شکوفاترین اقتصادهای منطقه و حتی جهان 

باشد.
ایشــان افزودند: اســتفاده از این ظرفیت ها احتیاج 
به معجــزه ندارد. بلکه مدیریتی قوی، دارای احســاس 
مســئولیت، ضد فســاد و دارای برنامه جامع اقتصادی 

میخواهد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اذعان کارشناسان 
بانک جهانی درباره رتبه ی هجدهم اقتصاد ایران در میان 
حدود ۲۰۰ کشور افزودند: همین کارشناسان معتقدند 
ظرفیت های سرزمینی و انســانی زیادی در ایران وجود 
دارد که در صورت استفاده از آنها، رتبه ی اقتصادی ایران 

به رتبه ۱۲ می رسد که بسیار مهم است.
رهبر انقــالب در بحــث ظرفیت های ســرزمینی، 
»وسعت کشور، همسایگان متعدد، قرار گرفتن در مسیر 
ترانزیت شرق به غرب و شمال به جنوب« و در موضوع 
ظرفیت های انســانی »جمعیت جــوان، تحصیل کرده 
و آماده کار« را از جملــه واقعیاتی خواندند که در کنار 
منابع طبیعی سرشــار، ثروتهای خدادادی زیرزمینی و 
زیرساخت های مهم ایجاد شده در ۳۰ سال اخیر می تواند 
ایران را به کشــوری پیشرفته تبدیل کند که هیچگونه 

تحریمی بر آن اثر نداشته باشد.
ایشان رفع مشکالت موجود 

را نیازمند همدلی خواندند 
که  کسانی  افزودند:  و 

سرمایه الزم را دارند 
و آحــاد مردم که 
مانند  می خواهند 
مؤمنانه  کمــک 
تولید  کمــک  به 
می توانند  بیایند، 
در این زمینه فعال 

شــوند که خیریه های 
نهادهــای  مردمــی، 

انقالبی و امنای مســاجد فعال باید برای ساماندهی این 
مسئله مهم برنامه ریزی کنند.

رهبر انقالب به تناســب موضوع مــورد بحث یعنی 
اقتصاد کشــور، به بیــان نکاتی در بــاب تحریم ها نیز 

پرداختند.
ایشــان محاصره اقتصادی و تحریــم ملت ها و مانع 
تراشــی در دستیابی آنها به دارو و مواد غذایی را جنایت 
حقیقی آمریکا برشمردند و افزودند: ملت ایران به فضل 
الهی، گلیم خود را از این آب بیرون کشــیده اســت اما 

برخی ملت ها نمی توانند مقابله کنند.
رهبر انقالب در تبییــن دو راه ممکن برای مواجهه 
با تحریم ها افزودند: یــک راه، خواهش از تحریم کننده 
برای کاهش یا برداشــتن تحریم اســت که طبعًا او نیز 
خواسته های استکباریش را روی میز میگذارد و میگوید 
باید انجــام دهید که این همان راه ذلــت و انحطاط و 
عقب ماندگی اســت اما راه دوم، استفاده از ظرفیت ها و 
نیروهای داخلی برای تولید کاالهای تحریمی و کاهش 
و بی اثر کردن تحریم هاســت که ملت ایــران راه دوم را 

انتخاب کرده و ادامه می دهد.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای تالش ملــت ایران برای 
تبدیل تحریم به فرصت را دارای نتایج تحســین برانگیز 
خواندند و با اشــاره به مواردی از جمله تأمین وســایل 
بهداشــتی مقابله با کرونا در داخل، افزایش توان علمی 
و افزایش حیرت انگیز قدرت دفاعی کشــور گفتند: این 
واقعیات نشــان می دهد که می تــوان تحریم را به 

فرصت تبدیل کرد.
رهبر انقالب در همین زمینه به مسئوالن 
حال و آینده کشور تأکید کردند: اقتصاد 
ایــران را به تحریم گره نزنید و فرض را 
بر این بگذارید که تحریم ها باقی خواهد 

ماند.
ایشــان افزودند: در این چند سال 
مکرر گفته شد که اگر تحریم برداشته یا 
اگر سرمایه گذاری خارجی شود، چنین و 
چنان خواهد شد، در حالیکه این »اگر، اگرها« 
اقتصاد کشور را معطل و سردرگم می کند و 

بالتکلیفی ضرر بزرگی برای اقتصاد است.
رهبــر انقــالب در بخــش دیگــری از 
سخنان شان به موضوع بسیار مهم 
انتخابات ریاست جمهوری 
شــوراها  انتخابات  و 
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پرداختند و با اشــاره به »اهمیت باالی انتخابات از ُبعد 
داخلی و از ُبعد بین المللی« گفتنــد: انتخابات از لحاظ 
داخلی یک نوسازی و یک َنَفس تازه برای بخش اجرایی 
اســت زیرا افراد تازه َنَفس و ُپرانگیزه وارد کار می شوند و 

این موضوع بسیار مبارک است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای حضور و مشــارکت مردم 
در انتخابات را از لحاظ بین المللی نشاندهنده اقتدار ملی 
دانســتند و افزودند: آنچه بیش از توان دفاعی و قدرت 
دیپلماســی زمینه ساز اقتدار کشور اســت، خوِد مردم و 
هوشیاری و ُپرانگیزه و سرپا بودن آنها است و مظهر این 

حضور و اقتدار از همه مهمتر در انتخابات است.
ایشان اصِل مشــارکت مردم و همچنین میزان حضور 
مردم در انتخابات را از عوامل اصلی تاثیرگذار در اقتدار ملی 
برشــمردند و گفتند: همه، حتی کسانی که ممکن است 
رهبری را نیز قبول نداشته باشند، ایران قوی را به عنوان راه 
مقابله با دشمنی ها قبول دارند که یکی از راههای مهم قوی 

شدن ایران، مشارکت در انتخابات است.
رهبر انقالب اســالمی تأکید کردند: دســتگاه های 
جاسوسی برخی کشــورها و از همه بدتر آمریکا و رژیم 
صهیونیستی تالش دارند تا انتخابات را بی رونق کنند و 
به همین دلیل یا برگزارکنندگان را به مهندسی انتخابات، 
و یا شــورای نگهبان را متهم می کنند و یا تالش دارند با 
القــای بی اثر بودن رأی مردم در بهبــود اوضاع، مردم را 

دلسرد کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به استفاده حداکثری 
از فضای مجازی برای دلسرد کردن مردم و همچنین از 
رونق انداختن انتخابات، از نحوهی مدیریت فضای مجازی 
در کشــور انتقاد کردند و گفتند: همه ی کشورهای دنیا، 
برفضای مجازی اِعمال مدیریت می کنند اما در کشــور 
مــا، برخی به رها بودن فضــای مجازی افتخار می کنند 

درحالیکه این شیوه به هیچوجه افتخار ندارد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: مردم باید از فضای 
مجازی که وسیله آزادی است، استفاده کنند اما این فضا 

را نباید در اختیار دشمن قرار داد.
ایشــان خاطر نشــان کردند: دشــمن تالش دارد با 
شیوه های روانی مشــارکت مردم در انتخابات را کاهش 
دهد که امیدواریم مردم با پاســخ رد، دشمنان را ناامید 

کنند.
نکته دوم که رهبر انقالب اسالمی به آن اشاره کردند 
»اهمیت جایگاه ریاست جمهوری« بود که گفتند: جایگاه 
ریاست جمهوری، مهمترین و مؤثرترین مدیریت کشور 
است و طرح برخی مسائل همچون اینکه رئیس جمهور 
اختیاراتی ندارد یا تدارکاتچی است، خالف واقع و از روی 

بی مسئولیتی یا بی اطالعی یا غرض ورزی است.
ایشان با تأکید بر اینکه ریاست جمهوری ُپرمشغله ترین 
و ُپرمسئولیت ترین مدیریت کشور است، افزودند: تقریبًا 
همه ی مراکز مدیریتی و اکثر امکانات حکومتی در اختیار 
رئیس جمهور است و مدیریتها در بخش هایی مثل قضایی 

و نظامی در قبال ریاست جمهوری، ناچیز است.
رهبر انقالب اســالمی گفتند: همه ما باید به هنگام 
رأی دادن متوجه مسئولیت بزرگ و سنگینی باشیم که 

بر عهده رئیس جمهور است.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای خطاب به افــرادی که 
می خواهند داوطلب انتخابات شوند، گفتند: انتظار داریم 
ســنگینی کار را متوجه شــوید و بدانید چه مسئولیت 
ســنگینی را می خواهید بر دوش بگیرید. اگر دیدید که 
می توانید این مسئولیت را بعهده بگیرید، آنگاه وارد کارزار 

انتخاباتی شوید.
رهبرانقالب اســالمی تأکید کردند: مشکالت اصلی 
کشــور را بدانید و برای آنها برنامه و راه حِل ولو اجمالی 
داشته باشید. اقتصاد کشور و مسائل مهم آن مانند رشد 
تولید ملی، رشد سرمایه گذاری، تقویت پول ملی و مسئله 

تورم، موضوع امنیت کشــور، آسیبهای اجتماعی، نحوه 
مواجهه با سیاست های پیچیده دنیا و مسئله بسیار مهم 

فرهنگ را بشناسید.
ایشــان با تأکید به آحاد مــردم مبنی بر دقت در 
انتخاب خود، در بیــان ویژگی های یک رئیس جمهور 
مطلوب گفتند: رئیس جمهور مطلوب باید با کفایت، با 
ایمان، عدالتخواه و ضد فســاد، دارای عملکرد انقالبی 
و جهــادی، معتقد به توانمندی هــای داخلی، معتقد 
به جوانان به عنوان پیشــران حرکت عمومی کشور و 

امیدوار به آینده باشد.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: اگر چنین 
فردی بر ســر کار بیاید، کشــور را بــه نقطه مطلوب 

خواهد رســاند و مردم باید فــردی با این خصوصیات 
را پیــدا کنند که البتــه پیدا کردن آن شــاید برای 
آحاد مردم آسان نباشــد و باید به افراد مطلع و مورد 

اطمینان مراجعه کنند.
رهبر انقالب اســالمی در پایان بحــث انتخابات، به 
لزوم حفظ وحدت و انسجام ملی اشاره کردند و افزودند: 
انتخابات باید نماد وحدت ملی باشد نه نماد دودستگی و 

تفرقه و دوقطبی گری.
ایشان با تأکید بر اینکه تقسیم بندی های غلط چپ 
و راســت باید کنار گذاشــته و فقط آینده کشور و نظام 
اسالمی در نظر گرفته شود، خاطر نشان کردند: اختالف 
در سلیقه و بینش سیاســی و قومیت و مذهب اشکالی 
ندارد اما این مسائل نباید برهم زننده وحدت ملی باشند.

بخش پایانی سخنان رهبر انقالب اسالمی به موضوع 
برجام و مسائل منطقه اختصاص داشت.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به شکست سیاست 
فشــار حداکثرِی آمریکا، گفتند: آن احمق قبلی، فشار 
حداکثری را برای ضعیف کردن ایران طراحی و اجرا کرد 
تا ایران ضعیف را پای میز مذاکره بکشاند و خواسته های 
مســتکبرانه خود را تحمیل کند اما هــم خودش با آن 
فضاحت از قدرت کنار رفت و هم آمریکا را مفتضح کرد و 
جمهوری اسالمی با قدرت و عزت همچنان ایستاده است.
ایشان تأکید کردند: فشار حداکثری شکست خورده 
و اگر دولت جدید آمریکا بخواهد همان سیاست را ادامه 
دهد، آنها نیز با شکســت مواجه خواهند شد و ایران روز 

به روز قویتر می شود.
رهبر انقالب اســالمی سیاســت اعالمی ایران درباره 
برجام و تعامل با طرفهای برجامی را تخطیناپذیر و مورد 
اتفاق همه خواندنــد و تأکید کردند: آمریکا باید همه ی 
تحریم ها را لغو کند، بعد ایران راستی آزمایی خواهد کرد 
و در صورت لغو واقعی تحریم ها، بدون هیچ مشــکلی به 

تعهدات برجامی خود بازخواهیم گشت.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای افزودند: قول آمریکایی ها 
معتبر نیست که بخواهند تحریم ها را روی کاغذ بردارند 
بلکه باید در عمل تحریم ها را بردارند و جمهوری اسالمی 

آن را راستی آزمایی کند.
ایشان با اشاره به اظهارات برخی مسئوالن آمریکایی 
مبنی بر لزوم تغییر برجام به علت تغییر شرایط گفتند: 
بله، شرایط نسبت به سال ۹۴ تغییر کرده اما این تغییر به 

نفع ایران بوده نه آمریکا.
ایشان، ایراِن امروز را بسیار قویتر و خود اتکاءتر از آن 
روز توصیف کردند و افزودند: در مقابل، آمریکا ضعیفتر 
شــده زیرا دولتی بر سر کار آمد که با حرف و کار و کنار 
کشــیدنش، آمریکا را مفتضح کرد و مشکالت اقتصادی 
نیــز آن را فرا گرفته اســت. البته امروز هم سرنوشــت 

رئیس جمهور آمریکا معلوم نیست چه خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: بنابراین در صورت 
تغییر، برجام باید به نفع ایران تغییر کند. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای خاطر نشــان کردند: البته ما با ابتکار جوانان و 
شرکتهای دانش بنیان، تحریم ها را بی اثر کرده ایم و این 

راه را با قوت ادامه خواهیم داد.
ایشان با تأکید بر عجله نداشــتن ایران در خصوص 
راه حل ارائه شــده برای برجــام، گفتند: برخی میگویند 
نباید فرصت سوزی کرد. این حرف درست است اما عجله 

هم نباید کرد.
ایشان با اشاره به اینکه در مواردی ضرر عجله بیشتر از 
فرصت سوزی است، گفتند: بعنوان نمونه، در قضیه برجام 
عجله شد و در حالی که ما همه ی تعهدات خود را انجام 
دادیم، طرفهای مقابل، تعهداِت روی کاغِذ خود را انجام 

ندادند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: صبر و حوصله ایران 
زیاد است و اگر آنها سیاست اعالمی ما را قبول کردند، کار 
درست می شود و اگر هم قبول نکردند شرایط به همین 

شکل ادامه خواهد یافت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای اظهارات برخی سیاسیون را 
مبنی بر اینکه در پیشــقدم شدن برای عمل به تعهدات 
فرقــی وجود نــدارد، این موضوع را به علت ســابقه بد 
آمریکایی ها قابل قبول ندانســتند و گفتند: بحث »اول 
من، اول تو« نیست بلکه ما به تعهد آنها اطمینانی نداریم 
زیرا در زمان اوباما به آنها اعتماد و به تعهدات خود عمل 
کردیم اما آنها در حالیکه روی کاغذ از برداشــته شدن 
تحریم ها سخن میگفتند، به تعهدات خود عمل نکردند 
و عواملشــان هر شــرکتی را که قصد کار کردن با ایران 

داشت، از سرمایه گذاری میترساندند.
ایشان سیاســت آمریکا در برخورد با ایران و قضایای 
منطقه از جمله حمایت از رژیم صهیونیســتی، حضور 
غاصبانه در ســوریه، همراهی با دولت سعودی در حمله 
به مردم مظلوم یمن و قضیه فلسطین را اشتباه خواندند 
و گفتند: امت اسالمی هرگز قضیه فلسطین را فراموش 
نخواهد کرد و دل بســتن به عادی ســازی روابط رژیم 
اشغالگر با چند دولت حقیر، کاماًل بیارزش و اشتباه است.

رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به چراغ سبز دولت 
دموکرات اوباما به دولت ســعودی برای آغاز جنگ یمن 
و حمایت تجهیزاتــی از بمباران مــردم افزودند: آنها با 
گذشت شش سال نتوانستند مردم یمن را تسلیم کنند 
و امروز این سؤال از آمریکایی ها وجود دارد که آیا از روز 
اول میدانســتید دولت سعودی را در چه باتالقی گرفتار 
می کنید که امروز، هم خارج شدن از جنگ برایش ضرر 

دارد هم ادامه دادن آن؟
ایشــان قضیه یمن و درماندگی دولت ســعودی را 
نمونــه ای از نتایج اعتماد به آمریکا از طرف متحدان آن 
دانســتند و گفتند: آمریکایی ها این منطقه و ملت ها را 

نمیشناسند و دائمًا اشتباه می کنند.
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سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت ایران
در نوزدهمین روز از ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲؛

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
الحمدهلل رّب العالمین و الّصالة و الّسالم علی سّیدنا 
محّمد و آلــه الّطّیبین الّطاهرین ســّیما بقّیة اهلل فی 

االرضین.
الّســالم علی امیرالمؤمنین و امام المّتقین و افضل 

الوصّیین و حّجة رّب العالمین و رحمة اهلل و برکاته.
قّلهی ماه رمضان، اّیام قدر و لیالی مبارکه قدر است؛ 
ما به این قّله رســیده ایم؛ از فرصت بی نظیر توّســل و 
تضــّرع و دعا و طلِب از پروردگار عالم ]باید[ اســتفاده 
کنیم. این ماه ضیافت الهی است و برترین ضیافت های 
الهی در همین اّیام مبارک اســت. این دعایی که شما 
میخوانید، این توّسلی که شما می کنید، این اشکی که 
میریزید، اینها همه ضیافت های پروردگار اســت که به 
شــما اعطا شــده؛ قدر اینها را بدانید و برای خودتان و 
همه ی برادران دینی تان و کشــورتان و جامعه تان دعا 
کنید و از خدا مطالبه کنید، درخواست کنید و مطمئّن 
به اجابت باشید. در روایت هست که وقتی دعا می کنید، 
اطمینان داشته باشید که این دعا مستجاب می شود؛ از 
طرف پروردگار هیچ قصوری وجود ندارد، او َکَرم محض 
است؛ ]اّما[ گاهی هست که ظرِف ما آمادگی ندارد برای 
گرفتن آن لطف و رحمت الهی؛ سعی کنیم با استغفار، 
با توّجه و تضّرِع بیشــتر، خودمــان را آمادهی دریافت 
رحمت الهی بکنیم. دو شب از شبهای قدر باقی است، 
اینها را قدر بدانید. بنده هم از همه ی شما عزیزانی که 

میشنوید و می بینید، التماس دعا دارم.
خب صحبت امــروز ما در ابتدا یــک عرض ارادت 
کوتاهی اســت به موالی مّتقیان )صلوات اهلل و سالمه 
علیــه(، و بعد هم به مناســبت روز معّلم و روز کارگر، 
چند کلمه درباره ی معّلمین عزیز و چند کلمه درباره ی 

کارگران عزیز عرض خواهیم کرد؛ انشاءاهلل.
 در مــورد امیرالمؤمنین )علیه الّصالة و الّســالم( و 
معّرفی شــخصّیت این بزرگوار، یک مرحله، مرحله ی 
امامت آن بزرگوار است؛ امامت نه به معنای ریاست دین 
و دنیا و این حرف هایی کــه ما در باب امامت میزنیم؛ 
اینها مورد نظر نیست؛ بلکه آن امامتی که خدای متعال 
به حضرت ابراهیم فرمود: اِّنی جاِعُلک لِلّناِس اِماًما.)۱( 
خب این چه زمانی به ابراهیم گفته شــده است؟ این 
بدون شک در زمان سالخوردگی حضرت ابراهیم است؛ 
چون حضرت در پاســخ پروردگار عرض می کند: َو ِمن 
ُذرِّیَّتی؛)۲( پیدا اســت ذّرّیه داشته؛ و ذّرّیه ی حضرت 
ابراهیم مال پیرمردی او اســت. اَّلَحمــُدهلل الَّذی َوَهَب 
لی َعَلی الِکَبِر اِســٰمعیَل َو اِسٰحق.)۳( حضرت در دوران 
جوانی و میانسالی و حّتی اوایل کهنسالی هم فرزندی 
نداشــتند؛ فرزند مال اواخر کار است. پس این امامت 
مربوط است به اواخر دوران زندگی حضرت ابراهیم؛ در 
حالی که ابراهیم ده ها ســال قبل از آن، پیغمبر بود و 
پیغمبرها رئیس دین و دنیایند؛ در این شّکی نیست اّما 
این امامت را بعد خدای متعال داد. پس این امامت یک 
مرحله ی دیگری است، یک چیز باالتری است، یک امر 
معنوی است. مسئله ی امامت با این ترازوهای عرفِی ما 
قابل اندازهگیری و توزین)۴( نیست؛ این همانی است 
که امام صادق )علیه الّســالم( ]در تبیین آن[ در منٰی  
در حضور جمعّیتهای مردم فریاد کشید: اِنَّ َرسوَل اهلِل 
کاَن ااِلمام؛)۵( پیغمبــر، امام بود؛ امام به آن معنا ]مّد 

نظر است[.

خب اینکه یک مقام واال و عالی اســت و انصافًا فهم 
آن هم از دســترس ما خارج اســت؛ حاال غیر از خود 
معصومین )علیهم الّسالم(، نخبگان و بزرگانی بوده اند 
که به مفاهیم عالی امامت دست پیدا کرده اند؛ شاید در 
زمان خود ما هم کســانی باشند، قبل از ما هم کسانی 
بوده اند که ما دورادور اسم اینها را شنیدهایم یا آثارشان 
را دیدهایم؛ ]مثل[ مرحوم حاج میرزا جوادآقای ملکی 
تبریزی که تقریبًا حدود صد سال قبل از دنیا رفته اند، 
در کتاب مراقبات راجع به امیرالمؤمنین و همین مقام 
امامت مطالبی را بیان می کنند؛ که ما دستمان به این 

چیزها نمی رسد.
 با قطع نظر از این رتبه ی معنوی بسیار واال و بسیار 
مهم، امیرالمؤمنین )علیه الّسالم( بر حسب معیارهای 
دنیایی و بشــری هم یک شخصّیت بی نظیر است؛ بعد 
از پیغمبر اکرم )صّلی اهلل علیه و آله و سّلم( شاید هیچ 
کس دیگر را نشــود نشــان داد با این خصوصّیاتی که 
در امیرالمؤمنین است؛ لذاســت شما می بینید که به 
امیرالمؤمنین، پیروانش و غیر پیروانش ارادت دارند، از 
غیر شــیعه، غیر مســلمان، غیر متدّیِن به هیچ دین و 
مانند اینها، کسان زیادی دوست می دارند ]ایشان را[؛ 
آنهایی که حاال شناخته اند و اّطالعی از مفاهیم مربوط 
بــه این بزرگوار دارند، به آن حضــرت ارادت دارند، آن 
حضرت را دوست دارند ]که این[ به خاطر خصوصّیاتی 
اســت که در این بزرگوار وجود داشته، که البّته در این 
خصوصّیات، آنهایی که چشــمگیرتر است، در درجه ی 
اّول عدالت آن بزرگوار اســت؛ آن عدالت بی اغماض و 
گســترده و بدون هیچ مالحظه؛ این عدالت عجیب و 
غریب که انسان واقعًا از شنیدن موارد این عدالت حیرت 
می کند؛ یا آن زهد و بی اعتنائی به دنیا برای شــخص 
خود؛ این بزرگوار دنیا را آباد می کرد، مردم را به رشــد 

و ترّقی ماّدی و معنوی می رساند اّما برای خودش هیچ 
چیزی نمی خواســت که آنچه از ایشان نقل شده واقعًا 
حیرت آور اســت؛ یا شجاعت آن بزرگوار، دل رحیم آن 
بزرگوار نسبت به ضعیفان، عزم راسخ آن بزرگوار نسبت 
به زورگویان و ســتمگران و مستکبران، فداکاری او در 
راه حــق، دریای حکمت او -گفتــار او دریای حکمت، 
رفتار او کوه اســتوار- واقعًا یــک چیزهای عجیبی در 
زندگی این بزرگــوار وجود دارد و این صفات عجیب و 
غریب ]در او[ جمع شده که دشمنان ایشان هم به آنها 
اعتراف کرده اند که حاال مجال نیســت که من بگویم. 
]مثاًل[ عروةبنزبیربه پسر خودش که از حضرت بدگویی 
کرد، یک جملــه ای گفت که حیــرت آور و تعّجب آور 
اســت؛ گفت: »او را خدا بــزرگ کرده و هر کار بکنند، 
اعتالی او و رشد او بیشــتر خواهد شد«؛ در حالی که 
خانواده زبیر، بخصوص فرزندان عبداهلل بن زبیر، اصاًل کاّلً 
با امیرالمؤمنین بد بودند. خب این مربوط به این بزرگوار 
اســت و در همه ی این خصوصّیات هم این بزرگوار در 
اوج کمال اســت؛ یعنی این خصوصّیات در ایشان، در 
منتهای فراوانی و درخشــان بودن وجود دارد؛ و اینها 

است که بایستی ما الگو قرار بدهیم.
 البّته ما خیلی در این زمینه ها عقبیم؛ هم از لحاظ 
شــخصی باید در این خصوصّیات به این بزرگوار اقتدا 
کــرد و از ایشــان پیروی کرد، هــم در آداب حکومت 
کردن. خب امروز حکومت دست پیروان امیرالمؤمنین 
است؛ ما بایستی همین شیوه را، همین روش را، همین 
خصوصّیــات را، همین عدالت را، همین شــجاعت را، 
همین زهــد را در عمل خودمــان، در رفتار خودمان 
رعایت کنیم که البّته ماها خیلی عقبیم؛ بایستی سعی 
کنیــم، تالش کنیم تا در این زمینه هــا خودمان را به 

جلو ببریم.
 خــب چون روز نوزدهــم و روز ضربت خوردن این 
بزرگوار است، یک جمله ای را من در باب فداکاری این 
حضرت و شوق ایشــان به شهادت عرض می کنم؛ این 
در نهج البالغه است؛ خطبه ی ۱۵۶ نهج البالغه. حضرت 
ا َان  میفرماید وقتی که آیه »َاَحِســَب الّنــاُس َان ُیتَرکوِّ
ا ءاَمّنــا  َو ُهم ال ُیفَتنون«)۶( وارد شــد و بحث  َیقولــوِّ
فتنه مطرح شد، من فهمیدم که تا پیغمبر در میان ما 
هســت، این فتنه رخ نخواهد داد، این فتنه مال بعد از 
پیغمبر است؛ با پیغمبر صحبت کردم، از ایشان سؤال 
کردم، ایشــان هم بیاناتی دارند که حاال در آن خطبه 
بیانات پیغمبر ذکر شــده. وقتی که رسول اکرم )صّلی 
اهلل علیه و آله و سّلم( این مطالب را برای امیرالمؤمنین، 
شاگرد برگزیده ی خود، بیان می کنند، ظاهراً آن شور و 
شوق احساس تکلیف و احساس مسئولّیت در حضرت 
به هیجان می آید، یک جملــه ای را با پیغمبر صحبت 
می کنند که من آن را برای شــما میخوانــم. َفُقلُت یا 
َرسوَل اهللِ اَ َو َلیَس َقد ُقلَت لی َیوَم ُاُحٍد حیَن اسُتشِهَد 
هاَدُة  َمِن اسُتشــِهَد ِمَن الُمســِلمیَن َو حیَزت َعنِّی الشَّ
هاَدَة ِمن َوراِئک؛  َفَشقَّ ٰذِلَک َعَلیَّ َفُقلَت لی اَبِشر َفِانَّ الشَّ
میگوید من به پیغمبر عرض کردم -حاال با زبان ما- که 
یا رسول اهلل! یادتان هست در روز ُاُحد وقتی که حمزه به 
شهادت رسید، دوستانمان عّدهای به شهادت رسیدند 
و مــن با آن همــه جراحتی که بر من وارد شــده بود 
شهید نشدم، خیلی این بر من سخت آمد که من عقب 
ماندم و شهید نشدم، شما توّجه کردید، به من فرمودید 
که علی جان! مژده، تو هم شــهید خواهی شد؛ یادتان 
هاَدَة ِمن  هست؟ َفَشقَّ ٰذِلَک َعَلیَّ َفُقلَت لی اَبِشر َفِانَّ الشَّ

سخنرانی تلویزیونی  رهبر انقالب با مردم

این دعایی که شما میخوانید، این 
توّسلی که شما می کنید، این اشکی 
که میریزید، اینها همه ضیافت های 

پروردگار است که به شما اعطا شده؛ 
قدر اینها را بدانید و برای خودتان و 
همه ی برادران دینی تان و کشورتان 
و جامعه تان دعا کنید و از خدا مطالبه 

کنید، درخواست کنید و مطمئّن به 
اجابت باشید. در روایت هست که 
وقتی دعا می کنید، اطمینان داشته 

باشید که این دعا مستجاب می شود؛ 
از طرف پروردگار هیچ قصوری وجود 

ندارد، او َکَرم محض است؛ ]اّما[ گاهی 
هست که ظرِف ما آمادگی ندارد برای 
گرفتن آن لطف و رحمت الهی؛ سعی 

کنیم با استغفار، با توّجه و تضّرِع 
بیشتر، خودمان را آمادهی دریافت 

رحمت الهی بکنیم
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َوراِئک؛ آن روز شما به من فرمودید که بشارت باد بر تو 
علی جان! شــهادت در پی تو است و تو شهید خواهی 
شــد. حاال کأّنه حضرت ســؤال می کنند که خب حاال 
چند سال گذشته، پس چرا من شهید نشدم. َفقاَل لی 
اِنَّ ٰذِلَک َلَکٰذلِــک؛ پیغمبر در جواب این مطلب فرمود 
که علی جان! همین درســت است، تو شهید خواهی 
شــد. بعد فرمود: َفَکیَف َصبُرَک اِذاً؟ حاال که سرنوشت 
تو شهادت است، صبر تو بر شهادت چگونه خواهد بود؟ 
خب شهادت در میدان جنگ چیز دشواری نیست؛ مثاًل 
فرض کنید که آن روز انسان یک نیزهای یا شمشیری 
می خورد، امــروز یک گلوله ای می خورد، به شــهادت 
می رســد؛ چیز مهّمی نیست. شــهادت در میدان های 
مبارزات بزرگ بعدی که انســان سختی هایی را تحّمل 
می کنــد، خیلی مهم اســت. امیرالمؤمنین بعد از یک 
دوران دشــوار به شهادت رسیدند، آن هم در محراب و 
با آن کیفّیت دشوار. لذا پیغمبر فرمودند: َفَکیَف َصبُرَک 
اِذاً؟ وقتی شــهادت نصیبت بشــود، چــه جوری صبر 
خواهی کرد بر شــهادت؟ َفُقلُت یا َرسوَل اهللِ َلیَس ٰهذا 
بر؛ این جای صبر نیست؛ صبر بر امِر تلخ  ِمن َمواِطِن الصَّ
اســت، بر امِر نامطلوب انسان صبر می کند. َو ٰلِکن ِمن 
کر؛ این از جاهایی است که انسان  َمواِطِن الُبشرٰی َو الشُّ
باید برای آن به خودش مژده بدهد و شــکر کند خدا 
را. این طلب شهادت خصوصّیت امیرالمؤمنین است و 
حضرت مثل دیشبی به این مقصود رسیدند، آن وقتی 
َمت َو اهللِ اَرکاُن الُهدٰی  که فریادی بلند شــد که »َتَهدَّ
َو ُقِتَل َعلیٌّ الُمرَتضٰی«؛)۷( این شــهادت، از ضربتی که 
از آن، شــهادت حاصل شد، دیشب برای امیرالمؤمنین 

)علیه الّسالم( پیش آمد؛ صلوات اهلل علیه.
 خب، خدا را شــکر که مردان فداکاری در زمان ما 
هســتند و بودند و دیدیم کســان زیادی را که در این 
جهت بــه امیرالمؤمنین اقتدا کردنــد و ]از او[ پیروی 
کردند؛ عاشــق شــهادت بودند، دنبال شهادت بودند، 
آرزوی شــهادت داشــتند و خدای متعال نصیب کرد 
شــهادت را. شهید سلیمانی را دشــمنان تهدید کرده 
بودند که تــو را به قتل خواهیم رســاند؛ این بزرگوار 
به دوســتانش گفته بود کــه اینها تهدید می کنند من 
را بــه چیزی که دارم در کوه و بیابان و پســت و بلند 
دنبالــش میگردم؛ من را بــه آن تهدید می کنند! خب 
خداوند انشاءاهلل ما را پیرو این راه قرار بدهد؛ ما را جزو 

برخورداران از این مزّیت بزرگ انشاءاهلل قرار بدهد.
 اّما روز معّلم. روز معّلم در جمهوری اســالمی برابر 
است با روز شهادت معّلم بزرگ مرحوم شهید مطّهری 
)رضوان اهلل تعالی علیه(. خصوصّیتی در شهید مطّهری 
هســت که ایــن خصوصّیت را همــه ی معّلمین -چه 
معّلمین حوزه های علمّیه، چه معّلمین دانشگاه ها، چه 
معّلمیــن مدارس و آموزش و پرورش- بایســتی واقعًا 
الگو قرار بدهند و برای آنها باید الگو باشد. خب مرحوم 
شهید مطّهری، مرد دانشمندی بود، مرد متفّکری بود، 
واقعًا عاِلم بود، فیلسوف بود، فقیه بود، به مسائل فکری 
تسّلط کامل داشت؛ این خصوصّیات در این بزرگوار بود 
لکــن آن خصوصّیت خیلی مهم و ویژگی ایشــان این 
بــود که هم تولید فکر می کرد، هم نشــر فکر می کرد؛ 
نشر فکر خیلی مهم است. این بزرگوار آرام نمینشست، 
آرام و قــرار نداشــت؛ ما دیده بودیم؛ ایشــان دائم در 
فکر بود، دائم دغدغه داشــت که فکر درســت را، فکر 
متقن و عمقی را بین مخاطبان خود نشر بدهد؛ و یک 
جهاد نرمافزارِی به تمام معنا را ایشان در طول سالیان 
متمادی شروع کرده بود؛ با امواج مهاجم روبه رو می شد 
و سینه به سینه می شد و با آنها برخورد می کرد و بر آنها 
غلبه پیدا می کرد. مسئله هم برای او فقط امواج فکری 
مارکسیســتی و شرقی نبود؛ چه شرقی، چه غربی؛ چه 

تفّکرات مارکسیستی، چه تفّکرات لیبرالیستی رایج در 
غرب؛ با همه ی اینها مواجه می شد. انسان کتابهای آن 
بزرگوار را که نگاه کند ]مشــاهده می کند[؛ خب ما از 

نزدیک هم شاهد فّعالّیت ایشان بودیم.
 مخاطب خودش را هدایــت می کرد و به مخاطب 
خودش در مســیر فکر درســت، طمأنینه و آرامش و 
اطمینان میبخشید. شــهید مطّهری مسئولّیت شناس 
بود، تکلیف گرا بود، واقعًا دغدغه ی تکلیف داشت. هرگز 
بیکار نماند؛ میراث علمی پیشینیان در اختیارش بود، 
خــود او هم اندوخته های فراوانی را بر آن افزوده بود، و 
همه ی اینها را در اختیار مخاطبانش می گذاشــت؛ چه 
در کالس های درس در دانشــگاه و در برهه ای از زمان 
در حوزه -حوزه ی قم که می رفت؛ خب در حوزه ی قم 
کالس های درس داشت- و چه در نوشته جات و چه در 
سخنرانی هایی که در دیدارهای دانشگاهی و دانشجویی 
فراواِن متعّدد و دیدارهای گوناگون، ایشــان سخنرانی 
کــرده بود. به هر حال وضع فکــری و وضع عملی این 
بزرگوار این بود؛ و اینها را به نســل بعد منتقل می کرد. 
و مهــم این بود که همــه ی ظرفّیت های حوزه ی فکر 
را و حــوزه ی علم را به مرحله ی مــورد نیاز و نیازهای 
جامعه نزدیک می کرد و می کشــاند؛ یعنی اولوّیت های 
جامعــه معیار تالش او بود؛ نگاه می کــرد اولوّیت های 
فکری جامعه را پیدا می کرد و خوب میشناخت و انصافًا 
خوب تشــخیص میداد و همه ی این ظرفّیت فکری را 

می کشاند به سمت این اولوّیت ها.
 خب جامعه ی ارزشمند معّلمین عزیز ما این را باید 
چهارچوب کار خودشــان قرار بدهند. کار معّلم، انتقال 
اندوخته های علمی و میراث علمِی بشــر به نسل بعد 
است. بایستی اینها را با امانت تمام، با توانایی و مهارِت 
تمام به نســل بعد منتقل کند و آماده کند مخاطبان 
خودش را، شاگردان خودش را برای اینکه اهل فکر بار 
بیاینــد و بر این اندوخته ها بی فزایند؛ این جزو کارهای 
مهّم معّلم اســت؛ این مســئولّیت ســنگینی است و 
احساس مسئولّیت زیادی نیاز دارد؛ باید دغدغه ی معّلم 
این باشد. همچنین معّلمین توّجه داشته باشند و این 
هم یکی از مسئولّیت های مهّم معّلمین است که باید از 
فکر مخاطب خودشان -دانشجو و دانش آموز و جوان و 
طلبه و غیره- صیانت کنند؛ همچنان که شهید مطّهری 

این کار را می کرد.
 خب، خوشبختانه امروز در کشور ما امکان آموزش به 
صورت خیلی گستردهای وجود دارد. در گذشته حتمًا 
این مقدار امکان آموزش در سرتاسر کشور برای جوان ها 
و نوجوان ها و کودکها حّتــی فراهم نبوده که امروز به 
برکت انقالب اسالمی، به برکت جمهوری اسالمی این 
امکان در اختیار اســت. این امکان در اختیار معّلمین 
اســت و خود معّلمین عزیز ما هم یک بخش مهّمی از 
همین امکاناتند؛ یعنــی واقعًا امکان آموزش با افزایش 
تعداد معّلمین، سواد باالی آنها و آمادگیهای آنها، یک 
غنائی بحمداهلل پیدا کرده. بنابراین می توانیم این جور 
بگوییم که معّلمان، افسران ســپاه پیشرفت کشورند. 
اگر حرکت عمومِی پیشــرفت کشور را به حرکت یک 
سپاه بخواهیم تشبیه بکنیم، افسران جواِن این مجموعه 
عبارتند از معّلمان عزیــز؛ و خود آنها باید این نقش را 
باور کنند. حاال من گفتم معّلمان جوان؛ به خاطر اینکه 
تعداد زیادی از معّلمین ما امروز جوان ها هســتند َوااّل 
معّلمان سالخورده و زحمت کشیده و کارکردهای هم 
وجود دارند که ســالیان درازی تالش کرده اند و دل از 
معّلمی نمی َکننــد. از بس برای معّلمی اهّمّیت قائلند، 
دل نمی َکنند و همین طور مشغول کار هستند، حّتی 
در دوران سالخوردگی. باالخره خود معّلمها بایستی این 
نقش حیاتی و مهم را باور کنند. وقتی باور کردند، طبعًا 

به همان صورت احساس مسئولّیت می کنند.
 یــک روی دیگِر این صفحه هم این اســت که در 
کشــور ما در کمترزمانی جوان ها و نوجوان های ما این 
جور مورد تهدید و تهاجم فکری و اخالقی قرار داشتند. 
البّتــه در دوران حکومت پهلوی، این تهاجم از ســوی 
خود مســئولین کشــور به وجود میآمد ]اّما[ امروز از 
سوی بیگانگان، از ســوی دشمنان، از سوی منحرفین 
این تهاجــم وجود دارد. خب معّلمین ما از آن طرف با 
آن ظرفّیت عظیم مواجهند، از این طرف با این تهاجِم 
همه جانبه مواجهند؛ بایســتی بین این دو، یک جهاد 
مســتمّر دائمی واقعی را بر عهــده بگیرند و به معنای 
واقعــی، مجاهدت کنند. باید کاری کنند که ریزشــها 

نزدیک به صفر بشود و رویشها در حّداکثر قرار بگیرد.
 البّته دیگران هم در قبــال جامعه ی معّلمان واقعًا 
مکّلفنــد. همه مکّلفیــم در قبال جامعــه ی معّلمان، 
مسئولّیت های ســنگین داریم. مسئله ی اصلی هم باال 
بردن شأن معّلمی است. بنده در صحبتهای متعّدد روی 
این موضوع تکیه کرده ام، باز هم تکیه می کنم که شأن 
معّلمی باال است؛ این را بایستی به همه تفهیم کنیم، و 
این باید به فرهنگ عمومی تبدیل بشود. در مورد کارگر 
هم عین همین قضّیه وجود دارد و عرض خواهم کرد. 
شأن معّلمی بایستی شــناخته بشود؛ معّلمی یک کار 
بسیار بزرگ، کار بسیار مهم و کار بسیار باارزشی است. 
خود آموزش و پرورش باید نقش ایفا کند، رسانه ها باید 
نقش ایفا کنند؛ دســتگاه های فرهنگی، دســتگاه های 
تبلیغی باید نقش ایفــا کنند و هدف همه ی اینها این 
باشــد که جایگاه واالی معّلم را به مردم معّرفی کنند. 
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البّته گشودن گره های معیشتی هم یک کار بسیار الزم 
و مهّمی اســت که بایستی انجام بگیرد، که این عمدتًا 
بر عهده ی دولت و بر عهده ی مجلس شــورای اسالمی 

است.
 جا دارد که مــن در پایان این بخش از عرایضم، از 
نقش ستودنی معّلمان در این دوراِن گرفتاری همه گیر و 
بیماری همه گیر یاد کنم که خدمات آموزشی را تعطیل 
نکردنــد و از راه دور، بهترین خدمــات را ارائه دادند و 
زحمات معّلمان در مواردی مضاعف شــد؛ یعنی واقعًا 
ســختی های این کار را -که این کار یک سختی هایی 
مخصوص خودش دارد- تحّمل کردند؛ باید از آنها تشّکر 
کنیــم. خانواده ها هم انصافًا کمــک کردند؛ مخصوصًا 
مادران، و بنده صمیمانه از مادران دانش آموزان تشــّکر 

می کنم. این راجع به عزیزان معّلم.
و اّما راجع به مســئله ی روز کارگر. خب ما ســال 
گذشــته در روز کارگر برنامه خوبی داشــتیم؛ برنامه 
دورادور بود لکن بــا مراکز متعّدد کارگاهی و کارگری 
ارتبــاط تصویری پیدا شــد؛ هم با کارگــران و هم با 
کارآفرینان صحبت کردیم؛ حرف های آنها را شــنیدیم 
و مطالبی به آنها گفتیم. دیدار ســال گذشته ما دیدار 
بســیار خوب و به یادماندنی ای بود. امســال متأّسفانه 
به خاطر رواج اخیر این ویــروس منحوس، امکان این 
]برنامه[ هم پیدا نشــد؛ یعنی ممکن نشد که کارگران 
در یک جایی مجتمع بشوند و با آنها ولو از دور صحبت 
بکنیم. و این طور که میگویند، خطر این نوع تبعه)۸( 
انگلیســِی این ویروس هم از بقّیه ی انواع ظاهراً بیشتر 

است!

خب درباره ی کارگر یک مسئله این است که ببینیم 
شأن کارگر چیست؛ یک مسئله این است که درباره ی 
حمایت از کارگران مطالبی عرض کنیم؛ یک مســئله 
هم، مسئله ی ایجاد کار، ایجاد اشتغال و کار در این باره 

است؛ دو سه جمله درباره ی هر کدام عرض می کنیم.
 اّما در مورد تمجید از کارگر، همین بس که دست 
کارگر، دســتی است که خدای متعال و پیغمبر او این 
دست را دوست دارند. پیغمبر خدا دست کارگر را بوسید؛ 
بــرای ارزش کارگر همین اندازه بس اســت. جامعه ی 
کارگری حّق بزرگی به گردن همه ی افراد جامعه دارد؛ 
چون در یک اقتصاِد مســتقل که تولیدمحور اســت و 
میخواهد روی پای خودش بِایســتد و وابسته به این و 
آن نیست و در مسائل اساسِی اقتصاد، تکیه ی به خارج 
از کشــور ندارد، در یک چنین اقتصادی، کارگر نقش 
عمده و اصلی را ایفا می کند؛ یکی از مهمترین نقش ها را 
کارگر ایفا می کند و ستون اصلی است. اقتصاد مستقل، 
وابسته به تولید داخلی است، تولید داخلی هم وابسته 
به کارگر اســت، بنابراین کارگر یک ستون اصلی است. 
این نقش هم از آن نقش هایی است که مردم بایستی به 
آن توّجه بکنند و به فرهنگ عمومی باید تبدیل بشود. 
همین طور که در مورد معّلمین گفتیم، در این زمینه ها 
هم بایستی رسانه ها، دستگاه های فرهنگی، دستگاه های 

تبلیغی کار کنند.
 البّته در جمهوری اســالمی حّق کارگران بیش از 
جاهای دیگر است؛ عّلت هم این است که در جمهوری 
اسالمی از اّوِل تشکیل این نظام، دشمنان و بیگانگان و 
بدخواهــان تالش کردند جامعه ی کارگری را در مقابل 

جمهوری اســالمی قرار بدهند؛ خیلی وسوسه کردند، 
و جامعــه ی کارگری محکم ایســتاد، در خدمت نظام 
ایستاد، در کنار نظام ایستاد، در دفاع مقّدس به معنای 
واقعی کلمه حضور پیدا کــرد، و این حّق بزرگ را هم 
اینها بر جمهوری اســالمی دارند؛ و عّدهای از کارگران 

عزیز ما جان خودشان را در دفاع مقّدس فدا کردند.
 اّما مســئله ی حمایت از کارگران، مسئله ی بسیار 
مهّمی اســت و من روی این هــم در صحبتهایی که 
درباره ی کارگران کرده ام، همیشه تکیه کرده ام و امروز 
هم تکیه می کنم. شــعار امســال ما این بود: »تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها«؛)۹( خب، یکی از مهمترین 
انواع پشتیبانی از تولید، پشتیبانی از کارگران و حمایت 
از کارگران است؛ اگر می خواهیم از تولید داخلی کشور، 
تولید مّلی کشور حمایت کنیم، باید از کارگران حمایت 
بکنیم؛ این یک قلم مهم از پشــتیبانی است. البّته این 
را هم توّجه داشته باشیم که حمایت از کارگر، در واقع 
حمایت از ثروت مّلی است؛ یعنی اگر کارگر یک کشور 
فّعال باشد، بانشاط باشد، خوب کار کند، این کشور به 
ثروت مّلی می رسد و این ثروت مّلی برای او آبرو درست 
می کند، این ثروت مّلی برای او اقتدار به وجود میآورد؛ 
بنابراین کارگران، اســتقالل هم برای کشور میآورند، 
قدرت هم میآورند، آبرو هم میآورند؛ اگر شما از کارگر 

حمایت کردید، اینها آثار و برکات آن است.
 البّته حمایت از کارگر که میگوییم فقط این نیست 
که مثاًل هر ســالی یا هر دو سالی، پایه ی حقوقی اینها 
را به تناســب توّرم باال ببریــم؛ این یک نوع از حمایت 
اســت؛ لکن حمایت های دیگری هم وجــود دارد که 



10

ماهنامه سیاسی فرهنگی
امره مرداد 1400  

ش ش
  سال پنجم  پی

بایستی به آنها توّجه کرد. یکی عبارت است از مسئله ی 
مهارت آموزی کارگران؛ باید برنامه ریزی وسیعی صورت 
بگیرد برای اینکه ما به کارگرانمان -چه کارگر صنعتی، 
چه کارگر کشاورزی و انواع کارگرها- مهارت بیاموزیم و 
سطح مهارتشان را باال ببریم، سطح تخّصص شان را باال 
ببریم که این، هم برای خود آنها فوق العاده نافع است، 
هم به کار کیفّیت می دهد و کار را باارزش می کند؛ این 

یک جور پشتیبانی است.
 مسئله ی بیمه و بهداشت و درمان هم یک مسئله ی 
مهّمی اســت در حمایــت ]آنها[؛ بیمــه ی کارگران و 
بهداشت و درمانشــان الزم است که البّته در بعضی از 
بنگاههــای مردمی این ]موضوع[ به طور خوبی رعایت 
می شــود؛ باید همه رعایت کنند و بایستی این یکی از 

مسائل اصلی بحث کارگری محسوب بشود.
 مسئله ی امنّیت شغلی و ضمانت حفظ کار هم یکی 
از انواع حمایت ها است؛ یعنی کارگر باید دغدغه نداشته 
باشــد که این کارش میماند یا از او می گیرند. یکی از 
دالیل مهّمی که ما روی تعطیلی کارخانه جات این قدر 
حّساســیم، به خاطر همین است -که حاال من بعد در 
این زمینه ها یک جمله ای اشاره خواهم کرد- کارگر باید 
امنّیت شــغلی داشته باشد و بداند که کار او و شغل او 

تضمین شده است.
 یک موضوع دیگر، مســکن کارگران است که مهم 
اســت. امروز بخــش مهّمی از درآمــد کارگران صرف 
اجارهی مسکن می شود؛ برای مسکن کارگران باید فکر 
اساسی کرد. البّته من شنیدم که امسال مجلس شورای 
اســالمی این را در بودجه گنجانده اند که اگر چنانچه 
انشاءهلل همین جور باشد و بخوبی عمل بشود و تحّقق 

پیدا کند، کمک بزرگی است.
 یک حمایت دیگر به طور کّلی ایجاد روابط منطقی 
و عادالنه میان کارگر و کارآفرین و دولت اســت؛ ایجاد 
یک روابط عادالنه که این هم حمایت از کارگران است؛ 
و این البّته جزو مسئولّیت های وزارت کار است که باید 

در این زمینه ها کار کنند.
یک موضوع مهّم دیگر که در باب کار و کارگر بایستی 
به آن پرداخت، موضوع تولید اشتغال و تولید کار است 
که این هم موضوع مهّم دیگری اســت که اگر دولت ها 
برنامه ریزی درستی در مورد ایجاد اشتغال داشته باشند 
و این برنامه ریزی را بــا دّقت و با انضباط دنبال بکنند 
و از امکانات و ظرفّیت های کشور و ظرفّیت های بخش 
خصوصی برای ایجاد اشتغال استفاده بکنند، به نظر ما 
این کمک بزرگی به اقتصاد کشور و به پیشرفت کشور 
خواهد کرد و ســالمت اقتصاد کشور و رشد اقتصادی 

وابسته به این ]موضوع[ است.
 من می خواهم این را عرض بکنم که ایجاد اشتغال 
فقط بــرکات اقتصادی ندارد، بلکه بــرکات اجتماعی 
هم دارد، برکات سیاســی هم دارد. خود کار و اشتغال 
برای مردم و بخصوص برای نســل جوان، مایه ی نشاط 
و تحّرک و شــوق و زنده بودن و ســرحال بودن است. 
شما ببینید کارگری یا کارآفرینی که می تواند کار بکند 
و تــالش می کند و کار می کند و کارش موّفق اســت، 
چطور ســرحال و بانشاط اســت! نقطه مقابل: بیکاری 
بستر فســاد است، بستر بدبینی و بدگویی است، بستر 
اعتیاد است، بستر انحرافات اخالقی است، حّتی بستر 
انحرافات امنّیتی اســت. بنابراین، مســئله ی کار صرفًا 
یک مســئله ی مربوط به اقتصاد نیست؛ ایجاد اشتغال، 
ایجاد کار، یک مســئله ی همه جانبه و چندجانبه است 
و خیلی مهم اســت. دولت ها بایستی یکی از مهّمشان 
را این قرار بدهند که چگونه ایجاد اشــتغال کنند؛ این 
برنامه ها را باید داشــته باشند؛ اینها مورد توّقع مسائل 

اقتصادی است.

 آن وقــت در اینجا من باید یک هشــداری بدهم 
به آن کسانی که موجب شــدند کارخانه ها به تعطیل 
کشــانده بشــود. متأّســفانه کارخانه های متعّددی به 
تعطیل کشانده شده اند که ما گزارش های بعضی هایش 
را دیده بودیم، از بعضی ها هم حاالها داریم بیشتر مّطلع 
می شــویم. کســانی به خاطر منافع خودشان کارخانه 
را به یک شــکلی می گیرند، بعد بــرای اینکه از زمین 
آن کارخانه اســتفاده کنند، کارگر را به یک شــکلی 
اخــراج می کنند و ابزار کارخانــه و آالت کارخانه را به 
پــول تبدیل می کنند، بعد هم زمین را نگه می دارند تا 
در فرصت مناســبی تبدیل کنند به ساختمان و ارزش 
افزوده باطل و حرامی را برای خودشان در این زمینه به 
دست بیاورند، چه بدانند و چه ندانند، این در واقع یک 
خیانت است. بعضی ها قصد خیانت ندارند و فقط قصد 
منافع شخصی خودشان را دارند، اّما این خیانت است؛ 
خیانت به استقالل کشور است، خیانت به اقتصاد کشور 
است، خیانت به مردم است و خیانت به کارگران است؛ 
این ضربهی به تولید اســت. وقتی که کارگر بیکار شد 
و کارخانه از کار افتاد، محصول آن کارخانه بایســتی از 
خارج وارد بشود؛ آن وقت همین مشکالتی که ما امروز 
در واردات داریم پیش می آید؛ عالوه بر اینکه منابع مالی 
کشور و منابع ارزی کشور باید برود خارج، با مشکالت 
تحریم و این حرف هایی که هست مواجه خواهیم شد. 
این ]مسئله[ هم به خاطر آن است که سرمایه ی اصلی 
کشــور را که سرمایه ی تولید اســت، بعضی ها تعطیل 

می کنند.
 و عالوه ی بر این، وقتی یک عّده ی زیادی از کارگران 
بیکار شدند، به آن کسانی هم که شاغلند ظلم می شود؛ 
چون عرضه کارگر وقتی زیاد شد، به طور طبیعی ارزش 
کار او پایین می آید؛ وقتی بیکار زیاد شد، آن کسی هم 
که شاغل اســت به قدر استحقاقش استفاده نمی کند. 
بنابراین، اینها خیلی مهم اســت. دستگاه های ذیربط 
باید ِبِجد فکر کنند. در دولت، دســتگاه های ذیربط در 
این قضّیــه عمدتًا وزارت صنایع، وزارت کشــاورزی و 
این وزارتهایی که کار تولید می کنند، اینها هســتند و 
بایستی نقش ایفا کنند. البّته ابعاد این موضوع از اینها 
وسیعتر است؛ حاال من یک مختصری بیان کردم. یکی 
از برنامه های اصلی اقتصاد کشــور این است و بایستی 
با کســانی که دســتگاه های موجود را به هر نحوی به 

تعطیلی میکشانند، واقعًا برخورد بشود.
 و یکــی از چیزهایی هم که من قباًل هم ســفارش 
کرده ام -که این البّته اظهار نظر کارشناسان اقتصادی 
اســت؛ ما از آنها شــنیدیم، از آنها یاد گرفتیم-  ]این 
است[ که کارگاه های متوّسط و کوچک در سطح کشور 
باید فّعال بشــوند؛ البّته این کارگاه های بزرگ مهّمند 
برای کشور، اّما گسترش کارگاه های کوچک و متوّسط 
که برای همه جــا و برای همه فایــده دارد، هم تولید 
ثروت است برای عموم، برای طبقه متوّسط، برای طبقه 
ضعیف، هم ایجاد اشتغال است در همه ی جوانب کشور 
و نواحی کشــور که هزاران مورد را در سراســر کشور 

شامل می شود؛ بایستی اینها را زنده کنند.
 آخرین مطلب هم در مورد مسائل مربوط به کارگری 
این است که ]چون[ این روزها چون صحبت تحریم و 
تحریم ها و مانند اینها است -البّته مّدت ها است و چند 
سال است که بحث تحریم ها مطرح است، این روزها هم 
مطرح اســت- به نظر ما بهترین و موّفق ترین کار برای 
خنثی کــردن تحریم ها همین تالش واقعی -نه تالش 
شــعاری؛ تالش واقعی- برای تقویت تولید مّلی است. 
اگر ما توانســتیم تولید مّلی را درست تقویت کنیم، به 
معنای واقعی کلمه تقویت کردیــم و دنبال کردیم، با 
برنامه ریزی، با پیگیری ایــن را دنبال کردیم، مطمئن 

باشید که تحریم ها اّول خنثی می شوند، بعد هم برطرف 
می شــوند؛ یعنی طرف  مقابل وقتی دید که کشــور از 
تحریم ضربه نخورد و زنده شد و تالش درونی او بیشتر 
شــد، خودش ناگزیر می شود که تحریم را بردارد. خب 

این مطالب تمام شد.
 یک جملــه درباره ی انتخابات و مســائل پیرامون 
انتخابات عرض بکنــم. دو مطلب را می خواهیم عرض 
کنیــم: یکی اینکــه انتخابات به معنــای واقعی کلمه 
یک فرصت مهم اســت و نباید مردم را دلسرد کرد از 
انتخابــات؛ این یک مطلب. یــک مطلب دیگر هم این 
اســت که انتخابات را با حرف های بیهوده و وعده های 
فریبنده و بدون پشــتوانه نباید خراب کرد. به معنای 
واقعی کلمه کسانی که مایلند در این کارزار انتخاباتی 
وارد بشوند، فکر کنند، به معنای حقیقی کلمه کار ارائه 

بدهند به مردم.
 در مــورد مطلــب اّول، خب انتخابــات انصافًا یک 
فرصــت بی نظیر اســت؛ یعنی یک فرصــت بیبدیلی 
اســت؛ هیچ چیز دیگری جای انتخابات را برای کشور 
و اســتحکام پایههای اقتدار کشور نمی گیرد. انتخابات 
حضور مردم اســت و وقتی مردم حاضر باشند، نظام را 
هیچ قدرتی نمی تواند تــکان بدهد. مظهر مهّم حضور 
مردم هم انتخابات است. بنابراین کسانی که در انتخابات 
شرکت می کنند، در واقع برای اقتدار کشورشان، برای 
حفظ کشورشان، برای امنّیت خودشان و آینده کشور و 

سرنوشت کشور دارند تالش می کنند.
 یک عّدهای مردم را دلسرد می کنند با خدشه کردن 
در انتخابات، خدشه کردن در نوع دست اندرکارانی که در 
انتخابات هستند، چه شورای محترم نگهبان، چه دیگر 
دستگاه ها؛ در کار اینها خدشه می کنند؛ این غلط است. 
ما از اّول انقالب تا امروز که خب انتخابات های فراوانی 
داشتیم -ده ها انتخابات انجام گرفته- این انتخابات همه 
ســالم انجام گرفته؛ ممکن است یک تخّلفات کوچکی 
-و در بعضی از موارد  در گوشــه و کنار شــده باشــدـ 
شده- اّما در نتایج انتخابات هیچ تأثیری نداشته. چون 
بنده مســئله را دنبال کردم؛ در یک مواردی شــکایت 
کردند، ما دنبال کردیم مســائل را -یعنی یک جاهایی 
بود که شکایت شده بود که این تخّلفات انجام گرفته، 
پیگیری کردیم، بررسی کردیم، تحقیق جّدی کردیم از 
نزدیک- هرگز تخّلفی که خالف امانت باشد یا در نتیجه 
انتخابات تأثیر داشــته باشد، مطلقًا در انتخابات های ما 
اّتفاق نیفتاده؛ انتخابات ما ســالم و همــراه با امانت و 

سالمت بوده است. این مطلب اّول.
 البّتــه بعضی ها هســتند انتخابــات را وقتی قبول 
دارند که نتیجه انتخابات همان چیزی باشــد که آنها 
می خواهنــد! اگر آن مطلوب آنهــا از انتخابات درآمد، 
انتخابــات را ســالم می دانند و قبــول می کنند؛ و اگر 
چنانچه مطلوب آنها درنیامد، انتخابات را مّتهم می کنند 
و کســانی را که انتخابــات را برگزار کردنــد -در هر 
بخشــی ]باشند[- مّتهم می کنند؛ گاهی هم مثل سال 
۸۸ اغتشاش راه میاندازند، که البّته آن مّتهم کردن ها 
بیانصافی است، آن اغتشاش ایجاد کردن ها جرم است. 
بعضی این جور هستند. این غلط است، یعنی نبایستی 

این کار را انجام داد. بنابراین این یک مسئله است.
 مســئله ی بعد این اســت که بعضی از کسانی که 
وارد میــدان انتخابــات می شــوند اظهاراتی می کنند 
که ایــن اظهارات، اظهارات خوبی نیســت، حرف های 
فریبنده اســت، حرف هایی اســت که هیچ پشــتوانه 
فکری و پشــتوانه برنامه ای نــدارد؛ همین طوری یک 
چیزی اّدعا می کنند، یک چیزی میگویند، بدون اینکه 
امکانات کشــور را در نظر بگیرند یا حّتی بدانند. خیلی 
از برادران که در این میدان وارد می شوند، از بسیاری از 
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ظرفّیت های کشور شاید خیلی مّطلع هم نباشند؛ بدون 
اینکه حاال محاســبه ی درستی شده باشد، یک چیزی 
میگویند، یک حرفی می زنند، یک وعدهای می دهند. 
اینها خوب نیســت، بایستی برنامه ارائه بشود به معنی 
واقعی کلمه؛ بایستی جوری باشد که کارشناسان وقتی 
نگاه می کنند به حرف زدن کســی که داوطلب است و 
حرف می زند با مردم، در دلشان تصدیق کنند که این 

حرف، حرف متقن و خوبی است.
 بعضی اوقات هم حرف هایی از بعضی صادر می شود 
که نشــاندهنده ی این است که اساس قانون اساسی را 
کأّنه قبول ندارند. خب کسی که میخواهد وارد میدان 
ریاست جمهوری بشــود و داوطلب نشستن بر مسند 
ریاست جمهوری کشور است، بایستی به اسالم معتقد 
باشــد، به رأی مردم معتقد باشــد، به قانون اساســی 
معتقد باشد؛ اینها را بایســتی اعتقاد داشته باشد َوااّل 
]اگر[ نداشته باشد که خب شایسته ی این معنا نیست. 
حرف هایی گاهی شنیده می شــود که متناسب با این 
وظیفه ی مهم نیست؛ این را ما درخواست داریم و جّداً 

مطالبه می کنیم که رعایت کنند.
 البّته از بعضی از مســئولین کشــور هم این روزها 
حرف هایی شــنیده شد که برای انسان مایه ی تعّجب و 
مایه ی تأّسف است، و شــنیدیم که رسانه های دشمن 
و مخالف جمهوری اســالمی هم این حرف ها را پخش 

کردند. انسان واقعًا متأّسف می شود وقتی که این مطالب 
را می شــنود. بعضــی از این حرف ها تکــرار حرف های 
خصمانه ی دشمنان ما اســت، تکرار حرف های آمریکا 
است. حاال مثاًل فرض کنید آمریکایی ها سال ها است از 
نفوذ جمهوری اسالمی ایران در منطقه بشّدت ناراحت و 
ناراضی انــد؛ از نیروی قدس ناراحت بودند به خاطر این، 
از شهید ســلیمانی ناراحت بودند به خاطر این، شهید 
سلیمانی را به شهادت رساندند به خاطر این؛ هر چیزی 
که عامل نفوذ معنوی جمهوری اسالمی در منطقه باشد، 
برای آنها بد اســت. ما نباید حرفی بزنیم که این معنا را 
تداعــی کند که ما داریم حرف آنهــا را تکرار می کنیم؛ 
چه درباره ی نیروی قدس، چه درباره ی شــخص شهید 
سلیمانی. سیاست کشور تشکیل شده از انواع برنامه های 
اقتصادی، برنامه هــای نظامی، برنامه هــای اجتماعی، 
برنامه های علمی و فرهنگی، از جمله مناسبات دیپلماسی 
و مناسبات خارجی؛ مجموع اینها سیاست یک کشور را 
تشکیل می دهد. همه با هم باید تالش کنند، همه با هم 
باید پیش بروند. اینکه این بخش آن بخش دیگر را نفی 
بکند، آن، این را نفی بکند، اصاًل معنی ندارد، این خطای 
بزرگی است که از مسئول جمهوری اسالمی و مسئولین 

جمهوری اسالمی نباید این خطا سر بزند.
 انصافــًا نیروی قــدس بزرگترین عامــل مؤّثر در 
جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در منطقه ی غرب آسیا 

است؛ نیروی قدس در منطقه ی غرب آسیا یک سیاست 
مســتقّل جمهوری اســالمی را و سیاســت عّزتمدار 

جمهوری اسالمی را تحّقق بخشیده.
 غربی ها اصرار دارند که سیاســت خارجی کشــور 
متمایل بــه آنها و زیــر پرچم آنها باشــد؛ آن هم به 
شــکل تبعّیت؛ میل غربی ها این اســت؛ چون سال ها 
این جور بوده اســت؛ هم در زمان اواخر قاجار، هم در 
دوران طوالنــی حکومت پهلوی، ایران تحت ســیطره 
سیاست های غرب بوده؛ انقالب آمده و ایران را از تحت 
سیطره خارج کرده؛ در تمام چهل سال، تالش غربی ها 
-چه آمریکا، چــه اروپا- برای این بوده اســت که آن 
سیطره قبلی خودشان را بر این کشور ادامه بدهند؛ لذا 
شما می بینید جمهوری اسالمی با چین ارتباط برقرار 
می کند، آنها عصبانی می شوند، با روسیه ارتباط سیاسی 
یــا اقتصادی برقــرار می کند، آنها ناراحت می شــوند، 
عصبانی می شوند؛ با همسایگان می خواهیم ارتباطات را 
برقرار کنیم آنها وارد می شوند،  همسایه های بیچارهی 
ضعیف ما را زیر فشــار قرار می دهند و مانع می شوند. 
اینها مواردی اســت که ما شاهدش بودیم و بنده موارد 
متعّددی را سراغ دارم از کشورهای عربی و کشورهای 
همسایه که مسئولین عالیرتبهشان حّتی می خواستند 
به ایران سفر کنند، ]اّما[ آمریکایی ها رفتند مانع شدند 
که سفر نکنند؛ یعنی اینها با هر گونه تحّرک دیپلماسی 
ما مخالفند. ما نمی توانیم در مقابل این خواســت آنها 
منفعل عمل کنیم؛ ما باید مستقل و عّزتمند و ُپرتالش 
و ُپرتوان عمل کنیم و ایــن کار را در منطقه بعضی ها 

کرده اند و بحمداهلل به نتیجه رسیدهاند.
 ایــن را هم همــه بدانند که سیاســت خارجی در 
هیچ جای دنیــا در وزارت خارجه تعیین نمی شــود. 
سیاســت خارجی در همه جای دنیا مربوط به مجامع 
باالدســتی وزارت خارجه اســت؛ مجامع باالدستی و 
مسئولین عالیرتبه ی کشور هستند که سیاست خارجی 
را ]تعیین می کننــد[؛ البّته وزارت خارجه هم در اینها 
مشارکت دارد، لکن این جور نیست که تصمیمگیری، 
تابع وزارت خارجه باشــد؛ نــه، وزارت خارجه مجری 
اســت؛ سیاســت های خارجی را ]اجرا می کند[؛ اینجا 
در کشــور ما هم همین جور اســت؛ در شورای عالی 
امنّیت مّلی که همه ی مسئولین در آنجا حضور دارند، 
تصمیمگیری می شــود و وزارت خارجه با شــیوه های 
خودش بایستی آنها را عملی بکند و پیش ببرد. به هر 
حال نباید ما جوری حرف بزنیم که معنایش این است 
که سیاست های کشــور را باور نداریم و قبول نداریم. 
باید مراقب باشیم؛ مراقب دشمن شاد کردن هم باشیم؛ 
واقعًا جوری نباشد که دشمن را شاد کنیم. من امیدوارم 
انشــاءاهلل خداوند به همه ی مســئولین کشور که واقعًا 
مایلند به نظام جمهوری اســالمی، به کشورشــان، به 
میهن شان، به مردمشان خدمت کنند، توفیق بدهد تا 

بتوانند این کار را با بهترین وجهی انجام بدهند.
امیدواریم خــدای متعال ما را به آنچــه رضای او و 
نصرت او در آن هست موّفق بدارد و انشاءاهلل بتوانیم این 
راه را برویم و خداوند مــا را از دعای ولّی عصر )ارواحنا 
فداه( و رضایت آن بزرگوار برخوردار کند. این شبها دعا 
برای تعجیل فرج مهم است، دعا برای وجود مبارک امام 
زمان )ســالم اهلل علیه و عّجل اهلل فرجه و ارواحنا فداه( 
خیلی مهم اســت؛ آن بزرگوار هم شــما را دعا خواهند 
کرد؛ وقتی شما دعا می کنید ایشان را، ایشان هم شما را 
دعا می کنند و دعای آن بزرگوار دعای مستجابی است؛ 
انشاءاهلل خداوند ما را از دعای آن بزرگوار برخوردار کند و 
ارواح طّیبه شهدای بزرگوار و روح مطّهر امام بزرگوارمان 
که حّقًا جای ایشان خالی است، از ما راضی و شاد کند.

والّسالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته
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  سال پنجم  پی

با  دانشجویی  تشکل های  نمایندگان  تصویری 
رهبر انقالب

رهبر معظم انقالب اسالمی عصر امروز )سه شنبه( 
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ در دیدار تصویری با نمایندگان 
تشــکل های دانشجویی با اشــاره به راهبرد اساسی 
تحول خواهی وتحولگرایی، ایجاد حرکت جهشــی و 
جهادی همراه با نــوآوری در روش ها و کارکردها در 
همه عرصه هــای حکمرانی و بخش هایی از ســبک 
زندگی عمومــی را ضروری خواندنــد و با تأکید بر 
اهمیت درجه اول مشارکت باال در انتخابات ۲۸ خرداد 
و تبیین آثار مهم این مشارکت افزودند: در درجه دوم 
باید با انتخابی خوب و مطلوب کسی را روی کار آورد 
که مؤمن، انقالبی، با کفایت، مردمی، سرشار از امید، 
معتقد بــه جوانان و توانمندی های داخلی، و حقیقتًا 

عدالتخواه و ضدفساد باشد.
رهبر انقالب با ابراز تأسف عمیق و محکوم کردن 
شــدید دو حادثه بسیار تلخ و خونین اخیر در جهان 
اســالم یعنی در افغانستان و فلسطین گفتند: لعنت 
خداوند بر جنایتکارانی که غنچه های مظلوم و نوگالن 
بیگناه افغانســتانی را پر پر کردند و به خاک وخون 
کشیدند و با به شهادت رساندن این دختران نوجوان، 

جنایت را تا این حد گسترش دادند.
ایشــان همچنین با اشــاره به جنایات وحشیانه 
و ظالمانه صهیونیســت ها در مسجداالقصی، قدس 
شریف و دیگر مناطق فلسطین گفتند: این جنایات در 
جلوی چشم جهانیان قرار دارد و همه باید با محکوم 

کردن آن، به وظایف خود عمل کنند.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای با تجلیــل از بیداری، 
ایســتادگی و عزم جــزم ملت فلســطین افزودند: 
صهیونیســت ها جز زبان زور چیزی نمی فهمند لذا 
فلســطینی ها باید با افزایش قدرت و مقاومت خود، 
جنایتکاران را به تســلیم شــدن و توقــف اقدامات 

وحشیگرانه مجبور کنند.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای در تبیین بحث اصلی 
خود یعنی مسئله تحول خواهی و تحولگرایی افزودند: 
مقصود و هدف تحول، حفظ و تقویت اصول و خطوط 
اساســی انقالب اســت البته با نوآوری در شیوه ها و 

روش ها.
ایشان با اشاره به استفاده از مفهوم تحول در ادبیات 
کشورهای غربی مخالف ایران و سخنان کسانی که در 
داخل عمدتًا به غرب گرایش دارند، افزودند: مقصود 
آنها بر خالف مقصود و منطــق ما، تحول در اصل و 
مبانی انقالب اســت که در واقع نفی انقالب، برگشت 
به عقب و ارتجاع محسوب می شود، بنابراین باید در 

مفهوم کلمه تحول دقت کرد.
رهبــر انقــالب در تبییــن علت نیاز کشــور به 
تحول خواهی و تحولگرایی گفتند: درکنار پیشرفت ها 
و موفقیت های فراوان در دهه های اخیر، در زمینه هایی 
دچار عقب ماندگی و مشــکالت مزمن هستیم که با 
حرکت های معمولی عالج نمی شوند و نیاز به تحول 
و حرکتی فوق العاده دارند که این نیاز جزو مسلمات 

این دوره از انقالب برای برای تحقق گام دوم است.

ایشــان عقب ماندگیها را ناشی از برخی غفلت ها، 
غرض ورزی ها و فاصلــه گرفتن های تدریجی از خط 
انقالب در دهه های اخیر خواندند و گفتند: به همین 
علت، بسیاری از ظرفیت ها و فرصتها معطل و مغفول 

مانده و به منافع ملی خسارت زده است.
ایشــان با اشــاره به برخــی مصداقهــا افزودند: 
دیوانساالری، کاغذبازی، مقررات غیرمفید و گاه مضر 
از جمله مشــکالت بخش های مدیریتی کشور است، 
ضمن اینکه در بخش زندگی عمومی مســائلی مانند 
اســراف، مسابقه تجملگرایی و اشرافیگری، باال رفتن 
سن ازدواج و پیری جمعیت از جمله مشکالت جدی 

است.
رهبر انقالب، روشــن بودن منطق و هدف تحول 
را باعث جلوگیــری از هرج و مــرج ذهنی و عملی 
در این مسیر دانســتند و گفتند: تحول باید ما را به 
احســن الحال برساند یعنی به تقویت خطوط اساسی 
انقالب و روان شدن مسیر حرکت به سمت آرمان های 
اساسی نظیر عدالت، استقالل، آزادی و اسالمی شدن 

جامعه.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در همیــن زمینه 
خاطرنشــان کردند: در رســیدن به این آرمان های 
کالن، برخی آرمان های ُخرد مانند پیشــرفت علمی، 
خودکفایی اقتصادی، اقتدار در سیاســت خارجی و 
بیرون نگه داشتن کشور از شبکه انحصاری قدرتهای 

مستکبر وجود دارد.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای سیاســت هایی مانند 
اسالمی شــدن دانشگاه ها و یا سیاست تبدیل صدا و 
سیما به یک دانشگاه عمومی را از جمله سیاست های 

بعدی برشمردند.
ایشان حرکت نســل اول انقالب به سمت مقاصد 
اصلی جمهوری اســالمی را که با هدایــت امام)ره( 
انجام شد و با دشــواری ها و حوادث خونینی همراه 
بود، زمینه ساز تجربه آموزی خواندند و گفتند: یکی 
از مســائلی که شــاید در آن دوره به آن توجه کافی 
نمی شد، پیچیدگی ها و دشواری های حرکت به سمت 

آرمان ها بود.
رهبر انقالب اســالمی موضوع اســالمی شــدن 
دانشــگاه ها را یک نمونــه از این مســائل خواندند 
و افزودند: دانشــگاه در کشــور ما در دوران تسلط و 
حاکمیــت سیاســت های غربی و به دســت عوامل 
دلباخته غــرب و با هدف تربیــت نخبگان مطیع و 
مصرف کننده محصوالت و دانش کهنه شده غرب پایه 
گذاری شد و تبدیل مجموعه ای با چنین مختصاتی، 
به یک دانشگاه اسالمی دارای پیچیدگیهایی است که 

تحقق آن جز با تحول امکان پذیر نیست.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای، ایجــاد تحول در 
بحث هایی همچــون جریان اقتصــادی و همچنین 
حرکــت علمی کشــور را منوط به نگاهــی دقیق و 
جامع دانستند و تأکید کردند: امروز نخبگان متدین 
و انقالبی کشــور دارای تجربه های فراوان هستند و 
می توانند با تولید فکر و ابتکار، زمینه ســاز تحول و 
همچنین مواجهه صحیح با مســائل جدید همچون 

فضای مجازی باشند.
ایشان راه منحصر به فرد تحقق تحول را استفاده 
از جوانان دانســتند و گفتند: جوان همه الزامات یک 
حرکت تحولی را که عبارت اســت از فکر نو، ابتکار، 

توان باال و جرات اقدام، دارد.
رهبر انقالب اســالمی افزودند: البته در کنار این 
ویژگی های بارز جوانان، برخی نواقص و کمبودها در 
جوانان وجود دارد که باید در کنار آنان، کار آزمودگان 

و مجربین قرار گیرند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اظهارات قبلی 
خود مبنی بر لزوم تشکیل دولت جوان انقالبی، خاطر 
نشــان کردند: برخی تصور کردند که منظور از دولت 
جوان انقالبی دولتی است که همه اعضای آن در رده 
سنی ۳۰ تا ۳۵ سال باشند در حالیکه این به معنای 
نادیده گرفتن صاحبان تجربه و کار آزمودگان و دنیا 

دیدگان نیست.
ایشــان شــرط اساســی در جوانان و همچنین 
صاحبان تجربه را ایمــان و انگیزه صادقانه و انقالبی 
دانســتند و افزودند: دولت جوان انقالبی فقط شامل 
وزرا نمی شــود بلکه مجموعه وسیعی از صدها مدیر 
مؤثر و تعیین کننده است که همه این رده ها می تواند 
میزبان جوانان مؤمن و انقالبی باشــد که در تصمیم 
سازی ها و تصمیم گیری ها و اجرا حضور داشته باشند.

رهبر انقالب اســالمی تأکید کردنــد: به نظر من 

دیدار رهبر معظم انقالب  
با تشکل های دانشجویی
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اســتفاده از جوانان مومن و انقالبــی در بخش های 
مختلف مدیریتی امکانپذیر است به شرط آنکه دولتی 
سرکار بیاید که مسئوالن باالی آن، اطمینان و اعتقاد 
به جوانان داشــته باشد، همانگونه که امام به جوانان 

اعتقاد داشت و کار را جلو برد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: اگر 
چنین دولتی سر کار بیاید، مشکالت در مدت زمان 
معقولی قابل حل خواهند بود و زمینه تحقق آرمان ها 

نیز فراهم خواهد شد.
ایشــان با اشــاره به نقش آفرینی و کاِر کارستان 
جوانــان در پیروزی انقالب و در شــکل گیری جهاد 
ســازندگی و در دفاع مقدس، افزودند: امروز کشور از 
لحاظ پرورش نیروی انسانی مؤمن، انقالبی، متخصص 
و دارای اعتماد به نفس، نســبت به دهه اول انقالب، 
دارای شرایط بسیار بهتری است که باید این نیروهای 

جوان شناسایی و بکارگیری شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای بحث مربوط به تحول را 
اینگونه جمع بندی کردند: اواًل تحول الزم است، ثانیًا 
تحول ممکن اســت و ثالثًا راه تحقق تحول، تشکیل 
یک دولت معتقد به تحول و عنصر تحول آفرین یعنی 

جوان مؤمن و انقالبی است.
رهبر انقالب در ادامه سخنان شان چند تذکر در 

مورد دانشگاه ها بیان کردند.
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای با اشــاره بــه اخبار 

نگرانکننده از افت یادگیری و آموزش در دوران کرونا 
از مســئوالن آموزش عالی خواســتند به این مسئله 

توجه و از آن جلوگیری کنند.
ایشــان همچنیــن لــزوم رفع عیــوب و نواقص 
دســتگاه های مورد اســتفاده در یادگیری مجازی را 
یادآور شدند و با اشاره به پدیده زشت ایجاد کانالهای 
تقلــب در امتحانات که موجب بی اعتبار شــدن امر 
آموزش می شــود، برخورد با این پدیده را خواســتار 

شدند.
رهبر انقالب با اشاره به برخی تالشها برای ناامید 
کردن دانشجویان و یا تشویق آنها به خروج از کشور و 
پشت کردن به آن، گفتند: دانشجو عنصر ارزشمندی 
برای کشور است که نباید افسرده و از کار افتاده شود 
زیرا دانشجویان مؤمن و فعال، در امیدآفرینی و تقویت 

انگیزهها نقش مهمی دارند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین مسئله اشتغال 
دانشــجویان از دوره دانشــجویی را مورد تأکید قرار 
دادند و در خصوص مســئله سربازی که در سخنان 
دانشــجویان نیز به آن اشاره شــده بود، خاطرنشان 
کردند: مسئله سربازی جزو مسائل پیچیدهای است 
که نمی توان با آن به شکل شعاری برخورد کرد. البته 
در این زمینه طرحهایی داده شــده و مجموعه هایی 
مشغول بررسی هستند که باید با تأمل در جوانب آن 

به تصمیم درست رسید.

رهبر انقالب ســپس چند نکتــه خطاب به 
تشکل های دانشجویی بیان کردند.

ایشان، تشکل های دانشــجویی متعدد را فرصتی 
بزرگ برای کشور دانستند و با تأکید بر نقش آفرینی 
آنها به عنوان مراکز تولید فکر و پیشــران حرکت های 
تحولی و جهادی در مســائل گوناگــون اجتماعی و 
علمــی، گفتند: »حضور جوانان جهادی در میدان پر 
خطر کرونا«، »حضور فعال در قبال مسائل بین المللی 
مانند قضیه نشریه موهن فرانسوی، انفجار در دانشگاه 
کابل و مســائل فلســطین و یمــن«، »اظهارنظر و 
موضعگیری در قضیه اف ِای تی اف«، »تقویت مصوبه 
راهبردی مجلس در موضوع هســته ای«، و »واکنش 
به مشکالت خصوصی ســازی ها که بعضی از آنها نیز 
به نتیجه رسید« از مصادیق تحسین برانگیز اقدامهای 
تشکل های دانشجویی است که اینگونه موضعگیریها 

هویت تشکل های دانشجویی را نیز تقویت می کند.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای انتظار از تشــکل های 
دانشجویی را تقویت بنیه دینی و انقالبی آنها و مسئله 
مهم تهذیب نفــس خواندند و افزودند: تهذیب نفس 
تأثیر زیادی در مبارزات اجتماعی و انقالبی دارد و امام 
بزرگوار می فرمودند علت ترس افراد از آمریکا، تهذیب 

نفس نکردن است.
رهبــر انقالب علــت انحراف برخی دانشــجویان 
و تشــکل های انقالبِی دهه ۶۰ در ســال های بعد از 
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مبانی انقالب را ضعف فکری و ایمانی آنها برشمردند 
و گفتند: با وجود ایمان و تقوا، دانشــجو دیگر سراغ 
مخالفان و دشــمنان انقالب نمی رود و در راه انقالب 

استقامت می کند.
ایشان ارتباط تشکل های دانشجویی با دانشجویان 
در سراسر کشور را فرصتی برای اثرگذاری و باز کردن 
گره های فکری و دینی دانشجویان دانستند و افزودند: 
البته در ایــن زمینه مجموعه های نهــاد نمایندگی 
رهبری در دانشگاه ها نیز وظایف مهمی دارند که باید 

بیشتر تالش کنند.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای، انتخابــات را عرصه 
دیگری برای نقش آفرینی تشــکل های دانشجویی و 
تشــویق همگان به حضور پر شور و انتخاب مطلوب 
دانستند و گفتند: برخی اظهارات ممکن است از سر 
دلسوزی باشد اما نباید منجر به دلسرد کردن مردم از 

مشارکت در انتخابات شود.
رهبر انقالب، مردم ســاالری و انتخاب مســئوالن 
کشور بهدست مردم را بسیار مهم خواندند و افزودند: 
حضور پر شور مردم در انتخابات تأثیر زیادی در قوت 
و توانایی های دولت منتخــب دارد و موجب افزایش 

آبرو، امنیت و قدرت بازدارندگی کشور می شود.
ایشان پس از تأکید بر مشارکت باال در انتخابات، 
»انتخــاب مطلوب و خــوب« را مــورد تأکید قرار 
دادند و گفتند: دولتی باید تشــکیل شود که دارای 
کفایــت و مدیریت، با ایمــان، لبریز از امید و معتقد 
به توانمندی های داخلی باشــد چرا که اگر مسئولین 

دولتی ناامید باشند کاری از پیش نمی رود.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: فردی که معتقد 
اســت نمی توان از لحاظ دفاعی، سیاسی، اقتصادی و 
تولیدی کاری در داخل انجام داد، الیق حکمرانی بر 

مردم نیست.
ایشــان افزودند: کســانی باید بر ســر کار بیایند 
که معتقد به مردم و جوانان باشــند، عنصر جوان را 
قدر بدانند، عملکرد انقالبی داشــته باشند و حقیقتًا 

عدالتخواه و ضدفساد باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: چنین 
دولتی پــس از روی کار آمــدن می تواند با گماردن 

صدها مدیر جوان و مؤمن در مدیریتها کار کشــور را 
سامان دهد.

رهبر انقالب نکته ای نیز دربــاره نظر خود درباره 
حضور اشــخاص در انتخابات بیــان کردند و گفتند: 
بنده در مورد انتخاب اشخاص هیچ دخالتی نمی کنم. 
در دوره های گذشــته افرادی که قصد کاندیداتوری 
داشــتند، نظر من را می پرســیدند که میگفتم »نه 
موافقم نه مخالفم« یعنی نظری ندارم اما در این دوره 

گفتم همین مطلب را نیز نمی گویم.
ایشان افزودند: افرادی که بین خود و خدا، معتقدند 
که شایستگی و شــرایط قانونی را دارند وارد شوند و 

مردم نیز با دیدن برنامه های آنان، انتخاب کنند.
رهبر انقالب اسالمی در آغاز سخنان شان، جلسه 
امروز را بســیار خوب و ســخنان دانشــجویان را در 
سطحی باال خواندند و انتشار دیدگاه های دانشجویان 

را برای افکار عمومی مفید برشمردند.
ایشــان همچنین با توصیه مؤکد به حفظ آثار ماه 
مبارک رمضان در دیگر ایام ســال گفتند: ســلوک 
رمضانی باید در رفتارهای شخصی، عمومی، اجتماعی، 
دانشگاهی، سیاسی و حکومتی بروز و استمرار یابد تا 

باب رحمت الهی گشوده بماند.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اســالمی، ۹ تن از 
نمایندگان تشــکل های دانشجویی به بیان دیدگاه ها 

و راهکارهای خود نسبت به مسائل کشور پرداختند. 
خانم ها و آقایان:

 محسن خزایی )نماینده بسیج دانشجویی(
 حمید محمدپور )دبیر اتحادیه جنبش عدالتخواه 

دانشجویی(
 ریحانه الســادات میرحســنی )نخبه علمی و 

مسئول پروژه واکسن آنفوالنزای فصلی انسانی(
 ســید ایمان احمدی )دبیر اتحادیه انجمن های 

اسالمی دانشجویان مستقل(
 فاطمه صحرانشین )نماینده نشریات دانشجویی 

وزارت بهداشت(
 توحیــد تقــی زاده )دبیــرکل اتحادیه جامعه 

اسالمی دانشجویان(
 میــر آرمــان عدنانــی )دبیر انجمن اســالمی 

دانشجویان پیشرو دانشگاه تربیت مدرس(
 فاطمــه راوند )نماینــده گروه هــای جهادی 

دانشجویی(
 و محمد گودرزی )دبیــر اتحادیه دفتر تحکیم 

وحدت(
بر نکات زیر تاکید کردند:

 بازطراحی ساختار اداری- اجرایی کشور
 تعمیق نظریه پردازی در زمینه عدالت و آزادی

 روشن شدن منطق خصوصی سازی ها
 بازنگری ساختارها و کارکردهای شوراهای عالی

پیشــنهاد نامگذاری دهه پنجــم انقالب به نام 
تحول و نوگرایی

 ضرورت تشکل یابی مستقل کارگران و اصناف
 لزوم حمایت و عدم رقابت بخش دولتی با بخش 

خصوصی در زمینه تولید واکسن
 ضرورت تدوین سند جامع سواد رسانهای

 بازنگری در اجرای برخی از قوانین از جمله قانون 
خدمت سربازی

 لزوم زدودن محافظه کاری و خبررسانی دقیق و 
اعتمادآفرین در صداوسیما

 ایجاد شفافیت در زمینه ضوابط گزینش و جذب 
نیروهای متخصص

 انتقاد از برخی برخوردها با دانشجویان منتقد

رهبر معظم انقالب اسالمی، ارتباط 
تشکل های دانشجویی با دانشجویان 

در سراسر کشور را فرصتی برای 
اثرگذاری و باز کردن گره های فکری 

و دینی دانشجویان دانستند و افزودند: 
البته در این زمینه مجموعه های نهاد 
نمایندگی رهبری در دانشگاه ها نیز 
وظایف مهمی دارند که باید بیشتر 

تالش کنند
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بیوگرافی و سوابق کاندیداهای ریاست جمهوری

نامزدهای قطعی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ 
اعالم شدند؛ سعید جلیلی، ابراهیم رئیسی، 

محسن رضایی، امیرحسین قاضی زاده هاشمی، 
ناصر همتی، علیرضا زاکانی و محسن مهرعلیزاده 

چهره های تایید صالحیت شده هستند.
اسامی نامزدهای انتخابات سیزدهمین دوره 
ریاست جمهوری اسالمی ایران که صالحیت 

آنان مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت، به 
ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:

 آقای سعید جلیلی
فرزند محمدحسن_ کد نامزد ۲۲

 آقای محسن رضایی 
میرقائد_ فرزند نجف_ کد نامزد ۴۴

 آقای سیدابراهیم رئیس الساداتی مشهور 
به رئیسی

فرزند سیدحاجی_ کد نامزد ۳۳
 آقای علیرضا زاکانی

فرزند حسین_ کد نامزد ۵۵
 آقای سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی

فرزند سیدحسن_ کد نامزد ۶۶
 آقای محسن مهرعلیزاده
فرزند رحیم_ کد نامزد ۷۷

 آقای عبدالناصر همتی
فرزند احمدعلی_ کد نامزد ۸۸

بیوگرافی کاندیداهای ریاست جمهوری به این 
شرح است

ابراهیم رئیسی
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سید ابراهیم رئیسی، قاضی القضات ایران و نایب 
رئیس اول مجلس خبــرگان رهبری، دارای مدرک 
عالی ترین ســطح آموزشی حوزه )ســطح چهار( از 
جلسات درس خارج فقه آیت اهلل آقا مجتبی تهرانی 
و آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب استفاده کرده 

است.
ســید ابراهیم رئیس الساداتی مشهور به رئیسی 
۲۳ آذر ۱۳۳۹ در محله نوغان شهر مشهد متولد شد. 
او تحصیالت ابتدایی را در مدرســه جوادیه گذراند و 
تحصیل در علوم حوزوی را در مدرسه نواب و سپس 
در مدرسه آیت اهلل موســوی نژاد شروع کرد. وی در 
سال ۱۳۵۴ خورشــیدی جهت ادامه تحصیالت به 
حوزه علمیه قم، مدرســه آیت اهلل بروجردی رفت، با 
اتمام دوره ســطح حوزه، به دوره کارشناســی ارشد 
رشــته حقوق خصوصی راه یافت؛ ابراهیم رئیســی 
از پایــان نامه خود با عنوان ارث بالوارث در ســال 
تحصیلــی ۱۳۸۰ دفاع کرد و ســپس بــا قبولی در 
کنکور دکتری مدرسه عالی شهید مطهری در رشته 
فقه و حقوق خصوصی ادامه تحصیل داد و با تکمیل 
تحقیقــات خود در حوزه فقه و حقوق، موفق به اخذ 
مدرک عالی ترین ســطح آموزشی حوزه سطح چهار 
شد و در نهایت از رساله دکتری خود با عنوان تعارض 

اصل و ظاهر در فقه و حقوق دفاع کرد.

 سوابق مدیریتی و اجرایی ابراهیم رئیسی
حجت االسالم والمسلمین رئیسی از سال ۱۳۵۹ و 
با حضور در جایگاه دادیاری شهرســتان کرج به عرصه 
مدیریت قضائی وارد شد و چند ماه بعد با حکم دادستان 
کل انقالب، شهید آیت اهلل قدوسی، دادستان کرج شد. 
موفقیت ایشان در ساماندهی وضعیت پیچیده این شهر 
موجب شد تا در سال ۱۳۶۱، همزمان با دادستانی کرج، 
مسئولیت دادستانی شهر همدان نیز به وی محول شود.

حضور همزمان وی در این دو مســئولیت، سه الی 
چهار ماه ادامه داشــت و از ســال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳، به 
مدت ۳ سال به عنوان دادستان استان همدان خدمت 
کرد. ابراهیم رئیسی در ســال ۱۳۶۴ عهده دار سمت 

جانشینی دادستان انقالب تهران شد.
وی در ســال ۱۳۶۷، مورد توجه ویژه حضرت امام 
خمینی )ره( قرار گرفت و احــکام ویژه )۱ و ۲ و ۳( و 
مستقیمی برای رسیدگی به مشکالت قضائی در برخی 
استان ها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان را مستقل 
از ســاختار قوه قضائیه، از بنیانگذار انقالب اســالمی 

دریافت کرد.
بعــد از رحلت حضرت امــام )ره(، با حکم آیت اهلل 
یزدی رئیس وقت قوه قضائیه، به سمت دادستان تهران 
منصوب شد و از ســال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۳ به مدت 
پنج سال این مسئولیت را برعهده داشت سپس در سال 
۱۳۷۳ به ریاســت سازمان بازرسی کل کشور منصوب 

شد و تا سال ۱۳۸۳ عهده دار این سمت بود.
وی از ســال ۱۳۸۳ تــا ســال ۱۳۹۳، به مدت ۱۰ 
ســال معاون اول قوه قضائیه بود و در اسفند ۱۳۹۴، با 
حکم مقام معظم رهبری به تولیت آستان قدس رضوی 
منصوب شــد؛ او پیش از آستان قدس، تولیت امامزاده 

صالح را بر عهده داشت.
ابراهیم رئیســی در ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ با حکم مقام 
معظم رهبری به مدت پنج ســال به عضویت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام درآمد همچنین با حکم ایشان 
به مدت ۱۰ سال، عضو هیأت امنای ستاد اجرایی فرمان 

امام شد.

 ابراهیم رئیسی در مجلس خبرگان
رئیسی در ســال ۱۳۸۵، از طرف جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم و جامعــه روحانیت مبارز و به توصیه 
نخبگان اســتان خراســان جنوبی بــرای عضویت در 
چهارمیــن دوره مجلس خبرگان رهبــری، خود را در 
معرض انتخاب مردم قرار داد و با نظر مثبت بیش از ۸۰ 
درصد مردم این اســتان وارد مجلس خبرگان شد. وی 
دو سال پس از حضور در این مجلس، با رأی خبرگان 
ملت به عنوان عضو هیئت رئیسه انتخاب شد؛ عضویت 
رئیســی در این جایــگاه تا اتمام دور چهــارم، با رأی 

نمایندگان محترم مجلس خبرگان تمدید شد.
او در هیئت رئیســه این مجلس، مسئولیت بخش 
اجرایــی دبیرخانــه را بر عهده گرفت و عــالوه بر آن 
مســئولیت دفتر تهــران که مســئول ارتباط مجلس 
خبرگان رهبری با نهادها و سازمان های مختلف است 
به او محول شد. عضویت در کمیسیون آئین نامه، عضو 
منتخب کمیته تنظیم بیانیه پایانی تمامی اجالسیه ها 
در دوره چهارم، عضو و دبیر کمیسیون تحقیق از سایر 
مسئولیت های او در این دوره بود، در دوره پنجم مجلس 
خبرگان رهبری نیز با کسب اکثریت آرا، برای دومین 
بار به عنوان نماینده مردم خراسان جنوبی برگزیده شد 
و عضویت او در هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری 

همچنان ادامه یافت.

 سوابق علمی ابراهیم رئیسی
 ســطح چهار فقه و اصــول از حــوزه علمیه قم
 فــوق لیســانس حقــوق بین الملــل خصوصــی

بــا گرایــش  دکتــرای فقــه و مبانــی حقــوق 
 حقــوق خصوصــی از دانشــگاه شــهید مطهری

تدریس متون فقهی ســطح عالی و قواعد فقه قضا و 
فقه اقتصاد در حوزه های علمیه تهران و دانشگاه ها

 تالیفات و آثار ابراهیم رئیسی
  تألیف کتاب در خصــوص ارث بالوارث در فقه و 

حقوق
  تألیف کتاب در خصوص تعارض اصل و ظاهر در 

فقه و حقوق
  کتاب تقریرات درس قواعد فقه )بخش قضائی(

  کتاب تقریرات درس قواعد فقه )بخش اقتصادی(
  کتاب تقریرات درس قواعد فقه )بخش عبادی(

  تألیف کتاب سیر تحول در نظارت و بازرسی
  مقاالت و سخنرانی

  تعدد اسباب مسئولیت
  بیع فاسد و اقسام آن

  مفهوم رهن
  مدیریت کارآمد
  نظارت اثر بخش

  تأثیر متقابل تصمیمات قضائی و اقتصادی
  جایگاه نظارت و بازرسی در اسالم
  عدالت و تأثیر آن بر سبک زندگی

 ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری
رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ 

ایران با کسب ۳۸٫۳۰ درصد آرا نفر دوم شد.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه

شانزدهم اســفندماه ســال ۱۳۹۷ رهبر معظم 
انقــالب اســالمی در حکمــی حجت االســالم و 
المســلمین ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه قضائیه 

منصوب کردند.
رهبر معظم انقالب در این حکم با تأکید بر لزوم 
تحول در قوه قضائیه و آغاز پرقدرت دوران جدیدی 
که زیبنده گام دوم انقالب باشــد، از فقاهت، دانش، 
تجربه، ســالمت، امانت و کارآمدی حجت االســالم 
و المسلمین رئیســی در مقاطع گوناگون خدمت و 
سوابق طوالنی ایشان در قوه قضائیه و آشنایی کامل 
با همه زوایای آن، بــه عنوان دالیل این انتخاب یاد 

کردند.
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ســعید جلیلی متولد ۱۵ شهریور ۱۳۴۴ در شهر 
مشهد اســت. وی سیاستمدار اصولگرا، عضو شورای 
راهبردی روابــط خارجی، عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام و نماینده رهبر انقالب در شورای عالی 

امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران است.
جلیلی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ دبیر 
شورای عالی امنیت ملی و رئیس گروه مذاکره کننده 

هسته ای ایران با کشورهای غربی بود.
وی پیــش از این رئیــس اداره بازرســی وزارت 
خارجه، مدیر بررســی های جاری دفتــر رهبری و 
معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران بوده است. جلیلی با شعار حیات طیبه 
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ نامزد شد 
و با کسب بیش از چهار میلیون رأی سوم شد. جلیلی 
در دوران دفاع مقدس رزمنده بود و در این زمان با از 

دست دادن یکی از پاهایش جانباز شد.

 زندگینامه سعید جلیلی
ســعید جلیلی در ســال ۱۳۴۴ در شهر مشهد 
به دنیــا آمد. پدر وی محمدحســن جلیلی معلم و 
مدیر دبســتان نــواب صفوی ناحیه یک مشــهد و 
دانش آموخته زبان فرانسه و اهل بیرجند و مادر وی 

آذری و اهل اردبیل است. 

 تحصیالت سعید جلیلی
ســعید جلیلی تحصیالت ابتدایی تا دانشــگاه را 
در مشــهد و تحصیالت دانشگاهی تا مقطع دکتری 
معارف اســالمی علوم سیاســی را در دانشگاه امام 
صــادق )ع( به پایان رســاند و در همین دانشــگاه 
مشغول تدریس »دیپلماســی پیامبر )ص(« است. 
جلیلی سابقه تدریس در دانشکده مدیریت و اقتصاد 

دانشگاه صنعتی شریف را هم دارد.

 حضور در جبهه
جلیلی در زمان جنگ هشت ســاله ایران و عراق 
از دبیرستان تا دوران دانشجویی بارها در جبهه های 
جنگ حضور یافت. در دی ماه سال ۱۳۶۵ دیده بان 
تیپ ۲۱ امام رضا )ع( خراســان بود که در عملیات 
کربالی ۵ پایش زخمی شد و در بیمارستان صحرایی 
منطقه شــلمچه در پــی نبود امکانــات و وضعیت 

اورژانسی، پای راست خود را از دست داد. پس از آن 
نیز در قسمت تدارکات لشکر حضور یافت.

 سوابق اجرایی سعید جلیلی
جلیلی در سال ۱۳۷۰، رئیس اداره بازرسی وزارت 
خارجه، در ســال ۱۳۷۶، معاون اداره اول آمریکا در 
وزارت خارجه، در ســال ۱۳۷۹، مدیر بررســی های 
جاری دفتر رهبری، در ســال ۱۳۸۴، معاون اروپا و 
آمریکای وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران، 
در سال ۱۳۸۶، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، 
در ســال ۱۳۸۷، نماینده رهبری در شــورای عالی 
امنیت ملی )ســمت کنونی(، بوده اســت و از سال 

۱۳۹۲ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

 انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲
ســعید جلیلــی در انتخابات ریاســت جمهوری 
ســال ۱۳۹۲ یکی از کاندیداهای جناح اصولگرا بود 
که در نهایت توانســت با کسب حدود چهار میلیون 
رأی، رتبه ســوم را به خود اختصاص دهد. در میان 
نامزدهای ریاســت جمهوری، جلیلی کاندیدایی بود 
که نسبت به سایرین کمتر به سیاست های اقتصادی 
محمود احمدی نژاد نقد کرد و همین مسئله احتمال 
ادامه روند سیاست های اقتصادی محمود احمدی نژاد 

از جانب وی را مطرح کرده بود.

 حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰
سعید جلیلی در روز ۲۵ اردیبهشت ماه با حضور 
در وزارت کشور برای شــرکت در انتخابات ریاست 
جمهوری ۱۴۰۰ ثبت نام کرد. این حرکت با تعجب 
بسیاری از اصولگرایان مواجه شد، زیرا انتظار نداشتند 
رقیبی از جناح خود را در برابر ابراهیم رئیسی ببینند.

سعید جلیلی

نامزدهای 
انتخاباتی
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محسن سبزوار رضایی میرقائد، مشهور به محسن 
رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است، او 
استاد دانشگاه امام حسین )ع( است و سابقه ۴ دوره 
حضور در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری را در 

کارنامه خود دارد.

 فرماندهی سپاه در دوران جنگ
در ســن ۲۷ سالگی و در اولین ماه های جنگ ایران 
و عراق در ســال ۱۳۶۰، به فرمان امام خمینی )ره( به 
فرماندهی سپاه پاسداران ایران منصوب شد. امام حکم 
فرماندهی وی را با نام محســن رضایی صادر کردند و 
بعد از آن زمان بود که رضایی نامش را رسمًا به محسن 
رضایی میرقائد تغییر داد، شناسنامه المثنی گرفت. وی 
در دوران جنگ به عنوان فرمانده ســتاد کل نیروهای 
مسلح و به فرماندهی ســپاه پاسداران انقالب اسالمی 
برگزیده شد و این سمت را در طول جنگ هشت ساله 

ایران و عراق برعهده داشت.

 کناره گیری محسن رضایی از فعالیت های 
نظامی و شروع فعالیت های سیاسی

محســن رضایی بعد از کناره گیری از فرماندهی 
سپاه پاســداران در ســال ۱۳۷۶ از حضور در همه 
نیروهــای نظامــی کناره گیری کــرد و وارد دنیای 
سیاســت شد. در ســال ۱۳۷۶ با حکم رهبر معظم 
انقالب، به ســمت دبیر مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام منصوب شــد و به ریاســت کمیسیون اقتصاد 
کالن مجمع تشــخیص مصلحت برگزیده شد و در 
این سال ها فعالیتش را در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام متمرکز کرده اســت. از کارهای او در این شورا 

می توان به نقش او در تدوین سند چشم انداز بیست 
ساله ایران و نیز اصالح قانون سرمایه گذاری خارجی 

اشاره کرد.

 ثبت نام محسن رضایی در نهمین 
انتخابات ریاست جمهوری

محسن رضایی در ســال ۱۳۷۸ خود را کاندیدای 
نمایندگی مجلس شورای اسالمی در تهران کرد و در 
فهرست »ائتالف خط امام و رهبری« )معروف به جناح 

راست( قرار داشت اما موفق به کسب آرای الزم نشد.
وی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ با شعار 
انتخاباتی »دولت عشــق« حضور یافــت، اما دو روز 
پیش از برگــزاری آن کناره گیری خود را اعالم کرد. 
در بیانیه ای که منتشر کرد، دلیل کناره گیری خود را 
»جلوگیــری از پراکندگی آرای مردم« در اثر کثرت 

نامزدها عنوان کرد.

 ثبت نام محسن رضایی در دهمین 
انتخابات ریاست جمهوری

رضایــی یکــی از نامزدهای دوره دهم ریاســت 
جمهوری ایران نیز بود و در بین نامزدهای رســمی 

محسن رضایی میرقائد

انتخابــات، آخرین فــردی بود که با ایــده »دولت 
ائتالفی« و به صورت مستقل به صحنه وارد شد. وی 

نفر سوم از بین کاندیداهای چهارگانه شد.
محســن رضایی پس از انتخابــات به نتایج اعالم 
شــده اعتراض کــرد و آن را تأیید نکــرد اما بعد، از 

اعتراض خود منصرف شد.

 ثبت نام محسن رضایی در یازدهمین 
انتخابات ریاست جمهوری

محســن رضایی در تاریخ ۱۴ اسفند ۹۱ در جمع 
مردم شهر دیواندره استان کردستان، به طور رسمی 
کاندیداتوری خود برای یازدهمین انتخابات ریاست 
جمهوری را اعالم و اظهار کرد: پیشنهاد شده بود در 
تهران کاندیداتــوری خود را اعالم کنم تا از امکانات 
وسیع رسانه ای استفاده کنم اما با اعالم کاندیداتوری 
در این شهر، بر رویکردم نسبت به پیشرفت و توسعه 
همه جانبه کشور و حل مشکالت مردم تاکید می کنم 
همچنین ابوالقاسم رئوفیان، مسئول ستاد انتخاباتی 
»جبهه ایســتادگی«، پس از معرفی محسن رضایی 
به عنوان کاندیدای جبهه ایستادگی، شعار انتخاباتی 
محســن رضایی را »دولت فراگیــر و جامعه امید« 
اعالم کرد. وی جز ۸ فردی اســت که صالحیت آنها 
برای انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری توسط 

شورای نگهبان تأیید شد.

 حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰
محســن رضایی در ســیزدهمین دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری ثبت نام کرد و توســط شورای 

نگهبان تأیید صالحیت شد.

سید امیرحســین قاضی زاده هاشمی، سیاستمدار 
اصولگــرا و نایــب رئیس مجلس شــورای اســالمی، 
چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه همراه دخترش با حضور 
در محل ستاد انتخابات کشور در خیابان فاطمی تهران 
در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام 

کرد.
سید امیرحســین قاضی زاده هاشــمی، محل تولد 
فریمان و یک پزشک، سیاستمدار اصولگرا، نایب رئیس 
اول مجلس شــورای اسالمی و نماینده مشهد در دوره 
هشــتم، نهم، دهم و یازدهم مجلس شــورای اسالمی 
می باشد که در دوره نهم و دهم به عنوان دبیر عضو هیئت 

رئیسه مجلس بود. او از زمان تشکیل جبهه پایداری، به 
عضویت این حزب درآمد و در فاصله سال های ۱۳۹۲ تا 

۱۳۹۳ سخنگوی این جریان سیاسی بود.

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی

 سوابق امیرحسین قاضی زاده هاشمی
قاضی زاده دانش آموخته دکتری پزشــکی )جراح 
گوش، حلق و بینی( اســت و پیــش از نمایندگی، 
ریاســت دانشگاه علوم پزشکی ســمنان را بر عهده 
داشــت. وی در فاصله ســال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ 
ســخنگوی جبهه پایداری بود. او پســر عموی سید 
حســن قاضی زاده هاشــمی؛ وزیر بهداشــت دولت 
یازدهم و دوازدهم اســت. برادر کوچک تر او ســید 
احسان قاضی زاده هاشــمی نماینده حوزه انتخابیه 
فریمان و سرخس از استان خراسان رضوی در دوره 
یازدهم مجلس شــورای اسالمی اســت که در دوره 

دهم نیز نماینده همین حوزه بود.
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علیرضا زاکانی در ســال ۱۳۶۲ و در دوران دفاع 
مقدس موفق به اخذ مدرک دیپلم شــد ســپس در 
رشته پزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد و در رشته 

پزشکی هسته ای، تخصص گرفت.

 سوابق اجرایی علیرضا زاکانی
در جنگ ایران و عراق از ناحیه دست، پا و گردن 
مجروح شد. وی سابقه فرماندهی بسیج دانشجویی 
و عضویــت در هیئت منصفه مطبوعات را داراســت 
و عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات و فراکسیون 
اصولگرایان مجلس هفتم، مجلس هشــتم و مجلس 
نهم بوده اســت. وی، از منتقدیــن جدی مدیریت 
عبداهلل جاسبی بر دانشــگاه آزاد اسالمی و عملکرد 
قاضــی مرتضوی و میدان دادن به اســفندیار رحیم 

مشایی بوده است.
او به همــراه جمعی از نیروهــای اصولگرا که از 
سال های قبل در کنار یکدیگر به فعالیت سیاسی در 
راستای آرمان های انقالب پرداخته بودند، در مهرماه 
سال ۸۷ و جمعیت رهپویان انقالب اسالمی را به طور 
رســمی تأســیس کردند و پیش از آن عضو شورای 
مرکزی ۱۱ نفره جبهه متحد اصولگرایان بود و برای 
حضور فعال در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ در 
قالب جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی فعالیت 
کرده اســت. وی در سال ۱۳۸۸ مدیر مسئول هفته 

نامه پنجره شد.

 ابهام در مورد تحصیالت
زاکانی نیز در خصوص نمرات دبیرســتان و نیز با 
رد مشروط شدن متوالی در یادداشتی به این موضوع 
پاســخ داد: » اول این که بنده در دوران دبیرستان 
هیچ گاه نمراتی را که ذکر کرده اید نداشته ام و تنها 
در ســال ۶۲ دو تا تجدیدی دارم. زیرا بنده سال ۶۲ 
تا ۲۳ اردیبهشــت ماه در جبهه بــودم و تنها ۷ روز 
بــدون معلم درس خواندم و در طول تحصیل هم به 
علت حضور در منطقه عملیاتی ترک تحصیل تلقی 
شده بودم و آن دو درس هم مدتی بعد امتحان دادم 

و قبول شدم.
دوم ایــن کــه در مدرکی که در ســایت بامداد 
)نزدیک به احمدی نژاد( منتشــر شد و به استناد آن 
نوشــته بودید بنده سه ترم مشروط شدم باید اعالم 
کنم ذیل همان نامه منتشــر شده در بامداد نوشته 
شــده بود که دو ترم از این ســه ترم از مشــروطی 

علیرضا زاکانی

درآمده ام که دلیل آن تأخیــر در اعالم نمرات بوده 
است که هنوز این چنین مشکالتی برای دانشجویان 
رخ می دهد و نکتــه دیگر آن که آن یک ترم هم به 
آن دلیل مشروط شدم که مجبور بودم در کنار درس 
و مسئولیت بسیج دانشگاه برای تأمین خرج زندگی؛ 

یازده ماه از سال با ماشین کار کنم!

 کمیسیون ویژه بررسی برجام، 
پیامدها و نتایج

پــس از پایان مذاکرات هســته ای ایران و تدوین 
برنامه جامع اقدام مشترک توسط ایران و کشورهای 
۱+۵، نتایج به کشــورها ارســال شد که در این بین 
مجلس شــورای اسالمی ایران، کمیســیون ویژه را 
مســئول بررســی این توافق کرد. علیرضا زاکانی با 
رأی نمایندگان مجلس مسئولیت »کمیسیون ویژه 
بررسی برجام، پیامدها و نتایج« نام داشت را بر عهده 

گرفت.
 فعالیت ها در مجلس

وی در زمــان مدیریت خود در این کمیســیون، 
دعوت از مقامات هسته ای، سیاسی و اقتصادی ایران 
به کمیســیون برجام را در دستور کار خود قرار داد 
و در نامه های جداگانه به ســران قوا، خواستار دیدار 
با آن ها شــد. وی همچنین در نامه ای به محمدجواد 
ظریف، خواستار حضور یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در کمیســیون برجام و ارائه 
توضیحات در خصوص توافق با ایران شد و در برنامه 
تلویزیونی متن حاشیه، درباره ارائه اطالعات محرمانه 
توافق ایران و آژانس گفت که علی اکبر صالحی قول 
داده که این مفاد را در اختیار کمیسیون قرار بدهد.

 حضور در انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲

علیرضا زاکانــی در انتخابات ریاســت جمهوری 
۱۳۹۲ با حضور در ســتاد انتخاباتی وزارت کشور در 
یازدهمین دوره انتخابات نام نویســی کرد که پس از 

بررسی شورای نگهبان احراز صالحیت نشد.
حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶

علیرضا زاکانــی در دوازدهمیــن دوره انتخابات 
ریاست جمهوری ۱۳۹۶ نیز شــرکت کرد که برای 
دومیــن دوره پیاپــی با نظر شــورای نگهبان احراز 

صالحیت نشد.

 حضور در انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰

وی در انتخابــات ریاســت جمهــوری ۱۴۰۰ و 
ســیزدهمین دوره انتخابات نیز مجدداً ثبت نام کرد 

و تأیید صالحیت شد.
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محسن مهرعلیزاده سیاســتمدار و از چهره های 
شــاخص اقتصادی و سیاسی اصالح طلبان، استاندار 
اســبق خراســان و اصفهان و رئیس اسبق سازمان 
تربیت بدنی، اواســط اردیبهشت ماه سال جاری در 
جلسه ای که با برخی اعضای مجمع روحانیون مبارز 
مشهد داشت اعالم کاندیداتوری کرد. حزب راه ملت 
در همان زمان با صدور بیانیه ای با اشاره به مرامنامه 
خود و برشمردن ویژگی هایی فردی و اجرایی محسن 
مهرعلــی زاده، از او دعوت کرده بود که خود را نامزد 

انتخابات ریاست جمهوری کند.
در ادامه به ســوابق محسن مهرعلیزاده کاندیدای 

انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ می پردازیم:
محســن مهــر علیــزاده )زاده ۱۳۳۵ مراغــه( 
سیاستمدار اصالح طلب، رئیس فدراسیون بین المللی 
ورزش های زورخانه ای و عضو هیئت مدیره سازمان 
منطقــه آزاد کیش اســت. وی در دولت اول ســید 
محمد خاتمی استاندار خراسان و در دولت دوم وی 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی بود 
و در دولت حسن روحانی به عنوان استاندار اصفهان 
انتخاب شد و در انتخابات دور نهم ریاست جمهوری 
با حمایت نمایندگان مجلس اســتان های آذربایجان 
شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیالن و خراسان و 
پیشنهاد سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت، وارد 

عرصه انتخابات شد.

 ثبت نام محسن مهرعلیزاده 
در انتخابات ۸۴

محسن مهرعلیزاده و مصطفی معین که در سال 
۱۳۸۴ به عنوان نامزدهــای جناح اصالح طلب وارد 
کارزار نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 
شده بودند، ابتدا توسط شورای نگهبان رد صالحیت 
شــدند، اما در موعد تجدید نظر و بر اســاس حکم 
رهبر معظم انقالب هر دو نفر مجدداً تأیید صالحیت 
شــدند. او در انتخابات سال ۸۴ با کسب آرای ۱٫۲۹ 
میلیــون نفر در رتبه چهارم قرار گرفت و از رفتن به 

پاستور بازماند.
وی در ۷ آبان ۱۳۹۶ به عنوان اســتاندار اصفهان 
انتخاب شد و در ۲۶ آبان ۱۳۹۷ به علت قانون منع 
به کارگیری بازنشســتگان سمت خود را ترک کرد و 
در حال حاضر رئیس فدراســیون جهانی ورزش های 
زورخانه ای و رئیس هیئت مدیره شــرکت مهندسی 
توسعه آب آسیا )مجری شــیرین سازی طرح ملی 
انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور( 

می باشد.

 سوابق مدیریتی
 مشارکت در تشکیل کمیته انقالب اسالمی مراغه 

در سال ۱۳۵۷
 مشارک در تأسیس جهاد سازندگی و هیئت های 
هفت نفــره در اســتان آذربایجــان شــرقی و کلیه 

شهرستان های آن در سال های ۱۳۵۷ الی ۱۳۶۰
 مشــارکت در تشــکیل ســپاه پاســداران ناحیه 
)شهرســتان مراغه( و فرماندهی آن در ســال های 

۱۳۵۸ الی ۱۳۶۰
 مشارکت در تشــکیل کانون نشر فرهنگ انقالب 

اسالمی تبریز در سال ۱۳۵۸
 مشارکت در تشــکیل کانون نشر فرهنگ انقالب 

اسالمی مراغه در سال ۱۳۵۸
 قائم مقام مدیر عامل شــرکت لیالند موتور ایران 

)شهاب خودرو( در سال ۱۳۶۰
 عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل شرکت 

اتومبیل سازی سایپا در سال های ۱۳۶۱ الی ۱۳۶۳

محسن مهرعلیزاده

 عضو گروه خودرو و مدیــر صنعتی و بهره برداری 
گروه خودرو سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 

در سال های ۱۳۶۳ الی ۱۳۶۴
 عضو هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی ایران 

در سال های ۱۳۶۴ الی ۱۳۶۹
 معاون وزیر صنایع ســنگین در امــور صنعتی و 
بهره برداری و عضو هیئت عامل ســازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران در سال های ۱۳۶۴ الی ۱۳۶۹

 رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ســازمان عمران 
کیش )مأموریــت ایجاد منطقــه آزاد کیش، جلب 
سرمایه گذاری و توسعه توریسم( در سال های ۱۳۶۹ 

الی ۱۳۷۱
 معاون سازمان انرژی اتمی ایران در امور نیروگاه ها 

در سال های ۱۳۷۲ الی ۱۳۷۴
 رئیــس هیئــت مدیــره و مدیر عامل شــرکت 

سرمایه گذاری شاهد در سال های ۱۳۷۴ الی ۱۳۷۶
 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مؤسسه اندوخته 

شاهد در سال های )۱۳۸۴ الی ۱۳۹۴(

 سوابق اقتصادی و سیاسی 
 مدیریت عامل شــرکت های صنعتی و تولیدی به 

مدت ۴ سال )۱۳۶۰ الی ۱۳۶۴(
 معــاون وزیر صنایع به مدت ۵ ســال )۱۳۶۴ الی 

)۱۳۶۹
 معاون ســازمان انرژی اتمی ایران به مدت ۳ سال 

)۱۳۷۲ الی ۱۳۷۴(
 مدیر عامــل بنگاه های بزرگ اقتصــادی )کوثر و 

شاهد( به مدت ۱۶ سال
 اســتاندار خراسان به مدت ۴ ســال )۱۳۷۶ الی 

)۱۳۸۰
 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی 

از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴
 رئیس فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای 

از سال ۱۳۸۳ تاکنون
 مؤسس بانک دی متعلق به فرزندان معزز شاهد و 

رئیس هیئت مدیره بیمه دی
 رئیس هیئت مدیره شــرکت مهندسی توسعه آب 
آسیا )مجری بخش شیرین سازی طرح ملی انتقال 

آب خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور(
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عبدالناصــر همتی چهره سیاســی اصالح طلب 
رئیس بانک مرکزی ۲۵ اردیبهشت ماه با حضور در 
وزارت کشور در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام 

کرد.
عبدالناصــر همتــی متولــد ۱۳۳۶ در شــهر 
کبودرآهنگ، استان همدان است. وی مشهور به پدر 
بیمه خصوصی ایران و مدیر ارشد اقتصادی و سیاسی 
ایرانی اســت. او دکترای اقتصاد دارد و اکنون استاد 
دانشگاه تهران و کارشــناس رسمی دادگستری در 

امور سرمایه گذاری، پولی و اعتباری است.
وی در زمان ریاســت جمهوری حسن روحانی به 
مدت ۵ ســال عضو کمیته اقتصادی شــورای عالی 
امنیت ملی بــود و برای پنج ســال پیاپی مدیریت 
بیمه اتکایی آسیا را بر عهده داشته است. او از معدود 
مدیران ایرانی اســت که در دولت های ســازندگی، 
اصالحات و نیز احمدی نژاد ســمت های مهم داشته 

است.

 سوابق مدیریتی عبدالناصر همتی
همتی از سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ به مدت ۱۲ 
ســال رئیس بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
بود. او پس از ۷ ســال مدیرعاملی بانک سینا، در ۸ 
مهر ۱۳۹۲، با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی 
)علی طیب نیا( و تأیید مجمــع عمومی بانک ملی 
به عنوان مدیرعامل بانک ملی ایران انتخاب شــد و 

جایگزین فرشاد حیدری شد.

در دوره مدیریــت او بر بیمه، هــرج و مرج های 
بیمه ای دهه شــصت و هفتاد از بین رفت و آرامش 
بر اوضاع آن حاکم شــد. در تاریخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۷ بنا 
بر پیشنهاد مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و 
دارایی ایران، طی حکم حسن روحانی، رئیس جمهور 
ایران به عنوان رئیس کل بانک مرکزی ایران منصوب 

شد.
از جمله مهم ترین ســوابق اجرایی و مدیریتی او 
در ســال و دهه های اخیر می توان به ســمت هایی 
چون رئیس واحد مرکزی خبــر. ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷، 
مدیــر پخش اخبار صدا و ســیما. ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸، 
معاونت سیاســی سازمان صدا و ســیما. ۱۳۶۸ تا 
۱۳۷۳، رئیــس کل بیمه مرکزی ایــران )و رئیس 
شورای عالی بیمه(. ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵، رئیس هیئت 
مدیره شــرکت بیمه اتکایی آســیایی، اســتادیار 
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران از ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۵ 
و رئیس کل بانک مرکزی _ از مرداد ۱۳۹۷ تاکنون 

اشاره کرد.

عبدالناصر همتی

 سوابق اجرایی عبدالناصر همتی
عبدالناصر همتی از سال ۱۳۸۰ تاکنون به مدت 
شــش دوره پیاپی ریاست شورای عالی شرکت بیمه 
اتکایی آسیایی )کمیسیون اقتصادی – سیاسی آسیا 
و اقیانوسیه سازمان ملل متحد _ اسکاپ( مستقر در 
بانکوک پایتخت تایلند را بر عهــده دارد که با رأی 
مســتقیم رؤسای بیمه ۱۰ کشــور مهم آسیایی به 
این سمت انتخاب شده است. شرکت ای شین ری، 
با عضویت کشــورهای چین، هند، فیلیپین، تایلند، 
بنگالدش، سریالنکا، افغانستان، بوتان، کره جنوبی و 
ایران و با هدف ارتقای همکاری های بیمه ای اتکایی 
در آســیا شکل گرفته است، این شــرکت از ابتدای 
تأسیس تا کنون، هر سال سودآوری خود را افزایش 

داده و بر سرمایه خود افزوده است.
بیمه اتکایی آســیایی در ســال ۲۰۱۰ نسبت به 
ســال ۲۰۰۹ در حق بیمه های تولیدی ناخالص ۸٫۶ 
درصد رشــد داشته و ســود خالص آن ۱۰۰ درصد 
بوده اســت. ارزش دفتری سهام شرکت بیمه اتکایی 
آســیایی نیز حدود ۳٫۸ درصد رشد داشته است. در 
برنامه راهبردی شــرکت بیمه اتکایی آسیایی عالوه 
بر موافقت با گســترش سرمایه گذاری و عضویت در 
شــرکت، مقرر شده اســت که عملیات بیمه ای این 
شــرکت در ســال آینده میالدی به رشد باالی ۱۰ 
درصد برســد. این شرکت در ســال ۱۹۷۹ با ابتکار 
کمیســیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای 
آســیا و اقیانوسیه تأسیس شــد و مقر آن در تایلند 

است
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رئیــس قوه قضائیــه و نامــزد انتخابات 
ســیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسالمی 
ایران، دقایقی قبــل، رأی خود را به صندوق 

شماره ۳۳۱۳۰۰۱۳۰ انداخت.
سید ابراهیم رئیســی، با حضور در شعبه 
جامع  مسجد  در  مستقر   ۳۳۱۳۰۰۱۳۰ شماره 
ارشاد شــهر ری واقع در جنوب تهران، رأی 
خود را بــرای چهار انتخابات ســیزدهمین 
پنجمین  میان دوره   ای  ریاست جمهوری،  دوره 
دوره مجلس خبــرگان رهبری، میان دوره  ای 
و  اسالمی  شــورای  مجلس  دوره  یازدهمین 

ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا 
در حوزه انتخابیه  شــهر تهــران به صندوق 

انداخت .
انداختن  انتخابات و  وی پس از شرکت در 
رأی خود به صندوق، با خبرنگاران مستقر در 
ارشاد شهرری، گفت وگو   شعبه مسجد جامع 

کرد.
بیش از ۱۰۰ خبرنگار، عکاس و تصویربردار 
رسانه های داخلی و خارجی این برنامه را که از 
برخی شبکه های تلویزیونی و اینترنتی به طور 

زنده پخش شد، پوشش دادند

رئیسی رأی خود را 
به صندوق انداخت
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ساســان شاه ویسی کارشــناس اقتصادی با اشــاره به سازوکار 
اقتصادی متفاوت کشــورها در بحث رشد اقتصادی اظهار داشت: 
مدل ســازی نرخ رشــد در اقتصادها متفاوت اســت. با توجه به 
ظرفیتــی که اقتصاد ایران دارد و ظرفیت هــای به اصطالح خالی 
که همچنان جا دارد که در آن بخش ها، سرمایه گذاری و گردش 
سرمایه داشته باشــیم، می توان به رشد اقتصادی در ایران امیدوار 
بود. بایســتی بخشی از دســت رفتگی یا اقتصاد پنهان را بتوانیم 

مدیریت کنیم و آن را به صحنه اصلی اقتصاد بازگردانیم.
به نظرم می رسد که حرکت در استفاده از استعداد و تولید ملی 
مهم ترین مولفه اســت. چرا می گوییم تولید ملی؟ یادم هست در 
اواخر سال ۹۵، یک انتقادی را من وارد می کردم به دولت مستقر، 
مبنــی بر اینکه فروش بیش از اندازه نفت یا همان اقتصاد با نفت، 
رشد اقتصادی تعبیر نمی شود. رشد اقتصادی 
اقتصادها را قدرتمند می کند که بتواند مبتنی 
بر ظرفیت اصلی اقتصــاد ارزش افزوده را به 

وجود بیاورد.
شاه ویســی گفت: درست است که اقتصاد 
مــا یک ثروت خدادادی با عنــوان نفت را با 
خودش همراهی می کند اما اگر ما توانستیم 
نفت را بفروشــیم یا نفت را تبدیل به پایین 
دست در اقتصاد بکنیم، و آن پایین دستی را 
به عنوان ســرمایه ای برگردانیم که منجر به 
اشتغال یا منجر به افزایش تولید صنعتی و یا 
منجر به افزایش تولیدات کشاورزی، منجر به 
افزایش فناوری های در حوزه های مختلف یا 
فناوری های نوظهور بشود، آن وقت می توانیم 
بگویم فروش نفت هم یکــی از آن عوامل و 

محرک هایی هست که اقتصاد ما را توانسته است برخوردار کند.
به عبارت بهتر، بهترین نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی 
ای هســت که مبتنی بر افزایش کمــی و کیفی تولیدات صنعتی، 

تولیدات کشتاورزی و تولیدات مبتنی بر فناوری باشد.
در صورت رسیدن به رشد اقتصادی، آثار آن برای اقتصاد ایران 

چه خواهد بود؟
شاه ویسی در پاســخ به این سوال اظهار داشت: در نتیجه رشد 
اقتصادی به اصطالح پایدار، اثرگذار و رشدی که منجر به کارآمدی 
اقتصادی بشود، تعبیر آن هست که در وهله اول بتواند خلق ثروت 
کند، در وهله دوم بتواند اشــتغال را فعــال کند. بخش بزرگی از 
ســرمایه هایی که به کار نگرفتیم، از جمله سرمایه و منابع انسانی، 
بایستی که در مسیر اقتصادی این گونه به کارگیری شود. همچنین 
در عین حال بتواند ظرفیت تحقیق و توسعه که منجر به بهره وری 
عوامل تولید و نهایتا اقتصادی بشــود را بــرای ما به وجود بیاورد. 
اینهــا در کنار همدیگر، ارزش پول ملی را تقویت می کند، ســهم 
مــا را از صادرات غیرنفتی، از تجارت بین الملل افزایش می دهد و 
نهایتا منجر به افزایش سرانه ملی یا به عبارتی بهبود یافتگی سفره 

خانوار می شود.
چرا با اجرای سیاســت های انبساطی در اقتصاد ایران، بازهم به 

رشد اقتصادی دست نیافته ایم؟
این کارشناس اقتصادی گفت: سیاســت های انبساطی عموما 
در اقتصادهای لیبرال که ســعی می کنند در پدیداری بحران ها با 
اســتفاده از ظرفیت بازار رقابتی ارتقای سهم اقتصادی را به وجود 
بیاورند و دوره رکود را پشــت سر بگذارند، اجرا می شود. متاسفانه 
ما حتی اگر سیاســت های رقابتی و اقتصاد آزاد را انتخاب بکنیم، 

آن را با نگاه دولتی انتخاب می کنیم. یعنی مبتنی بر سیاست های 
دســتوری، آن هم صرفا در پدیداری بر اثربخشــی کسری بودجه 
است. لذا اقتصاد سرمایه داری دولتی یک مفهموم ناشناخته چند 
وجهی هســت که چند سالی اســت اثرگذاری خود را در اقتصاد 

گذاشته است.
االن نه رقابتی می شــویم نه سوسیالیستی؛ عمدتا چون سعی 
می کنیم همــه ارتزاق ملی را حبس کنیــم در قابلیت های تولید 
ثــروت و در مدیریت دولتی. چالش برنگیزش آن هســت که آنجا 
هم که می خواهیم از سیاســت های انبساطی استفاده کنیم، صرفا 
محرک های بودجه ساز یا منابع بودجه ای را هدف گذاری می کنیم. 
خروجی آن، افزایش نرخ تورم، از دست رفتن ارزش پول ملی، ورود 
تکانه ها و بی اعتمادی به بازار است و نهایتا هم از دست رفتن بازار 

واقعی است.
شاه ویســی در پایان افزود: متاســفانه صرفا همه داشــته های 
خودمــان را در بازارهای مالی می گذاریم و نهایتا منجر به تخریب 
بازارهای مالی می شــود. اتفاقی که در حال حاضر از بورس حدودا 
یک ماه و نیم قبل شروع شده و می بینیم که در سایر بازارهای مالی 
اثر خودش را می گذارد. چرا؟ چون آن بی ثباتی و یک وجهی و یک 
بعدی نگاه کردن به مفهموم سیاست های انبساطی، خروجیش این 
می شود که امروز در خود تصمیم سازان دولت، همه منتقد هستند 
و نهایتا مردم هم منتقد هســتند. شاید منطقی ترین رویکرد این 
هســت که در نهایت، بایستی ما سیاست های انبساطی را منضبط 

بکنیم.

بهترین نسخه برای رشد اقتصادی ایران چیست؟
تقویت ارزش 

پول ملی با رشد 
اقتصادی پایدار، 

اثرگذار و رشدی که 
منجر به کارآمدی 

اقتصادی بشود، 
میسر گردد.

شاه ویسی گفت: درست است که 
اقتصاد ما یک ثروت خدادادی با 
عنوان نفت را با خودش همراهی 
می کند اما اگر ما توانستیم نفت را 
بفروشیم یا نفت را تبدیل به پایین 
دست در اقتصاد بکنیم، و آن پایین 

دستی را به عنوان سرمایه ای 
برگردانیم که منجر به اشتغال یا منجر 

به افزایش تولید صنعتی و یا منجر 
به افزایش تولیدات کشاورزی، منجر 
به افزایش فناوری های در حوزه های 
مختلف یا فناوری های نوظهور بشود، 
آن وقت می توانیم بگویم فروش نفت 
هم یکی از آن عوامل و محرک هایی 
هست که اقتصاد ما را توانسته است 

برخوردار کند.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
ملت بزرگ و سربلند ایران!

حضور حماســی و شــورانگیز در انتخابات ۲۸ خرداد، صفحه  
درخشــان دیگری بر افتخارات شــما افزود. در میانه  عواملی که 
هریک به گونه ای می توانست مشارکت در انتخابات را کم رنگ کند، 
مناظر چشم نواِز اجتماعات شــما 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 اســت که یک بار دیگر 
در برابر تبلیغات رســانه های مزدور دشمن و وسوسه  خام اندیشان 
و بدخواهان، قد برافراشــت و حضور خود در قلب میدان سیاسی 
کشــور را نشان داد. نه گالیه از دشواری معیشت طبقات ضعیف، 
نه دلتنگی از تهدید بیمــارِی فراگیر، نه مخالف خوانی هایی که با 
انگیزه  دلسرد کردن مردم از ماهها پیش آغاز شده بود، و نه حتی 
برخی اختالالت در جریان رأی گیری در ســاعاتی از روِز انتخاب، 
هیچ یک نتوانســت بر عزم ملت ایران فائق آیــد و انتخابات مهم 

ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا را دچار مشکل سازد.
اینجانب جبهه سپاس بر خاک می سایم و خداوند علیم و قدیر 
را بر توفیقی که به ملت ایران عطا کرد و نظر رحمتی که بر ایران 

و جمهوری اســالمی افکند، شکر بی پایان می گزارم. به ملت ایران 
شــادباش می گویم و به حضرات محترمی که با انتخاب مردم به 
مسئولیت واالی ریاســت جمهوری یا عضویت شوراها در سراسر 
کشور دست یافته اند، همراه با عرض تبریک، قدردانی از این ملت 
باوفا و پایبندی کامل به وظائفی را که در قانون برای آنان شمرده 
شده است، یادآوری می کنم. فرصت خدمتگزاری به کشور و ملت 
را قدر بدانید و انگیزه های خدائی را همواره مّد نظر داشته باشید.

الزم می دانــم از شــورای محتــرم نگهبان و وزارت کشــور و 
دســتگاه های حافظ امنیت و ســالمت و رســانه  پرتالش ملی و 
نامزدهای محترم و همه  کســانی که به نحوی به این آزمون بزرگ 

کمک کرده اند تشکر کنم.
بــه حضرت ولی اهلل االعظم ارواحنا فــداه که صاحب اصلی این 
کشــور و این نظام است ســالم عرض می کنم و درود می فرستم، 
علو درجات امام عزیز که سلسله جنبان حرکت عظیم ملت ایران 
بود و شهیدان واالمقام را که برترین افتخارات کشورند، از خداوند 

متعال مسألت می کنم.
سّیدعلی خامنه ای
۲۹خرداد ۱۴۰۰

پیام تبریک رهبر معظم انقالب اسالمی 
خطاب به ملت ایران

در پی حضور حماسی 
و شورانگیز ملت بزرگ 

ایران در انتخابات ۲۸ 
خرداد، رهبر معظم 
انقالب اسالمی در 
پیامی پیروز بزرگ 

انتخابات را ملت ایران 
دانستند.

متن پیام رهبر انقالب 
اسالمی به این شرح 

است:
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حضرت آیــت اهلل خامنه ای در حکم تنفیــذ، حضور پر معنا و 
عزت آفریــن مردم در انتخابــات و انتخاب شــخصیتی مردمی، 
پرهیزگار و دارای سوابق درخشــان مدیریت را نشانه عزم راسخ 
ملت بر پیمودن مسیر نورانی انقالب یعنی مسیر عدالت، پیشرفت 
و آزادی دانســتند و بــا اشــاره به آمادگی کشــور برای حرکت 
جهشــی 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 اسالمی همچنین در سخنانی در مراسم تنفیذ، با 
مســألت از خداوند متعال برای مبارک گرداندن این روز پر امید 
برای مردم و کشــور، حضور ملت در انتخابات ریاست جمهوری 
را کاماًل پر معنا و نماد مردم ســاالری دینی خواندند و با تشکر از 
»رئیس جمهور و دولت دوازدهم«، برای آقای رئیسی و همکاران 

دولت جدید نیز توفیق و عنایت ویژه الهی آرزو کردند.
ایشــان، مراســم تنفیذ را متکی بر قانون اساســی و رســم 
بنیانگذاری شده به دست امام خمینی)رض( برشمردند و افزودند: 
این مراســم، مظهر موضوع بسیار مهم »جابجایی عقالنی، آرام و 

متین« در قوه مجریه و در واقع در مدیریت کشور است.
رهبر انقالب، وجود تنوع سیاســی را از دیگر مضامین بســیار 
مهم مراسم تنفیذ خواندند و افزودند: گرایش های مختلف سیاسِی 
دولت ها، نشان دهنده تنوع سیاسی در کشور و این واقعیت نشانه 

آزادی و سالمت انتخابات است.
ایشان با اشاره به برگزاری انتخابات در سالمت و امنیت کامل، 
از همه دســتگاه های برگزارکننده انتخابات و تأمین کننده نظم و 
امنیــت و به طور ویژه از ملت عزیز ایران صمیمانه تشــکر کردند 
و افزودنــد: از مدت ها پیش توطئه تحریــم انتخابات در محافل 
سیاســت گذاری دشمنان طراحی و دنبال می شد و در داخل هم 
عــده ای از روی غفلت و عده ای شــاید از روی غرض همین خط 
را دنبال می کردند اما ملت پاســخ قاطع داد و با توجه به اوضاع و 

احوال، مشارکت خوبی در انتخابات داشت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، جابجایــی قدرت در قوه مجریه را 
امیدآفرین برشمردند و گفتند: حضور افراد جدید با اراده های تازه 

و ابتکارات نو، بــرای همه به خصوص جوانان امید می آفریند که 
این امیدواری بسیار مغتنم است.

ایشان افزودند: این جابجایی برای صاحبان فکر و نظر و اندیشه 
نیز فرصتی اســت که با دقت و تأمل، خطاهای دوران گذشته را 

پیدا کنند و راه حل ارائه دهند.
رهبر انقالب اســالمی با اشاره به تکیه بر ارزش های انقالب در 
تبلیغات انتخاباتی آقای رئیســی تأکید کردند: این مسیر درست 
باید ادامه یابد چرا که ملت را به حقوق اساســی خود می رساند و 

ایران را در جایگاه شایسته قرار می دهد.
ایشــان در همین زمینه افزودند: ارزش هــای انقالب مفاهیم 
موهومی نیســت بلکه در ســخنان امام بزرگوار، به طور روشن و 
مکرر بیان شده و باید همین ســخنان مالک قرار گیرد و دنبال 

شود.
رهبر انقالب، ورود ملت به مســائل مختلف را کلید اصلی حل 
مشــکالت خواندند و افزودند: پیگیری ارزش های انقالب موجب 
افزایش انگیزه های مردم و ورود آنان به میدان می شــود که این 

حضور بی بدیل و بی جایگزین، بسیار مغتنم و کارگشا است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، تبدیل مردم را از یک جمع منفعل و 
پراکنده به مجموعه ای متحد، پرانگیزه، هدفدار و آرمانخواه، هنر 
اصلــی انقالب و امام خواندنــد و افزودند: هر عامل و عنصری که 
بتواند اتحاد، انگیزه و امیــد ملت را افزون و مردم را وارد میدان 
کند، مغتنم است که ارزش های انقالب این ویژگی تعیین کننده 

را دارد.
رهبر انقالب با اشاره به شعارهای انتخاباتی آقای رئیسی مبنی 
بــر »مردمی بودن و از مردم شــنیدن و در میــان مردم بودن«، 
گفتند: مردمی بودن موضوع بســیار مهمی است و رییس جمهور 
محتــرم و همکارانشــان باید تالش کنند این شــعار در واقعیت 
محقق شــود و به معنی واقعی و بدون در نظرگرفتن امتیازهای 

طبقاتی و گروهی، در میان همه مردم باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطر نشــان کردند: البته حضور در 
میان مردم نباید موجب غافل شــدن از ارتباط با نخبگان شود و 

ارتباط و تبادل نظر با نخبگان، الزم و مفید است.
رهبرانقــالب با تأکید بر اینکــه دولت باید مظهر 
وفاق ملی و نگاه مالطفت آمیز به عموم مردم باشد، 
افزودنــد: یکی از کارهای مهمی که به مردمی بودن 
دولت کمک می کند، تعهد بــه گفتگوی صادقانه و 
بدون پیرایه های سیاسی با مردم است. باید با مردم 
صادقانــه حرف زد، مشــکالت و راه حل ها را گفت و 
توقعات را بیان کرد و کمک های الزم را نیز به مردم 

تقدیم کرد.
توصیــه بعدی حضرت آیت اهلل خامنه ای به دولت 
سیزدهم، شناخت ظرفیت های فراوان کشور و توجه 

جدی به آنها بود.
ایشان گفتند: این روزها از مشکالت و کمبودهای 
کشــور گفته می شــود که زیــاد هم هســتند اما 
ظرفیت های کشــور در بخش های آب، نفت، معادن، 
بازار گســترده داخلی، همســایگان و اســتعدادها 
و آمادگی هــای حیــرت آور جوانان، بســیار فراتر از 

مشکالت و فوق العاده هستند.
رهبر انقالب خاطر نشــان کردنــد: بدون تردید 

رهبر معظم انقالب در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری سیزدهم:

بسترها و زمینه های فساد در قوه مجریه است 
که باید با آن به طور جدی مبارزه کرد

مراسم تنفیذ 
ریاست جمهوری 

دوره سیزدهم، 
صبح روز ۱۲ مرداد 

۱۴۰۰ در حسینیه 
امام خمینی)ره( 

برگزار شد و رهبر 
معظم انقالب 

اسالمی با تنفیذ 
رأی ملت، حجت 

االسالم سید 
ابراهیم رئیسی را 

به ریاست جمهوری 
اسالمی ایران 

منصوب کردند.
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با ایــن ظرفیت ها می توان بر مشــکالت غلبه کرد 
به شــرطی که خوب شــناخته و ســپس با تالش 

خستگی ناپذیر و شبانه روزی به کار گرفته شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی دیگر از جنبه های 
مردمی بودن را مبارزه بی امان با فســاد و مفســد 
برشــمردند و افزودند: آقای رئیســی در مسئولیت 
قبلی، مبارزه با فساد را شروع کرد و اقدامات خوبی 
انجام داد اما اصل قضیه و بسترها و زمینه های فساد 
در قوه مجریه اســت که باید بــا آن به طور جدی 

مبارزه کرد.
بی دلیل،  انحصارهای  مالیاتی،  فرارهای  ایشــان 
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 نیازمنــد برنامه و حرکت براســاس برنامه کلی 
طراحی شده دانستند و گفتند: با کارهای روزمره و 
اقدامات پیش بینی نشده نمی توان مشکالت را حل 
کرد ضمن آنکه همه بدانند حل مشکالت اقتصادی 
زمان بر است و مسئوالن باید همه تالش خود را به 
کار گیرند تا این زمان هر چه ممکن اســت 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 رییس جمهور 
محترم در معرفی وزرای پیشــنهادی و مجلس نیز 

در بررسی صالحیت وزیران شتاب به خرج دهند.
نکته پایانی که رهبر انقالب به آن اشــاره کردند 

موضوع جنگ تبلیغاتی بود.
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای با اشــاره به تالش 
دشــمنان بــرای تأثیرگذاری و مســلط شــدن بر 
افکارعمومی کشــورها از جمله مردم ایران از طریق 

جنگ نرم و جنگ تبلیغاتی و رســانه ای گفتند: اگر 
افــکار عمومی یک ملت در اختیار بیگانه قرار گیرد 

آن ملت طبق میل بیگانه پیش خواهد رفت.
رهبر انقالب با اشــاره به وجود ضعف و کم کاری 
در کارهای رســانه ای و تبلیغاتی در داخل کشــور 
خاطر نشــان کردند: باید در این مســایل قوی تر و 

هوشمندانه تر عمل کرد.
در این مراســم همچنین حجت االسالم رئیسی 
رئیس جمهوری اسالمی ایران با تشکر از همه مردم 
و نقش آفرینــان در انتخابات گفت: در انتخابات ۲۸ 
خرداد، ملت با وجود همه مشــکالت معیشــتی و 
بهداشتی، حماسه بزرگی خلق و دشمنان را ناامید 

و دوستان را امیدوار کرد.
آقای رئیســی، پیام های انتخابات ۲۸ خرداد را 
تحول خواهــی، عدالت طلبی، مبارزه با فقر، فســاد، 

تبعیض و رانت خواری، پاسداشت ارزش های انقالب، 
لــزوم رفع مشــکالت و در یک کلمــه تغییر وضع 
موجود دانست و گفت: مشکالتی از جمله تورم ۴۴ 
درصدی، رشد فزاینده نقدینگی، افزایش بدهی های 
دولت، کســری بودجه، بیکاری و مشکل مسکن که 
به علت دشمنی ها و همچنین برخی ناکارآمدی های 
داخلی ایجاد شــده، نیازمند اصالح اســت و مردم 

توقع دارند اعتماد آسیب دیده آنان ترمیم شود.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه هر جا به رهنمودهای 
رهبری  می شد دچار مشکل شدیم، خاطرنشان کرد: 
به دنبال رفع تحریم ها خواهیم بود اما سفره مردم را به 

اراده بیگانگان گره نمی زنیم.
آقای رئیســی گفت: »کسری بودجه، ثبات بازار 
سرمایه، کنترل تورم، کرونا و موضوع آب و برق« از 
جمله مسایل مهمی است که حل آنها فوریت دارد و 
دولت با نگاه به ۱۰ مسئله فوری، یک برنامه تحولی 

کوتاه مدت تهیه کرده است.
رئیس جمهــور افزود: برنامه تحولی چهار ســاله 
دولت که بــه زودی در اختیــار صاحبنظران قرار 
می گیرد، زمینه ســاز اجرای برنامه توســعه هفتم 

خواهد بود.
در ایــن مراســم وزیر کشــور نیز گزارشــی از 
روند برگزاری ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست 

جمهوری بیان کرد.
آقای رحمانی فضلــی، »قانون مداری، امانتداری، 
بی طرفی، امنیت کامل، رقابت ســالم، مشــارکت 
حداکثــری و حفظ ســالمت مجریــان، داوطلبان 
و رأی دهندگان« به منظور افزایش شــور و نشــاط 
سیاســی و مشــارکت مردم را جزو اصول برگزاری 
انتخابات برشمرد و گفت: شــورای نگهبان صحت 
و قانونی بودن انتخابــات را بدون ابطال حتی یک 

صندوق رأی اعالم کرد

حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی دیگر 
از جنبه های مردمی بودن را مبارزه 
بی امان با فساد و مفسد برشمردند 

و افزودند: آقای رئیسی در مسئولیت 
قبلی، مبارزه با فساد را شروع کرد 
و اقدامات خوبی انجام داد اما اصل 

قضیه و بسترها و زمینه های فساد در 
قوه مجریه است که باید با آن به طور 

جدی مبارزه کرد
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وی افزود: پیام مردم، پیام تغییــر وضع موجود بود و مردم عزیز 
با رای خود از دولت برخاســته از رای مردم خواســتند که عدالت و 
مبارزه با فساد را تحقق بخشــیم.آیت اهلل رئیسی در ابتدای سخنان 
خود با بیان اینکه شرط ادب و احترام در حکم تنفیذ از سوی رهبری 
معظم انقالب این بود که من دســت مبارک ایشان را می بوسیدم اما 
به دلیل شــرایط موجود این توفیق از من ســلب شد، اظهار داشت: 
خورشید تابناک مردم ساالری دینی بیش از ۴۰ سال در این سرزمین 
با هدایت امام بزرگوار و عظیم الشأن مان و با همت واالی مردم بزرگ 
و وظیفه شناس طلوع کرد و مدل حکمرانی نوینی به عالم عرضه شد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در این مدل حکمرانی نو، امر دین 
در کنار دنیا، امر علم در کنار اخالق؛ امر عدالت در کنار پیشــرفت و 
امر عزت در کنار رفاه، به عالم عرضه شد تا پیوند معنویت با زندگی 
انســان معاصر و اینکه دین می تواند در متن زندگی انسان حکومت 
کند و تمام شــئون زندگی انسان را اداره کند، آشکار شود و در یک 
کالم، جمهوریت در کنار اســالمیت و اســتقالل در کنار آزادی در 
هم آمیخت و این آمیختگی برای جامعه اســالمی و برای عالم، مدل 

نوینی از حکمرانی را عرضه کرد.
آیت اهلل رئیســی با بیان اینکه دولتمردان، مسئوالن و مردم عزیز 
در این ۴۰ سال برای تحقق مردم ساالری دینی بسیار تالش کردند، 
گفت: در طول این ۴۰ سال آنجا که به رهنمودهای امام)ره( و رهبری 
و سیاســت های نظام توجه شد، حوزه پیشرفت، اقتدار و ارتقاء بود و 
آنجا که به رهنمودهای امام)ره( و رهبری و سیاست های مصوب نظام 
و اقتضای انقالب شکوهمند اسالمی،  می و کم توجهی شد، آنجا حوزه 

مشکالت، کاستی ها و گله مندی های مردم بود.
رئیس جمهور اظهار داشــت: نسبت به همه خدماتی که تاکنون 
در این ۴۰ ساله انجام شده است و همه کسانی که در پیشرفت این 

کشور نقش داشتند و ایفای نقش کردند، صمیمانه سپاسگزار هستم 
و نسبت به همه کسانی که خدمت کردند و در این پیشرفت ها سهیم 

بودند باید ادای احترام کنم.
دکتر رئیسی با بیان اینکه انتخابات بیست و هشتم خرداد جلوه ای 
از مردم ســاالری دینی بود، گفت: در این انتخابات مردم برغم همه 
دشمنی های دشــمنان و همه شرایط بهداشتی، وضعیت کرونایی و 
مشکالتی که بود، حضوری باشکوه داشتند و حماسه ای بزرگ خلق 

کردند.
رئیس جمهور اظهار داشــت: این حماســه دشــمنان را ناامید و 
دوســتان را امیدوار کرد. در حماســه ۲۸ خرداد همه اقشار مردم از 
پیر و جوان، اقوام و مذاهب و همه مردم نقش داشتند و از همه آنانی 
که مردم را به مشارکت و برانگیختن برای حضور در انتخابات دعوت 
کردند و از عزیزان فرهیختــه ای که نقش آفرین بودند بویژه رهبری 
معظم انقالب اسالمی در خلق این حماسه باشکوه، قدردانی می کنم.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه پیام مردم، پیام تغییر وضع موجود 
بود، تصریح کرد: مردم عزیزمان با رأی خودشــان از دولت برخاسته 
از رأی مردم خواســتند که عدالت را تحقق ببخشد و با فساد  مبارزه 
کند و به روابط ناســالم اداری و رانت خواری ها و هرگونه ضد ارزش 
که هیچگونه تناسبی با اساس انقالب، نظام و ارزش ها در این کشور 

ندارد، پایان بدهد.
دکتر رئیسی با تاکید بر ضرورت تغییر شرایط و وضعیت موجود، 
اظهار داشــت: امروز با تورم بیش از ۴۴ درصد، رشد نقدینگی ۶۸۰ 
درصدی، ۳ برابر شدن بدهی های دولت از سال ۹۴ و کسری بودجه 
۴۵۰ هزار میلیاردی مواجه هســتیم و شرایط اقتصادی مردم را در 

وضعیت مناسبی نمی بینیم.
رئیــس جمهور با بیان اینکه دلیل این مشــکالت هم دشــمنی 

رئیسی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری

مردم از دولت جدید تحول خواسته اند 
و این تحول اجتناب ناپذیر است

آیت اهلل دکتر سید 
ابراهیم رئیسی در 
مراسم تنفیذ حکم 
ریاست جمهوری، 
اظهار داشت: پیام 
مردم در انتخابات 

۲۸ خرداد پیام 
تحول خواهی، 
عدالت خواهی، 
مبارزه با فساد، 

تبعیض و بی عدالتی 
و پیام ضرورت رفع 
مشکالت اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی 

جامعه بود.

آیت اهلل رئیسی با اشاره به پیام مردم 
در انتخابات 2۸ خرداد، گفت: پیام 
مردم تحول خواهی، عدالت خواهی، 

مبارزه با فساد، مبارزه با فقر و مبارزه 
با تبعیض بود. پیام مردم در 2۸ 

خردادماه پیام اجرای سیاست های 
اعالمی نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران بود، پیام توجه به ارزش های 
واالی انقالب اسالمی و پاسداری و 
پاسداشت از خون مطهر شهیدان و 
وصایای ارزشمند آنها بود. پیام 2۸ 
خرداد، پیام ضرورت رفع مشکالت 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه 
بود
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دشمنان و هم کاستی های درونی است، گفت: وضعیت 
مشکالت اقتصادی و فرهنگی، مسأله بیکاری و مسکن 
و دیگر مســایلی که امروز مردم نسبت به آن گله مند 

هستند، باید تغییر کند.
دکتر رئیســی با اشاره به اینکه آنچه از همه بیشتر 
مشــکل ایجاد کرده، عالوه بر آســیب دیدن سفره و 
کسب و کار مردم، آسیب به اعتماد مردم است، افزود: 
مــردم دولتی خواســتند که این آســیب را جبران و 
اعتماد را به مردم بازگرداند و فاصله بین ملت و دولت 
را کاهش دهد. رابطه بین ملت و دولت همواره می تواند 

بسیار گره گشا باشد.
رئیس جمهور اظهار داشت: رابطه بین ملت و دولت 
تاکنون بوده و از این پس نیز این رابطه خواهد بود تا به 
حل مشکالت کمک کند و توان ایستادگی و مقاومت 

در مقابل دشمنی دشمنان را ارتقا دهد.
آیت اهلل رئیســی با بیان اینکه آنچه مردم از دولت 
جدید خواســتند یک تحول اســت، تصریح کرد: این 
تحول برای کشور اجتناب ناپذیر است. باید این تحول 
اتفاق بیفتــد. برنامه دولت، برنامه تحول اســت. این 
تحول متکی به ســند بسیار ارزشمند و ماندگار بیانیه 
گام دوم انقالب اسالمی است که مستند اقدامات دولت 

خواهد بود.
رئیــس جمهور با اشــاره به اینکه رهبــری فرزانه 
انقالب اســالمی این سند را بســیار حکیمانه تدوین 
کرده اند، خاطرنشــان کرد: در این سند وضع موجود 
و وضع مطلوب به خوبی ترسیم شده است، باید وضع 
موجود و مطلوب را دقیق ببینیم و فاصله وضع موجود 
با مطلــوب را کمتر و کمتر کنیــم. باید به وضعیتی 
برسیم که مورد انتظار مردم است و این مستلزم تحقق 

فرازهای بلند بیانیه گام دوم خواهد بود.
دکتر رئیســی با تاکید بر اینکه الزم اســت در این 
تحول ضــروری، همــه فرهیختگان، اندیشــمندان، 
مسئوالن، دغدغه مندان و عزیزان نقش آفرینی کنند، 
گفت: باید همه مردم به میدان بیایند و مشارکت کنند. 

این کار انجام شدنی است.
رئیــس جمهور تاکیــد کرد: حتمًا بــه دنبال رفع 
تحریم هــای ظالمانه خواهیم بود، البته حتمًا ســفره 

مردم و اقتصاد را شرطی نخواهیم کرد و آن را به اراده 
بیگانگان گره نخواهیم زد.

آیت اهلل رئیسی کسری بودجه، ثبات بازار سرمایه و 
بورس، کنترل تورم و گرانی ها، آب و برق و کرونا را از 
جمله مسائل فوری و ضروری که از امروز دولت با آن 
مواجه است و باید دنبال شوند برشمرد و اظهار داشت: 
به همه دولتمردان دولت دوازدهم خسته نباشید عرض 
می کنم، اما کارهای بســیاری هست که از امروز پیش 

پای دولت است.
رئیــس جمهور ادامه داد: یــک برنامه تحولی آنی، 
فوری و کوتاه مدت با نگاه به مســایل پیش رو تنظیم 
کرده ایم که حدود ۱۰ مســأله محوری در آن وجود 
دارد و دولــت از امروز با آنها مواجه اســت. مســایل 
شناســایی شــده و به مردم اطمینان می دهم که هم 
مسایل خوب شــناخته شده و هم راهکارهای مسایل 
از نگاه کارشناسان، خبرگان و صاحبنظران شناسایی 
شــده است. ان شاءاهلل این کار با قوت دنبال می شود و 
به صورت فوری و آنی، به مسایلی که پیش پای دولت 

است، رسیدگی خواهد شد.
دکتــر رئیســی تصریح کــرد: برنامــه تحولی ۴ 
ســاله دولت ســیزدهم، به زودی در اختیار نخبگان، 
اندیشمندان و صاحبنظران قرار خواهد گرفت و از نظر 
همگان بهره مند خواهیم شد. این برنامه زمینه و بستر 
اجرای برنامه توسعه هفتم کشور خواهد بود. امید آن 
داریم که در این برنامه تحولی همه دغدغه مندان بدون 
نگاه به خط، جناح و گروه سیاسی، بدون نگاه به اینکه 
از کدام قوم و قبیله و در کدام دانشگاه و حوزه هستند، 

همه فرهیختگان و دلسوزان نقش آفرینی کنند.
رئیــس جمهور خاطرنشــان کرد: مــا از اصحاب 
»ما می توانیم« هســتیم. یقین داریم بــا همه موانع 
و مشــکالتی که در پیــش رو وجــود دارد، راه برای 
برون رفت از این مشــکالت کاماًل وجــود دارد و اراده 
جدی برای رفع مشکالت بحمداهلل وجود دارد و ملت 
عزیز، جوانان برومند و نیروی انسانی کارآمد ان شاءاهلل 

این وضعیت را متحول خواهد کرد.
آیت اهلل رئیسی اظهار امیدواری کرد که با نگاه همه 
صاحبنظــران و فرهیختگان وضعیــت به نفع مردم و 
به نفع ارزش های انقالب اســالمی و آنچه مورد توقع 
رهبــری معظم انقالب، مردم عزیــز، خانواده معظم و 
مکرم شهیدان و ایثارگران و فرهیختگان تغییر کند و 
گفت: ضمن پاسداشت همه خدماتی که تاکنون انجام 
شــده، امیدواریم گام های ماندگاری با استفاده از همه 
تجربیات و اندوخته هایی که امروز پیش روی ما وجود 

دارد، برداشته شود.
رئیس جمهور افزود: در پایان سخن عرضه می دارم، 
پــروردگارا تو خوب می دانی، حضور من در این عرصه 
به عنوان یک طلبه خدمتگزار با چه انگیزه ای صورت 
گرفت. اگر نبــود خدمت به مردم، اگر نبود امید برای 
ایجاد گشــایش، اگر در یک کلمه امید و انگیزه برای 
اجرای عدالت نبود، حضــور در این عرصه برای بنده 

معنایی نداشت.
دکتر رئیســی با بیان اینکه افتخار می کنم در این 
عرصه خدمتگزار کوچکی برای مردم عزیز باشم، اظهار 
داشت: خدایا تو خوب می دانی، از آشکار و نهان آگاهی، 
نیت و انگیزه ما را در این عرصه می دانی، ما را مدد کن

رئیس جمهور اظهار داشت: این 
حماسه دشمنان را ناامید و دوستان 
را امیدوار کرد. در حماسه 2۸ خرداد 
همه اقشار مردم از پیر و جوان، اقوام 
و مذاهب و همه مردم نقش داشتند و 
از همه آنانی که مردم را به مشارکت 
و برانگیختن برای حضور در انتخابات 
دعوت کردند و از عزیزان فرهیخته ای 

که نقش آفرین بودند بویژه رهبری 
معظم انقالب اسالمی در خلق این 
حماسه باشکوه، قدردانی می کنم.
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به دنبال انتخاب آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی از طرف رهبر انقالب 
اسالمی به تولیت آستان قدس رضوی در اسفند ۱۳۹۴، تحوالت جدی 
در مدیریت و اداره این مجموعه در مــدت کوتاهی بروز کرد و آن را 
به یکی از مهم ترین نهادهــای خدمات اجتماعی در زدودن چهره فقر 
و عقب ماندگی از مناطق محروم و مستضعف نشــین مشــهد و دیگر 
شهرهای کشور، و نقش آفرینی در جریان سازی فرهنگی تبدیل کرد. 
حسب اعتماد باالیی که به فعالیت های آستان قدس ایجاد شد، نذورات 
و موقوفات اهدایی به دو برابر افزایــش یافت و با خروج از پروژه های 

اقتصادی نظیر مال ها، آستان را به جایگاه مطلوب خود رسانید.
حضور در انتخابات دوازدهمین دوره ریاســت جمهوری و کسب ۱۶ 
میلیون رأی، این شخصیت علمی، فرهنگی و قضائی را در جایگاه یکی 
از رجال نامدار سیاســی کشــور قرار داد. انتصاب آیت اهلل دکتر سید 
ابراهیم رئیسی در اسفند ۱۳۹۷ به ریاست قوه قضائیه، آخرین سمت 
او پیش از انتخابات اخیر بــود. حضرت آیت اهلل خامنه ای با تمجید از 
برنامه تحولی ارائه شده، او را موظف به اجرای دقیق و زمان بندی شده 

این برنامه ها کردند.
آیت اهلل رئیسی با بازکردن درهای دستگاه قضائی به روی اندیشمندان 
حقوقی و غیر حقوقی و راه اندازی ســفرهای استانی، تحولی نو در این 
قوه ایجاد کرد. با گره گشــایی از نظام مسائل پیش روی این دستگاه، 
استفاده پرحجم از ســامانه های الکترونیک و راه اندازی دادگاه های 
سیاسی، عفو محکومین امنیتی و حضور در محافل علمی، دانشگاهی و 
دانشجویی و نیز دیدارهای مردمی با اقشار مختلف از جمله کارگران و 
کارآفرینان، سرمایه اجتماعی قوه قضائیه را به نحو ملموسی ارتقاء داد.
دکتر سید ابراهیم رئیســی با درک عمیق از مطالبه مردمی که از 
نابسامانی های اقتصادی سال۱۳۹۷ به بعد، بیشتر اوج گرفته بود، برخورد 
گسترده و علنی و بی محابا با فساد اقتصادی و مفسدین بزرگ در درون 
و بیرون قوه، بدون توجه به وابستگی های سیاسی، اعتماد و محبوبیت 
بسیار باالیی در افکار عمومی به دست آورد. احیاء و راه اندازی بیش از 
۲۰۰۰ کارخانه و مجموعه اقتصادی، از شاهکارهای مدیریتی دیگر او در 
دستگاه قضائی بود. در افکارسنجی آذرماه ۱۳۹۹، آیت اهلل رئیسی با دارا 
بودن ۷۳ درصد محبوبیت در میان افکار شــهروندان ایرانی، پشتوانه 

محکمی را برای پیشبرد سند ارتقاءیافته تحول قضائی فراهم کرد.
با نزدیک شدن به ایام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، 
موج گســترده مطالبه نخبگانی و عمومی برای حضور وی در انتخابات 
باال گرفت و به رغم مقاومتی که آیت اهلل رئیسی از خود نشان داد در روز 

آخر ثبت نام، مجبور به ورود به صحنه انتخابات شد.
باتوجه به اینکه نظرســنجی های مراکز معتبر کشور نشان می داد 
آیت اهلل دکتر رئیسی فاصله بسیار زیادی نسبت به سایر نامزدان ثبت 
نامی داشت، وی در طول ایام تبلیغات انتخاباتی هم تالش کرد با ارائه 
برنامه ها و مهم تر از آن، بازخوانــی کارنامه، اعتماد مردمی را افزایش 

دهد.
اینک جمهوری اسالمی ایران در آغاز قرن پانزدهم شمسی، با یک 
دولــت مورد حمایت اکثریت باالی مردم و مورد وثوق و اجماع گروه ها 
و جریان های سیاســی و نهادهای حاکمیتی، در مسیر تحول جدی در 
حاکمیت اجرائی کشــور قرار دارد که می تواند تحقق آرمان های بلند 

انقالب اسالمی را تسریع نماید

رئیس جمهور منتخب از نگاهی دیگر
آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی

در سال 1۳۶۷ به دلیل قاطعیت و اشراف 
حقوقی، دوبار به صورت مستقیم از جانب امام 
خمینی)ره( مأموریت ویژه قضائی پیدا کرد. ۵ 

سال دادستان تهران، 1۰ سال ریاست سازمان 
بازرسی کل کشور، 1۰ سال معاون اول دستگاه 
قضائی و همچنین دادستان کل کشور، از مناصب 

مهم آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی بود.
وی دروس حوزوی خود را تا اخذ درجه اجتهاد 

ادامه داد و از سال 1۳۸۵ ضمن نمایندگی مردم 
خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری، از 
سال 1۳۹۷ هم با اکثریت آرا، به نائب رئیسی 

اول این مجلس انتخاب شد.
دکتر سید ابراهیم رئیسی، با اخذ مدرک 

کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی، 
پایان نامه دکترای فقه و حقوق خصوصی را نیز 
با درجه عالی در دانشگاه شهید مطهری دفاع 

کرد. وی صاحب چند جلد کتاب تخصصی فقهی 
و  حقوقی است. آیت اهلل دکتر رئیسی، سابقه 

تدریس دروس حقوقی در دانشگاه های تهران و 
کرسی تدریس سطوح عالی دروس خارج فقه و 

اصول را نیز داراست.
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اللهم صل علی علی بن موســی الرضا بعدد ما احاط به علمک. 
حمد وثنای الهی که قلوب ملت را برای مشارکتی پرشور و تاریخی 
هدایت کرد و رضایت امام، شــهیدان و همه عاشقان و دلباختگان 
انقالب اسالمی را پدید آورد. دیروز بار دیگر، دنیا شاهد حماسه ای 
عظیم از ملت به پاخاســته ای بود که با ایمان و معرفت و همدلی، 
صفحه ای نو از تاریخ معاصر را به روی خود گشود. اینجانب مراتب 
شکر و خاکساری خود را به درگاه با عظمت الهی ابراز می دارم و به 
ارواح پاک و مطهر شهدای پر فضیلت انقالب اسالمی، خصوصًا حاج 
قاســم عزیز که یاد و نامش در این روزها، فضای کشور عزیزمان را 

عطرافشان کرده بود، درود و سالم می فرستم.
مردم عزیز ایران، انتخابات دیروز مظهر خداباوری، مردم باوری 
و خودباوری ملی و جشــن بزرگ سیاسی شما در گام دوم و آغاز 
قرن نو بود که در ایام میالد امام رئوف علیه الســالم متجلی شد. 
امروز روز مهربانی و بردباری و روز اتحاد، رفاقت و همدلی اســت. 
منتخب این انتخابات بر اساس قاعده مردم ساالری دینی، منتخب 
همه ملت و خادم همه جمهور است. چه آنانی که بنده را برگزیدند 
و چه عزیزانی که به نامزدهای محترم دیگر رای دادند و چه آنانی 

که به هردلیلی در پای صندوق های رای حاضرنشدند.
اینجانب؛ خلق این رویداد مبارک را به محضر امام عصر»عج«، 
رهبر عزیز و فرزانه انقالب اسالمی که با تدابیر داهیانه خود، دل های 
مردم را برای حضور در این صحنه هدایت کردند، تبریک و تهنیت 
عرض می نمایم و دست یکایک مردم را به خاطر خلق این حماسه 
بــزرگ به گرمی می فشــارم و پیروز این جلوه گری و درخشــش 
جهانی را ملت بزرگ ایران می دانم که همچنان آرمان های متعالی 
انقالب اســالمی، از عدالت طلبی و استقالل خواهی تا آزادی جویی 
و عزت مندی را در تارک خواســته های به حق خود با رأی شــان 
فریاد می زنند. از مراجع عظام تقلید، جامعه مدرسین حوزه علمیه، 
جامعه روحانیت، علمای شــیعه و سنی، اساتید دانشگاه، نخبگان 
علمی، فرهنگی و سیاســی، رئیس و نماینــدگان پر تالش مردم 
در مجلس، تشــکل های مردمی و جهادی، شخصیت ها، احزاب و 
گروه های سیاســی، جوانان غیور و دانشجویان و طالب، کارگران و 
کشــاورزان، اصناف و بازاریان، فرهنگیان و هنرمندان، ورزشکاران، 
زنــان و دختران، اقوام و قومیت های مختلــف ایرانی، برادران اهل 
ســنت، اقلیت های دینی، هموطنان خارج از کشور، رأی اولی های 
عزیز و همه ایرانیان غیور در شــهرها و روستاها، صمیمانه تشکر 

می کنم.
ملــت ایران؛ دیروز شــما به عهد خود با صداقــت وفا کردید و 
امروز نوبت این بنده خدا و خادم شماست که به عهدی که با شما 
بســته ام وفادار بمانم و لحظه ای در خدمت به شما، کوتاهی نکنم. 
بدون تردید در این مسیر نیازمند همراهی، دلسوزی و دعای خیر 

همیشگی شما هستم.

 مردم عزیز ایران
آنچنان که در این انتخابات مســتقل وارد شــدم، به پشــتوانه 
آراء باال و اعتماد کم نظیر شــما، ان شــاءاهلل دولتی پرکار، انقالبی 
و ضدفساد را تشــکیل می دهم، و به سوی بسط عدالت، به عنوان 
مأموریت محوری انقالب اســالمی حرکت خواهیــم کرد و تمام 
ظرفیت هــای دولت را برای ایجاد نهضت بزرگ خدمت به ایرانیان 

عزیز به کار خواهیم بست. 
الزم می دانم از همه نامزدهای محترم، چه آنانی که به هر دلیلی 
تا انتهــای رقابت باقی نماندند و چه کاندیداهایی که تا روز آخر با 
حضورشان گرمی بخش انتخابات بودند قدردانی نمایم و ان شاءاهلل 

از دیدگاه های ارزشمندشان برای تدبیر امور استفاده خواهم کرد.

در پایان از زحمات ارزشــمند همه دســت اندرکاران نظارتی، 
اجرایی، نیروهای انتظامی، رسانه ملی و فعاالن شبکه های اجتماعی 
و اصحاب رســانه و خبرنگاران، که علی رغم شیطنت های دشمنان 
مردم، به مشارکت پرشور در انتخابات کمک کردند تقدیر می نمایم 
و از تالش های شبانه روزی ســتادهای مردمی و حامیان عزیز که 
داوطلبانه وارد میدان شــدند و به این خادم کوچک  مردم کمک 

کردند تشکر می کنم.
خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خشنود باشی و ما رستگار

اللهم إنا نرغب إلیک فی دولة کریمة تعز بها اإلســالم و 
أهله

بیانیه رئیسی پس از انتخاب
 به عنوان رئیس جمهور از سوی مردم

سید ابراهیم 
رئیسی، رئیس 

جمهور منتخب 
مردم، در پی 

پیروزی در 
سیزدهین دوره 

انتخابات ریاست 
جمهوری، پیامی 

صادر کرد.
متن این پیام به این 

شرح است:

اینجانب؛ خلق این رویداد مبارک را 
به محضر امام عصر»عج«، رهبر عزیز 
و فرزانه انقالب اسالمی که با تدابیر 
داهیانه خود، دل های مردم را برای 
حضور در این صحنه هدایت کردند، 

تبریک و تهنیت عرض می نمایم 
و دست یکایک مردم را به خاطر 
خلق این حماسه بزرگ به گرمی 
می فشارم و پیروز این جلوه گری 
و درخشش جهانی را ملت بزرگ 

ایران می دانم که همچنان آرمان های 
متعالی انقالب اسالمی، از عدالت طلبی 

و استقالل خواهی تا آزادی جویی و 
عزت مندی را در تارک خواسته های به 
حق خود با رأی شان فریاد می زنند. از 
مراجع عظام تقلید، جامعه مدرسین 
حوزه علمیه، جامعه روحانیت، علمای 

شیعه و سنی، اساتید دانشگاه، 
نخبگان علمی، فرهنگی و سیاسی، 

رئیس و نمایندگان پر تالش مردم در 
مجلس، تشکل های مردمی و جهادی، 

شخصیت ها، احزاب و گروه های 
سیاسی، جوانان غیور و دانشجویان و 
طالب، کارگران و کشاورزان، اصناف 
و بازاریان، فرهنگیان و هنرمندان، 

ورزشکاران، زنان و دختران، اقوام و 
قومیت های مختلف ایرانی، برادران 

اهل سنت، اقلیت های دینی، هموطنان 
خارج از کشور، رأی اولی های عزیز 
و همه ایرانیان غیور در شهرها و 
روستاها، صمیمانه تشکر می کنم.
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۱- دکتر عیسی زارع پور )ارتباطات و فناوری اطالعات(
۲- حجت االســالم والمســلمین ســید اســماعیل خطیب 

)اطالعات(
۳- دکتر احسان خاندوزی )امور اقتصادی و دارایی(

۴- دکتر حسین باغگلی )آموزش و پرورش(
۵- دکتر بهرام عین اللهی )بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(
۶-  دکتر حجت اهلل عبدالملکی )تعاون، کار و رفاه اجتماعی(

۷- دکتر سیدجواد ساداتی نژاد )جهاد کشاورزی(
۸- دکتر حسین امیر عبداللهیان ) امور خارجه(

۹- دکتر امین حسین رحیمی )دادگستری(
۱۰- امیر ســرتیپ ســتاد دکتر محمد رضا آشتیانی )دفاع و 

پشتیبانی نیروهای مسلح(
۱۱- مهندس رستم قاسمی  )راه و شهرسازی(

۱۲- دکتر سیدرضا فاطمی امین )صنعت ،معدن و تجارت(
۱۳- دکتر محمدعلی زلفی گل )علوم، تحقیقات و فناوری(

۱۴- دکتر محمدمهدی اسماعیلی )فرهنگ و ارشاد اسالمی(
۱۵  دکتر احمد وحیدی )کشور(

۱۶- مهندس سید عزت اهلل ضرغامی )میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری(

۱۷- مهندس جواد اوجی )نفت(
۱۸- مهندس علی اکبر محرابیان )نیرو(

۱۹- دکتر سیدحمید سجادی هزاوه )ورزش و جوانان(
مختصری از سوابق  وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم

 دکتر عیسی زارع پور )ارتباطات و فناوری اطالعات(
وی متولد ســال ۱۳۵۹ شهرستان اســالم آباد غرب و دارای 
مدرک دکترای مهندســی کامپیوتر و دو مدرک پسادکتری در 
حوزه شبکه های رایانه ای و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی 
کامپیوتر دانشــگاه علم و صنعت ایران است. وی به عنوان استاد 
دانشــگاه و متخصص در حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی کالن 
فنــاوری اطالعات و فضای مجازی، ســوابق علمی و پژوهشــی 
متعــددی در حوزه فناوری ارتباطــات و اطالعات دارد که از آن 
جمله می توان به انتشــار ده ها مقاله علمی و پژوهشــی به زبان 
انگلیسی در نشــریات و کنفرانس های بین المللی در حوزه نسل 
جدید شــبکه های رایانــه ای و دریافت چندیــن جایزه علمی و 

پژوهشی بین المللی در دوران تحصیل اشاره کرد.
معاون رییس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات 
قوه قضائیه، موســس و رئیس مرکز توســعه فنــاوری اطالعات و 
رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، عضو کمیسیون 
راهبردی شــورای عالی فناوری اطالعات کشــور، مجری توســعه 
خدمات الکترونیک در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، عضو کارگروه 
فناوری اطالعات دولت نهم و دهم، عضو کمیته ملی اطالعات برای 
همه »کمیسیون ملی یونسکو« از جمله سوابق اجرایی وی می باشد.

 
 حجت االسالم والمسلمین سید اسماعیل خطیب 

)اطالعات(
وی متولد ســال ۱۳۴۰ اســت و حضور در درس خارج فقه 
رهبر معظم انقالب و آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شــیرازی 
و مرحــوم آیت اهلل حاج آقا مجتبــی تهرانی، حضور و فعالیت در 
اطالعات عملیات سپاه از سال ۱۳۵۹، فعالیت در وزارت اطالعات 
با توجه به آشــنایی با موضوعات اطالعاتی و امنیتی، حضور در 

دفتر مقام معظم رهبری، ریاســت مرکز حفاظت و اطالعات قوه 
قضائیه و رییس حراســت آســتان قدس رضوی از جمله سوابق 

اجرایی، مدیریتی و فعالیت های وی می باشد.
 

 دکتر احسان خاندوزی )امور اقتصادی و دارایی(
وی متولد سال ۱۳۵۹ در شهر گرگان و دانش آموخته دکترای 

علوم اقتصادی است.
وی که اکنون نماینده مجلس یازدهم، نایب رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس و رئیس فراکسیون فضای تولید و کسب و کار 
مجلس است در سوابق مدیریتی خود مدیر گروه اقتصاد اسالمی 
دانشگاه عالمه طباطبایی، دبیر شــورای اقتصادی سازمان صدا 
و ســیما، مدیرکل مرکز پژوهش های اقتصادی مجلس شــورای 
اســالمی و عضویت در هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای 

کسب و کار را دارد.
خاندوزی تألیــف وترجمه ۵ عنوان کتاب و ده ها مقاله علمی 
و پژوهشــی در حوزه اقتصاد را در کارنامــه علمی و تحقیقاتی 

خود دارد.
 

 دکتر حسین امیر عبداللهیان )امور خارجه(
وی متولد ســال ۱۳۴۳ شهرســتان دامغان و دانش آموخته 
کارشناســی روابط دیپلماتیک از دانشــکده وزارت امور خارجه، 
کارشناســی ارشد روابط بین الملل از دانشــکده حقوق و علوم 
سیاسی دانشــگاه تهران و دکتری تخصصی روابط بین الملل از 
دانشــگاه تهران است که از ســوابق متعدد اجرایی و میدانی در 

حوزه دیپلماسی برخوردار است.
دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل امور بین الملل مجلس 
شــورای اســالمی، معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه، 
مدیرکل خلیج فــارس و خاورمیانه وزارت امور خارجه، ســفیر 
جمهوری اســالمی ایران در بحرین، رئیس ســتاد ویژه عراق در 
وزارت امــور خارجه، معاون مدیرکل خلیج فــارس وزارت امور 
خارجه، عضو کمیته سیاسی – امنیتی مذاکرات هسته ای ایران 
با تروئیکای اروپایی، عضو کمیته مذاکرات ایران و عراق و آمریکا 
در موضوع عراق از جمله مســئولیت های مهــم اجرایی وی در 

حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی است.
امیرعبداللهیان همچنین عالوه بر تدریس اصول دیپلماسی و 
سیاســت خارجی در دانشگاه، تألیفات و مقاالت متعدد علمی و 

پژوهشی در این حوزه دارد.
 

 دکتر حسین باغگلی )آموزش و پرورش(
وی متولد ســال ۱۳۵۷ و دارای مدرک دکترای علوم تربیتی 

)فلسفه تعلیم و تربیت( از دانشگاه فردوسی مشهد است.
وی عالوه بر فعالیت علمی و پژوهشی در حوزه تعلیم و تربیت 
اسالمی در کســوت عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد 
سوابق و تجربیات مدیریتی و اجرایی متعددی در حوزه تعلیم و 

تربیت در کارنامه خود دارد.
مدیرعاملی بنیاد فرهنگــی رضوی )مدارس عام المنفعه امام 
رضــا)ع(، عضو متخصص کارگروه پرورشــی اداره کل آموزش و 
پرورش استان خراســان رضوی، مشــاور تخصصی در طراحی 
برنامه های آموزشی و تربیتی، عضو هیأت موسس شرکت صنایع 
خالق، عضو هیأت مدیره موسســه جوانان آستان قدس رضوی 
و عضویت در هیأت اندیشــه ورز کــودک و نوجوان حرم مطهر 

در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسالمی؛

آیت اهلل رئیسی فهرست وزرای پیشنهادی 
دولت سیزدهم را به مجلس معرفی کرد

آیت اهلل دکتر سید 
ابراهیم رئیسی 

رئیس جمهور روز 
چهارشنبه در 

نامه ای به رئیس 
مجلس شورای 

اسالمی فهرست 
وزرای دولت 

سیزدهم را جهت 
اخذ رای اعتماد به 
مجلس معرفی کرد.

اسامی وزیران 
پیشنهادی رئیس 

جمهور برای دولت 
سیزدهم به ترتیب 
حروف الفبا به این 

شرح است:
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رضوی و همچنین تدریس در دانشگاه فرهنگیان از 
اهم مسئولیت ها و سوابق اجرایی وی در حوزه های 
آموزشــی و فرهنگی اســت. وی همچنین دارای 
مقــاالت علمی و پژوهش هــای متعددی در حوزه 

تعلیم و تربیت اسالمی است.
 

 دکتر بهرام عین اللهی 
)وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(

وی متولد ۱۳۳۷ سراب، متخصص چشم پزشکی، 
فلوشیپ قرنیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی است.
معــاون آموزشــی وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی، دبیر انجمن آموزش علوم پزشکی، 
عضو پیوســته فرهنگســتان علوم پزشکی کشور، 
عضو شورای عالی اســتعدادهای وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی، دبیر شــورای گسترش 
دانشگاه ها، دبیر شورای شــورای آموزش پزشکی 
و تخصصی کشــور، رئیس دفتر نظــارت و ارزیابی 
معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، عضو شــورای عالی مرکز تحقیقات چشم  
پزشکی کشور، مشــاور سازمان بین المللی آموزش 
پزشکی اروپا، ریاســت قطب چشم پزشکی از سال 
۱۳۸۸ تاکنون، ریاست مرکز آموزشی، پژوهشی و 
درمانی شهید دکتر لبافی نژاد و عضو هیأت ممیزه 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو هیأت 
جذب این دانشگاه از جمله سوابق علمی و اجرایی 

وی می باشد.
 

 دکتر حجت اهلل عبدالملکی 
)تعاون، کار و رفاه اجتماعی(

وی متولد ســال ۱۳۶۰ شهرری و دانش آموخته 
دکترای اقتصاد از دانشــگاه اصفهان، اقتصاددان و 

عضو هیأت علمی دانشگاه است.
عضو هیأت امنای کمیته امداد امام خمینی)ره( 
با حکــم مقام معظــم رهبری، معاون اشــتغال و 
خودکفایی کمیته امداد، رئیس شورای اطالع رسانی 
و رئیس هیأت اندیشــه ورز، رئیس کارگروه انتشار 
اوراق قرض الحســنه کمیته امام خمینی)ره(، عضو 
هیأت مدیریه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و 
عشــایر، رئیس گروه مطالعات اسالمی بیمه و دبیر 
شورای اقتصاد سازمان صدا و سیما از جمله سوابق 

اجرایی و مدیریتی وی است.
تألیــف ۸ عنــوان کتاب در حوزه هــای اقتصاد 
مقاومتی، اقتصاد کرونا و الگوی اســالمی و ایرانی 
پیشــرفت و ده ها عنوان مقاله علمی و پژوهشــی 
در حــوزه اقتصــاد از جمله فعالیت هــای علمی و 

تحقیقاتی عبدالملکی است.
 

 دکتر سید جواد ساداتی نژاد 
)جهاد کشاورزی(

وی متولــد ســال ۱۳۵۱ کاشــان و دکتــرای 
آبخیزداری گرایش هیدرولوژی از دانشــگاه دولتی 
مسکو و رئیس کمیســیون کشاورزی، آب و منابع 

طبیعی در مجلس یازدهم است.
وی فعالیت اجرایی خود را از ســال ۷۳ از جهاد 
سازندگی کاشان شروع کرده و از دوره دهم مجلس 
شورای اســالمی نمایندگی مردم کاشان و آران و 

بیدگل را برعهده دارد.
معاونــت پارلمانی وزارت علــوم در دولت دهم، 
ریاســت دانشــگاه کاشــان، معاون ادارای و مالی 
دانشــگاه تهران و دبیر کمیســیون کشاورزی، آب 
و منابع طبیعی شــورای علوم، تحقیقات و فناوری 
کشــور از جمله فعالیت های علمــی و اجرایی وی 

است.

 
 دکتر امین حسین رحیمی )دادگستری(

وی متولد ســال ۱۳۴۷ مالیر و دانش آموخته 
دکتــری در رشــته فقــه و حقــوق جــزا، قاضی 
دادگســتری با بیش از ۳۵ سال خدمت در مشاغل 

مختلف قضایی است.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، 
نماینده مردم مالیر در مجلس هشتم، مشاور رئیس 
قوه قضائیه، دادســتان دیوان محاســبات کشور، 
رئیس کل دیوان محاسبات کشور، معاون سیاسی 
و امنیتی دادستان کل کشور و مشاور عالی رئیس 
قوه قضائیه و رئیس مرکز امور هماهنگی مجلس از 

جمله سوابق مدیریتی و اجرایی وی است.
 

 امیر سرتیپ ستاد دکتر محمدرضا 
آشتیانی 

)دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح(
وی متولد ســال ۱۳۳۹ تهــران و دارای مدرک 
تحصیلی دکتری تخصصی علوم دفاعی راهبردی و 
عضو هیأت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی با مرتبه 

دانشیاری است.
جانشــین رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح، 
رئیس بازرســی و ایمنی ستاد کل نیروهای مسلح، 
جانشــین فرماندهی کل ارتش جمهوری اسالمی 
ایران، عضو هیأت رئیســه فرماندهی نیروی زمینی 
ارتش، فرماندهــی یگان های رزمی در دوران دفاع 
مقدس و خدمت در مشاغل راهبردی، فرماندهی، 
ستادی و اطالعاتی کشور از جمله سوابق مدیریتی 

و اجرایی وی در حوزه دفاعی و نظامی است.
 

 مهندس رستم قاسمی  )راه و شهرسازی(
وی متولد ســال ۱۳۴۳ المرد کارشناسی ارشد 
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مهندسی عمران از دانشگاه امیرکبیر و عضو هیئت 
علمی دانشگاه جامع امام حسین)ع( است. فرمانده 
مهندســی نیروی دریایی ســپاه، فرمانده قرارگاه 
ســازندگی خاتم االنبیا)ص(، عضــو هیئت مدیره 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،مدیرعامل 
شرکت قطارهای شهری کشور، عضو اتاق بازرگانی 
ایران، وزیر نفت دولت دهم، عضو هیأت عامل بانک 
مرکزی، ریاست اوپک و عضو هیأت عامل صندوق 

توسعه ملی از جمله سوابق وی است.

 دکتر سیدرضا فاطمی امین 
)صنعت، معدن و تجارت(

وی متولد سال ۱۳۵۳ و دارای مدرک مهندسی 
اقتصادی و  الکترونیک، مهندســی سیســتم های 
اجتماعی )کارشناســی ارشد( و دکترای تخصصی 
مدیریت راهبردی دانش )در مرحله اخذ دانشنامه( 

است.
وی تجربیات و ســوابق اجرایی مهمی از جمله 
معاونــت برنامه ریــزی وزارت »صنعــت، معدن و 
تجــارت«، معــاون برنامه ریزی توســعه و فناوری 
وزارت صنایع و معادن و عضو هیأت عامل سازمان 
گســترش و نوســازی صنایع ایران، مشاور وزیر و 
رئیس ســتاد تحول صنایع و معــادن، مدیر عامل 
ســازمان اقتصادی رضوی و مجری طرح نوسازی 

خودروهای فرسوده را دارد.
وی در کنــار فعالیت های علمی و پژوهشــی و 
سوابق اجرایی و مدیریتی مرتبط با حوزه صنعت و 

معدن، تألیفات متعددی در این حوزه دارد.
 

 دکتر محمدعلی زلفی گل 
)علوم، تحقیقات و فناوری(

وی متولد ســال ۱۳۴۵ روســتای صالح آباد از 
حومه شهرستان آشتیان اســتان مرکزی و دانش 
آموخته دکتری شیمی آلی از دانشگاه شیراز و عضو 

هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان است.
قائــم مقام معاون اول رئیــس جمهور در بنیاد 
نخبگان در دولت نهم، عضو کمیســیون مشورتی 
نخبگان و اســتعداد های درخشان شــورای عالی 
انقــالب فرهنگــی، معاون آموزشــی دانشــکده 
علوم پایه، ریاســت و معاونت پژوهشــی و فناوری 
دانشگاه بوعلی ســینا همدان، دبیر و نایب رئیس 
انجمن شــیمی ایران )به صورت انتخابی به مدت 
چهارده سال که اکنون ادامه دارد( از جمله سوابق 
مدیریتی و اجرایی وی در مراکز علمی، دانشگاهی 

و تحقیقاتی کشور است.
دریافت نشــان درجــه ۲ پژوهــش، رتبه اول 
جشــنواره بین المللی خوارزمی، انتخاب به عنوان 
اســتاد نمونه و پژوهشگر برتر کشوری، کسب رتبه 
شیمیدان برجسته، دانشــمند یک درصد آی.اس.
آی، برنده جایزه عالمــه طباطبایی)ره( بنیاد ملی 
نخبــگان، انتخاب به عنــوان دانشــمند برگزیده 
کشــورهای اسالمی و تألیف کتب و مقاالت متعدد 
علمی و پژوهشی بین المللی از جمله موفقیت های 
علمی وی اســت. نامبرده مقاالت متعدد در زمینه 
سیاستگذاری علم، فناوری و فرهنگی منتشر نموده  
اســت. کتاب »دانش برای دانایی« وی برگرفته از 

مقاالت نامبرده در این زمینه می باشد.
 

 دکتر محمد مهدی اسماعیلی 

)فرهنگ و ارشاد اسالمی(
وی متولد سال ۱۳۵۴ در شهرستان کبودرآهنگ 
همدان و دانــش آموخته دکتری علوم سیاســی 
از پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی و 
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران است، تحصیالت 
حوزوی را نیز تا پایان دوره سطح ادامه داده است.

معاون فرهنگی مرکز برررســی های استراتژیک 
ریاســت جمهوری در دولت نهم، معاون پژوهشی 
مرکز اســناد انقالب اسالمی و تولید بیش از ۲۰۰ 
اثر در حوزه تاریخ، معاون اســتاندار اصفهان، عضو 
کارگروه تحول فرهنگی وزارت ارشاد در دولت نهم، 
مشاور فرهنگی تولیت آستان قدس رضوی، مشاور 
فرهنگی و اجتماعی رئیس قــوه قضائیه، مدیرکل 
نظارت سیمای صدا و سیما و مدیرکل برنامه ریزی 
مرکز تحقیقات صدا و سیما از جمله سوابق اجرایی 

و مدیریتی وی است.
اسماعیلی تألیفات متعددی اعم از کتاب و مقاله 
در حوزه فلســفه، اندیشه و فرهنگ از خود برجای 

گذاشته است.
 

 دکتر احمد وحیدی )کشور(
وی متولد ســال ۱۳۳۷ شیراز و دانش آموخته 
دکتری تخصصی مدیریت راهبردی و رئیس و عضو 

هیأت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی است.
عضو حقیقی مجمع تشــخیص مصلحت نظام، 
عضو و رئیس کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام، از مسئولین سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی در دوران دفاع مقدس، 
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح در دولت 
دهم، جانشــین وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای 
مســلح، فرماندهی نیروی قدس ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، عضو هیأت نظارت بر حسن اجرای 
سیاســت های کلی نظام، عضو شــورای راهبردی 
روابط خارجی و ریاســت مرکز تحقیقات راهبردی 
دفاعی از جمله ســوابق اجرایــی و مدیریتی وی 

می باشد.
 

 مهندس سید عزت اهلل ضرغامی 
)میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری(

وی متولد ســال ۱۳۳۸ تهران و دانش آموخته 
مهندســی عمران از دانشــگاه صنعتی امیرکبیر، 
کارشناس ارشــد مدیریت صنعتی است و در حال 

حاضر دانشجوی دکترای ارتباطات می باشد.
دو دوره ریاست سازمان صدا و سیما با حکم مقام 
معظم رهبری، عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی 
بــا حکم مقام معظم رهبــری و همچنین عضویت 
در شورای عالی فضای مجازی با حکم مقام معظم 
رهبــری، معاون امور مجلس و اســتان های صدا و 
سیما، معاون امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی، معاون امور مجلس و استان های وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی و معاون امور مجلس 
وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح، رئیس 
کارخانجات صنعتی شــهید حســن باقری، معاون 
فرهنگی و عضو شــورای مرکزی جهاد دانشگاهی 
دانشــگاه امیر کبیــر از جمله ســوابق مدیریتی و 

اجرایی وی است.
 

 مهندس جواد اوجی )نفت(
وی متولد سال ۱۳۴۵ شیراز و دانش آموخته 

رشته مهندسی نفت از دانشگاه صنعت نفت است، 
معاون وزیر و مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران 
در دولت دهــم، رئیس هیأت مدیــره نظارت بر 
تولید و پاالیشــگاه های گازی، مدیرعامل و نایب 
رئیس هیأت مدیره شــرکت بهره برداری نفت و 
گاز زاگرس جنوبی، رئیس هیأت مدیره شــرکت 
مهندســی توســعه گاز ایــران، مدیرعامل گروه 
اقتصاد مفید، مدیرعامل هلدینگ انرژی گســتر 
ســینا و مدیرعامل و نایب رئیــس هیأت مدیره 
هلدینــگ نفت و گازی توســعه پترو مفید، عضو 
هیأت امنای دانشــگاه صنعت نفت و عضو هیأت 
رئیسه صندوق بازنشستگی صنعت نفت از جمله 
ســوابق اجرایی و مدیریتــی وی در حوزه نفت و 

گاز است.
 

 مهندس علی اکبر محرابیان )نیرو(
وی متولد سال ۱۳۴۸ خوانسار و دانش آموخته 
مهندســی عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران و 
کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران، درحال 
حاضر دانشــجوی دکتــرای اقتصــاد واحد علوم 
تحقیقات و در مرحله دفاع از پایان نامه با موضوع: 
اثرات آزادسازی تعرفه برق بر رشد اقتصادی و رفاه 

خانوار با رویکرد اقتصادی مقاومتی است.
وزیــر صنایع و معادن در دولت های نهم و دهم، 
دســتیار ویژه رئیس جمهور و مجــری طرح مهر 
ماندگار )با هدف تکمیــل و راه اندازی صدها طرح 
و پروژه کالن کشــور بویژه در حوزه سد، نیروگاه، 
آبرسانی، پاالیشــگاه پتروشــیمی، راه و راه آهن، 
بندر و...(، مشــاور رئیس جمهور، ریاســت ســتاد 
تبصره ۱۳ مجری نوسازی ناوگان خودرویی کشور، 
سهمیه بندی بنزین و توسعه حمل و نقل عمومی، 
عضو شــورای عالی فنی کشور، عضو شورای پول و 
اعتبار و رئیــس کارگروه حمایت از تولید کاالهای 
داخلی از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی محرابیان 

است.
 

 دکتر سیدحمید سجادی هزاوه 
)ورزش و جوانان(

وی متولد ســال ۱۳۴۸ تهران و دانش آموخته 
دکترای تخصصی مدیریت و برنامه ریزی در تربیت 

بدنی است.
معاون امور ورزشی سازمان تربیت بدنی و معاون 
ورزش قهرمانی و حرف های وزارت ورزش و جوانان 
در دولت دهم، عضویت در هیأت رئیسه و هیأت های 
مختلــف فدراســیون دو و میدانــی، مدیرعامل و 
عضو هیأت مدیره باشــگاه فرهنگی ورزشی سایپا، 
مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات سالم منطقه 
آزاد کیش، عضو شورای عالی سیاستگذاری ورزش 
ســیما، مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه آزاد و نایب 
رئیس کمیتــه تربیت بدنی بین دول یونســکو از 
جمله مهمترین مسئولیت های اجرایی و مدیریتی 

وی در حوزه ورزش است.
ســجادی که خود از قهرمانان ملــی، المپین و 
مدال آور در مســابقات آســیایی رشته ورزشی دو 
و میدانی اســت، همچنین دارای ســوابق علمی و 
آموزشــی در حوزه ورزش بــوده و ضمن تدریس 
رشته تربیت بدنی در دانشگاه های کشور تألیفات و 
مقاالت متعدد ملی و بین المللی در زمینه مدیریت 

ورزشی به رشته تحریر درآورده است.
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»سیدابراهیم رئیسی« در جلسه بررسی صالحیت وزیران پیشنهادی 
دولت سیزدهم در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: اکنون هنگامه 
حرکت جهادی، حکیمانه، شجاعانه و مردمی است که با بهره جویی 
از ظرفیت های عظیم فکری و نخبگانی و مشارکت جویی از آحاد ملت 
و همدلــی و همراهی مجلس انقالب و نمایندگان محترم مردم و در 
چارچوب سند تحول دولت مردمی زمینه ساز تحقق ایران قوی باشد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: سند تحول دولت مردمی به عنوان 
چارچوب حاکم بر برنامه های وزرای پیشــنهادی دولت ســیزدهم 
برگرفته از محورهای بنیادین پنجگانه بیانیه گام دوم انقالب اسالمی، 
تعالی فرهنگ اســالمی و ایرانی، اقتصــاد مقاومتی،تأمین و بهبود 
معیشــت جامعه بویژه اقشار کم درآمد و توســعه روابط بین المللی 

براساس منافع ملی و الهام بخشی در جهان اسالم است.

 تببین برآیند برنامه های عدالت محور دولت سیزدهم
رئیســی با بیان اینکه در هر یک از برنامه هــای دولت عدالت و 
پیشرفت کانون برنامه ریزی قرار گرفته است و برآیند آنها رونق تولید 
داخلی، تعالی ایران اســالمی خواهد بود، اظهارداشت: زنجیره کامل 
فرآیند تحولی در هر حوزه شامل توصیف و تحلیل واقع بینانه از وضع 
موجــود، تصویرپردازی از آینده مطلوب، تأکید بــر ارائه راهبردها و 
راهکارها معطوف به علل وقوع چالش هــا، برنامه ریزی در چارچوب 
ظرفیت های ساختاری، انسانی و مالی دولت با رویکرد یاری و همراهی 

دیگر قوا و نهادهای حاکمیتی مد نظر قرار گرفته است.
وی خاطرنشــان کرد: کاهش نقش های تصدی گرایانه و افزایش 
نقش میدان ســاز و تسهیل گری دولت برای به صحنه آمدن و بسیج 
ظرفیت گسترده و متنوع مردمی بویژه جوانان و نخبگان که همواره 

پیشتاز و پیشران تحول خواهی هستند از دیگر حوزه های مورد تأکید 
در برنامه است.

رئیس جمهــور با تاکید بر اینکه تمامی برنامه ها به گونه ای تهیه 
و تنظیم شــده که تضمین کننده تحقق دو محور اصلی و مهم یعنی 
عدالت و پیشرفت در کشور باشد، گفت: عدالت محوری هم در توزیع 
منابع و هم در توزیع فرصت ها و هم در توانمندسازی، کشف و تقویت 
استعدادها و هم در شایسته ساالری و شکستن باندهای بسته قدرت 
و ثروت می باشد. رویکرد عدالت محوری در تضمین حقوق همه مردم 

از زن و مرد و کودک و نوجوان، روستایی و شهری مطرح می شود.
رئیسی اضافه کرد: محور دوم در پرتو مشارکت و تالش همه جانبه 
برای مردمی ســازی اقتصاد و فرهنگ و صیانت از آزادی های اساسی 
و حقوق عامه و هم در فعال ســازی بــا رویکرد خانواده گرا و حمایت 

همه جانبه از خانواده است.
وی در ادامه برای تحول در دو محور عدالت و پیشرفت با مشارکت 
همگانی، چرخش های تحول آفرین در برنامه دولت را به این شــرح 

اعالم کرد:
۱ - چرخش از بروکراســی کندکننده و فســادخیز به نفع ساز و 

کارهای جلب مشارکت عمومی.
۲ - تغییر رویکرد از اقدامات صرفًا مقابله ای با فســاد به اقدامات 

پیشگیرانه از فساد
۳ - چرخــش از رویکرد تفکیکــی در برنامه ریزی های اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی به رویکرد تلفیق سیاست های فرهنگی، اقتصادی 

و اجتماعی.
۴ - تغییر رویکرد از بخشــی  نگــری و پایتخت محوری در اتخاذ 
تصمیمات و توزیع منابع و امکانات به فعال سازی ظرفیت ها در سراسر 

رئیسی: تمام برنامه های دولت سیزدهم 
برای  تحقق عدالت و پیشرفت 

در کشور تنظیم شده است
رئیس جمهور با 
بیان اینکه تمام 

برنامه های دولت به 
گونه ای تنظیم شده 

که موجب تحقق 
دو موضوع مهم 

و محوری عدالت 
و پیشرفت در 

کشور باشد، گفت: 
تحول خواهی جز با 
تکیه بر شعارهای 

اصیل انقالب 
اسالمی و پیروی از 

رکن رکین والیت 
فقیه به ساحل امن 
عدالت و پیشرفت 

منتهی نخواهد شد.



38

ماهنامه سیاسی فرهنگی
امره مرداد 1400  

ش ش
  سال پنجم  پی

کشور براساس آمایش سرزمینی.
۵ - گذار از تصمیم گیری های سلیقه ای و موسمی 
در حلقه های بسته کارشناســی به فرآیندهای جلب 

مشارکت حداکثری بویژه در حوزه نخبگانی.
۶ - تغییر رویکــرد مداخله ای به رویکرد حمایتی، 

هدایتی، نظارتی در بازارهای سرمایه.
۷ - ممانعت از تغییــر پی درپی  مقررات در جهت 

ایجاد ثبات و تقویت تولید و تجارت.
۸ - افزایــش نقــش دولــت در تنظیم گــری و 

تسهیل گری در فضای کسب و کارها.
۹ - تغییر رویکرد اقتصاد سنتی متمرکز بر منابع و 
توجه بیش از پیش به اقتصاد دانش بنیان و مبتنی بر 

فناوری های نرم و نوین.
۱۰ - تغییر رویکرد از صادرات مبتنی بر مواد خام 
و اولیــه به تولید محصوالت صنعتــی و با تکنولوژی 

بازارمحور.
۱۱ - تغییر رویکرد از اداره کشور براساس درآمدهای 
نفتی و روش های تورم زا در تأمین منابع مالی دولت و 
افزایش بهره وری، خلق ثروت ملی و درآمدهای پایدار.

۱۲ - تغییر رویکرد از بودجه ریزی سنتی و مبتنی 
برچانه زنی به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، عملیاتی 

و هوشمند.
۱۳ - توجه بیش از پیش به فرصت های اقتصادی 

روستا و تقویت اقتصاد مبتنی بر کشاورزی.
۱۴ - افزایش ســاز و کارهــای حمایتی و هدایتی 
جهــت تقویت بنیــه اقتصادی بخش هــای میانی و 

گروه های محروم به صورت پایدار.
۱۵ - صیانت از محیط زیست و کمک به نهادهای 

مردمی.
رئیس جمهور در ادامه ســخنان خود با اشــاره به 
شرایط و وضعیت کشــور و مشکالتی که امروز دولت 
با آن مواجه اســت، اظهارداشت: با محوریت مشکالت 

پیش روی دولت، یک برنامه آنی، فوری و کوتاه مدت 
تعریــف کرده ایم و یک برنامه میان مدت و بلندمدت 
داریــم که انشــاءاهلل به زودی در اختیــار نمایندگان 
و نخبگان کشــور قرار خواهد گرفــت و دغدغه همه 
نمایندگان، نخبگان و دلســوزان کشور، در این برنامه 

تقدیم خواهد شد.

 اولویت اول ما در دولت مهار کرونا و 
ارتقای وضعیت بهداشتی در کشور است

رئیســی گفت: اولویت اول ما در دولت مهار کرونا 
و ارتقای وضعیت بهداشــتی در کشــور و تسریع در 
واکسیناسیون عمومی، اجرای پروتکل های بهداشتی و 
ارتقاء سطح درمان است و اولویت بعدی مساله اقتصاد، 
ثبات اقتصادی، بهبود شــاخص های کالن، و در یک 
کلمه تقویت معیشت مردم و رفع مشکالت معیشتی 

و تقویت فضای کسب و کار است.
وی با بیان اینکه وضعیــت فعلی نتیجه گره زدن 
اقتصاد به خواســت دیگران، شــرطی کردن اقتصاد 
و مشــکالتی بوده که کشــور با آن مواجه بوده است، 
گفت: امروز با مشکالتی از جمله تورم باالی ۴۴ درصد 
اعالمی مرکز آمار، یا بیش از ۵۵ درصدی بانک مرکزی، 
افت شدید ارزش پول ملی، کسری قابل توجه بودجه، 
کاهش قدرت خرید مردم و خانوارها، سختی معیشت 
مردم، رشد باالی نقدینگی و حجم باالی بدهی دولت 

مواجه هستیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه حل مسائل و مشکالت 
موجــود به حــول و قوه الهــی امکان پذیر اســت، 
اظهارداشت: حل مشکالت اوال نیاز به برنامه دارد و ثانیا 
نیازمند نیروی کارآمدی است که در جای جای کشور 
بتواند تحول آفرین باشد و شرط سوم پیگیری و نظارت 
علی الدوام برای اجرای برنامه ها و تحقق تحول در کشور 
اســت. اگر این سه شرط باشد حتما بر این مشکالت 

فائــق خواهیم آمد. دولت با کمک مجلس می تواند بر 
همه مشکالت فائق بیاید.

 شاخص های مورد توجه در انتخاب وزرای 
پیشنهادی دولت سیزدهم

رئیسی با اشاره به شاخص هایی که در انتخاب وزرای 
پیشــنهادی مورد توجه بوده است، گفت: تخصص و 
داشتن دانش در حوزه ماموریت، داشتن تعهد کاری، 
داشتن روحیه انقالبی، روحیه فسادستیزی و مردمی 
بودن از شاخص های مورد تاکید بوده است. در کابینه 
تالش شده که ترکیبی از جوان و جوان گرایی و تجربه 
در کنار یکدیگر قرار بگیرد که مجموعه تخصص، تعهد 
و داشــتن دانش حوزه ماموریــت و تجربه کار، بتواند 
کارها را به پیش ببرد و از این نتیجه، کارآمدی بسازد.

وی افزود: برای انتخاب همکاران، ابتدا در سایت یک 
فراخوان دادیم که بسیاری از مردم به ویژه نخبگان در 
آن شرکت کردند و افراد بسیاری معرفی شدند. احزاب، 
گروهها و دلسوزان، افراد مختلف و چهره های بسیاری 
را معرفی کردند و مشارکت مردم در معرفی نیروهای 

کارآمد برای دولت بسیار مفید و موثر بود.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه غیــر از دو وزیر 
محترمی که در روزهای آخر مشــخص شد، نام بقیه 
ده ها بار در ســایت پیشنهاد مدیران تکرار شده و قابل 
رویت اســت که آنــان از ناحیه آحــاد مختلف مردم 
پیشنهاد شدند، گفت: بعد از پیشنهادات، اسامی برای 
بررســی به گروه های تخصصی ۹ گانه ارســال شد تا 
افرادی که برای این کار بهتر بتوانند ایفای نقش کنند، 

اعالم شوند.
رئیســی افــزود: اســتعالم از مراجــع ذیصالح، 
دســتگاه های نظارتی درون و بیرون دولت و دستگاه 
قضایی هم یکی از کارهایی بوده که انجام شــده و با 
حساســیت ســوابق اجرایی، این قضیه پیگیری شده 
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اســت. برای هر وزارتخانه چند نفر مشخص شدند و 
کارگروه های تخصصی تعیین شد تا هم برنامه عزیزان 
بررسی شــود و هم با تک تک کسانی که در معرض 

وزارت هستند مصاحبه شود.
وی با بیان اینکه در هــر کارگروه حداقل پنج نفر 
مــورد مصاحبه و ارزیابی قرار گرفتند، اظهار داشــت: 
مصاحبه کنندگان، خودشان، شاخص هایی برای نمره 
دادن تعیین کرده بودند و از نظر یکدیگر مطلع نبودند. 
نظرات در جای دیگری جمع بندی می شد و هر کدام 
از مصاحبه گران خــودش نظر می داد، اما نظر وی در 
جایی دیگر جمع بندی می شد و نظر اینها مورد توجه 

قرار گرفت.
رئیــس جمهور تصریح کــرد: در نهایت نظرات به 
دســت بنده رســید و خودم توفیق داشــتم خدمت 
عزیزان برســم و از نزدیک مباحثی را که بررسی شده 
بود، با بررسی های دقیق، نهایی کنم. تالش شد سراغ 
نیروهایی که امروز خیلی از آنها در ذهن شــما هست 
برویم. خیلی ها از نیروهایی که شــما می شناسید، از 
این شــاخصه هایی که عرض کردم، برخوردار هستند. 
سراغ آنها رفتیم، منتها به طور طبیعی ممکن است هر 

دعوتی با یک سری از مسائلی مواجه شود.
رئیسی در ادامه با تاکید بر اینکه در بررسی وضعیت 
و صالحیت وزرا تالش شده به محورهایی که همواره 
مورد تاکید رهبری معظم انقالب اسالمی هست و همه 
مــا از جمله بنده به عنوان یک طلبه و شــما عزیزان، 
همه مخاطب ایشان هستیم، توجه شود، اظهار داشت: 
در بررســی های انجام شــده کارآمدی، تعهد، ارزشی 
بودن، مســاله محوری، توجه به مــردم، مردم گرایی، 
مردم داری، جوانی و نیروی جوان مورد نظر بوده است. 
شــاخص هایی که مقام معظم رهبری اعالم می کنند 
صرفا برای شنیدن نیست. تالش این بوده که حتما این 

شاخص ها مدنظر و مورد توجه باشد.
وی با بیان اینکه باید همکارانی داشــته باشیم که 
بتوانند برون  رفــت از وضعیت فعلی کشــور را کامال 
تســهیل کنند، تصریح کرد: بــرای اینکه وقت گرفته 
نشود، به وزرا می پردازم و عزیزانی که انتخاب شدند را 
یک به یک و بر اساس ترتیب الفیایی از وزارت آموزش 

و پرورش به شکل مختصر معرفی می کنم.

 وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش
رئیس جمهور با اشاره به اینکه در وزارت آموزش و 
پرورش چند نکته بســیار مهم وجود دارد که در دوره 
انتخابات مــورد تاکید قرار گرفت، خاطرنشــان کرد: 
مسأله فرهنگ در کشــور، مسأله بسیار مهمی است. 
موضوع آینده سازان در کشــور بسیار بااهمیت است. 
مسأله معلمان و فرهنگیان مسأله محوری ما و توجه 
به توانمند ســازی معلمان اعــم از توانمندی علمی و 

توانمندی معیشتی مورد تأکید است.
رئیسی اظهار داشت: فرهنگیان عزیز بدانند در برنامه 
دولت حتما توجه به فرهنگیان، بویژه طرح رتبه بندی 
معلمان مورد تأکید است که با همکاری مجلس محترم 

ان شاءاهلل دنبال خواهیم کرد.
وی توجه به سند تحول آموزش و پرورش را از دیگر 
نکات مورد تأکید درباره ایــن وزارتخانه عنوان کرد و 
گفت: این سند نوشته شد که اجرا شود و باید با تمام 
ابعادش، اجرایی شود. همچنین شورای عالی آموزش 
و پرورش مورد توجه خواهد بود. بررسی بفرمایید که 
تا کنون چند نفر از روســای جمهور در ابعاد مختلف 
در این جلســات شــرکت کردند و جلسات این شورا 

مسأله شان بوده است. ان شاءاهلل در مسایل مهم حتمًا 
شورای عالی آموزش و پرورش را تشکیل خواهیم داد و 

بنده خودم در خدمت شان هستم.
رئیــس جمهور افزود: حداقل در مســایل مهم در 
آموزش و پرورش، خودم در جلســات شرکت خواهم 
کرد برای اینکه آموزش و پرورش، مســأله ماست. در 
همه ادوار، در مجلس ها و دولت ها، مســأله آموزش و 
پرورش مطرح شــده، اما دغدغه معیشــتی و مسایل 
مختلفی که در رابطه با مســأله فرهنگیان داریم، باید 
به شــکل اساسی حل شــود. رابطه خانه و مدرسه به 
صورت کاماًل سازمانی و سیستمی باید دنبال شود. این 

از برنامه هایی است که ان شاءاهلل دنبال خواهد شد.
رئیسی با اشــاره به اینکه در این رابطه گزینه های 
مختلفی را بررسی کردیم و می خواهم سابقه شناخت و 
بررسی هایی که ما را به آقای دکتر باغ گلی رساند عرض 
کنم، اظهار داشت: در آستان قدس رضوی که بودم، از 
دانشگاه فردوسی که دانشگاه باسابقه و معتبری است، 
خواستم که بعضی از اساتید دانشگاه معرفی شوند تا ما 
در آستان قدس از وجودشان استفاده کنیم. ۷ الی ۱۰ 
نفر از اساتید برجسته که معرفی شدند، جذب کردیم 

تا یک رابطه بین دانشگاه و آستان قدس برقرار شود.
وی با بیان اینکه در بخــش تربیت بدنی، دکتری 
تربیت بدنی، مســایل روانشناسی و روانکاوی و تبلیغ 
چهره های خوبی جذب شــدند، افزود: در بعد آموزش 
و پرورش چون آســتان قدس ،مدارس مختلفی دارد 
آقای دکتر باغ گلی، با نگاه تحولی و بعنوان یک جوان 
تحول گرا وارد شد. همان اوایل یک عده ای در مقابلش 
صف آرایی کردند، نامه دادند و شب نامه پخش کردند، 
یک گروه تخصصی فرستادیم تا موضوع را بررسی کنند 
که آیا کارهایی که ایشان کرده اشکال داشته است که 

گفتند نه.
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: در آن مدتی که 
در مشــهد بودم ایشان کارش را ادامه داد بعد از اینکه 
آمدیم  این فضا دوباره شروع شد. یعنی همان عده ای 
که موضوع شــان، موضوع تعــارض منافع بود در یک 
فضای گسترده ای شــب نامه و گزارش پخش کردند، 
تولیت محترم جدیــد یک گروه از تهــران آوردند و 
عملکرد ایشان را بررسی کردند و ایشان تا همین امروز 

کارشان را ادامه می دهند.
رئیسی گفت: در آموزش و پرورش مسأله تخصص را 
در نظر گرفتیم، وزیر پیشنهادی دکتری تعلیم و تربیت، 
دارد. برخالف آنچه برخی در ســایت ها پخش کردند، 
ایشان معلمی مهدکودک، مدرسه و در حوزه دبستان، 

دبیرستان، تا دانشگاه را طی کرده است.
وی با اشــاره به تجربیات وزیر پیشــنهادی افزود: 
داشــتن تجربه از اهمیت زیادی برخوردار است. اداره 
کردن مجموعه فرهنگی برای چندین سال که دارای 
هفت هــزار دانش آموز، قریب هزار معلم و همکاری با 
بخش هــای مختلف آموزش و پــرورش در حوزه های 
مختلف می تواند جزو تجربه ایشان باشد. تجربه یعنی 
در کنار دانش دکتری تعلیم و تربیت ایشان دارای یک 
تجربه موفقی در اداره یک مجموعه آموزش و پرورش 
بوده است لذا ایشان هم دانش  و هم تجربه اش را دارند. 
مگر اینکه بگوییم داشــتن کد استخدامی آموزش و 

پرورش هم ضرورت دارد .
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: همه کسانی که 
برای وزارت، کاندیــدا بودند، از آن تیم کارگروه، عبور 
کردند، یعنی نســبت به تک تک اینها، بررسی شده و 

نمره دادند.

رئیســی افزود: درست است که آقای باغ گلی را در 
مشهد می شناختم اما شناخت من نسبت به هیچکدام از 
این وزرا کافی نبود، من هر کسی را هم که می شناختم 
از این فیلتر عبور دادم، با اینکه می شناختم ولی گفتم 
کافی نیســت باالخره من نظری دارم و نظر من کافی 
نیست مسأله کشور است و نمی شود به این بسنده کرد 
لذا کارگروهی که شــاید افراد یکبار هم ندیده بودند، 
اینها را بررسی می کردند. در هر حال تصمیم با مجلس 
محترم شــورای اسالمی است و تصمیم شما هم برای 

ما محترم است.

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
وی گفــت: در انتخاب فردی برای وزارت ارتباطات 
هم در راستای جوانگرایی آقای دکتر زارع پور انتخاب 
شــد که  هم علم و دانش و تخصص و هم تجربه الزم 
را دارد. ایشــان هم تجربه دهــه ۸۰ را دارند و هم در 
چند ســالی که در دستگاه قضایی بود، تجربه موفقی 
داشتند. هوشمندسازی، شفاف ســازی و فعال کردن 
اقتصاد فضای مجازی جزو برنامه های وزارت ارتباطات 
اســت. برداشت  ما با شناختی که داریم، این است که 
آقای دکتر زارع پــور می توانند و توانایی دارند این کار 
را با تخصص و تجربه ای که دارند، به نتیجه برسانند و 

کارآمدی دارند.

 وزارت اطالعات
رئیس جمهوری درمورد وزیر پیشــنهادی وزارت 
اطالعــات، گفت: جنــاب آقای خطیب هــم دانش 
اطالعاتی و امنیتی دارند و هم تجربه چندین ساله در 
وزارت را دارنــد. یعنی هر ۲ جهت علم و دانش و کار 
و تجربــه کار، در جناب آقای خطیب وجود دارد و در 
وزارت اطالعات هم بدنه بســیار انقالبی و حزب اللهی 

داریم.
رئیســی افزود: آقای خطیب نســبت بــه جریان 
مدیریتی هم بــا روحیه تحولی کــه دارند با انتخاب 
همکاران و مدیرانــی می توانند مجموعه بدنه انقالبی 
وزارت را کاماًل در جهت، پیشــگیری و مبارزه با فساد 
و جلوگیری از نفوذ و صیانت از نظام، صیانت از دولت، 
صیانت از همه بخش های نظام و نهایتًا صیانت از مردم 
در مقابل هجوم،  برنامه ریزی کرده و کار را دنبال کنند.

 وزارت امور اقتصادی و دارایی
وی درخصوص وزیر پیشــنهادی امور اقتصادی و 
دارایی، گفت: در انتخاب آقــای دکتر خاندوزی برای 
وزارت اقتصاد و دارایی هم موضوع دانش و هم تخصص 
مــورد تأکید و توجه بوده اســت. داشــتن اطالعات 
اقتصادی، آشــنایی با وزارت اقتصــاد، بهترین نوع از 
معرفت و شناخت نسبت به یک دستگاه است اما فقط 
منحصر به این موضوع نیست. شناخت یک مجموعه 
برای یک فردی که می خواهد احراز یک مســئولیت 

بکند بسیار مهم است.
رئیــس جمهور تاکید کــرد: فرمایش مقام معظم 
رهبری را در بیانیه گام دوم عنایت کنید بی گمان یک 
مجموعه جوان، دانا و مؤمن و مســلط بر دانسته های 
اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این مقاصد 
برســند و دوران پیش رو باید میــدان فعالیت چنین 

مجموعه ای باشد.
رئیســی افزود: آقای خانــدوزی از مجموعه وزارت 
اقتصاد شناخت دارد و آنجا، یک چهره جوان و مطلع 
اقتصادی می خواهد که بتواند نظام مالیاتی را عادالنه، 
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نظــام تأمین مالی دولت را فعــال و اصالح، در فضای 
کسب و کار مردم ایجاد اصالح و تحول کند، بهره وری 
را ارتقاء و مدیریت دارایی ها و شــرکت های دولتی را 
کاماًل سامان دهد و شفافیت و مدیریت تعارض منافع 

را پیگیری کند.
وی گفت: ما چهره جوان فساد ستیزی می خواهیم 
که بتواند موضوعاتی مانند گمرک، مالیات و بخش های 
مختلفی که در حوزه وزارت اقتصاد دارایی است اصالح 
کند و این مصمم بودن بــرای اصالح امور در چهره و 
ســوابق ایشان کاماًل نمایان اســت و این بخش هم با 
همکاری تیم اقتصادی انجام خواهد گرفت و نمایندگان 

محترم نگران نباشند.
رئیــس جمهور با بیان اینکه معاون اول مســئول 
هماهنگی تیم اقتصادی اســت،  اظهارداشت: این را به 
همه دوستان گفتیم برای اینکه بگو مگو نباشد معاون 
اول مسئول این هماهنگی است. چه تیم اقتصادی به 
معنی خاص، بانــک مرکزی، وزارت اقتصادی و برنامه 
و بودجه و چه به معنی عام یعنی تمام وزارتخانه های 
اقتصادی که در این رابطه می توانند نقش داشته باشند 

برای اینکه این هماهنگی کاماًل بتواند صورت بگیرد.
نگاه به تیم اقتصادی بــرای هماهنگی کاماًل مورد 

توجه بوده است.

 وزیر امور خارجه
رئیس جمهــور با بیــان اینکه آقــای دکتر امیر 
عبداللهیان برای وزارت امور خارجه چهره شــناخته 
شده ای است، گفت: ایشان در حوزه خارجی، هم علم 
و دانــش دارد و هم دارای تجربه اســت. تمام مراحل 
وزارت خارجه را گذرانده  و فردی خوش نام برای وزارت 

خارجه است.
رئیسی تاکید کرد: مسأله سیاست خارجی متوازن، 
توســعه روابط همســایگی، فعال کردن دیپلماســی 
اقتصادی و اولویت دادن به اقتصاد در تعامالت خارجی، 
بویژه با همســایگان در دستور کار وزارت امور خارجه 
اســت. ایشان را به عنوان کسی که بتواند سکاندار این 

بخش باشد پیشنهاد کردیم.

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وی درمورد گزینه پیشــنهادی وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی،گفت: در وزارت بهداشت، 
عزیزان مختلفی مطرح بودند که مثل همه بخش های 
دیگــر با آنها مصاحبه و بررســی شــد. بــا بعضی از 
نمایندگان محترم مانند آقای قاضی زاده هم صحبت 

شد که آنها هم اولویت شان، بهداشت و درمان نبود.
رئیــس جمهور با بیان اینکه با دوســتان مختلفی 
موضوع مطرح شد، گفت: آقای عین اللهی استاد تمام 
دانشــگاه هســتند. به هر کدام از چهره های انقالبی 
بهداشت و درمان بگویید، نام آقای عین اللهی به عنوان 
چهــره انقالبی که همواره همراه انقالب و نظام بوده و 
در انجام وظایف اش احساس مسئولیت می کرده، کاماًل 

آشناست.
رئیســی با بیان اینکه آقای عین اللهی یک آدم در 
میدان اســت، اظهار داشــت: چهره ای که باید اینجا 
اســم ببرم با اینکه معرفی نکردیم، آقای ایمانی است 
که از چهره های شاخص بهداشت و درمان در شیراز و 
شــخصیتی است که هم علم و عمل دارد، لکن شیراز 

بودند و مسایلی بود که نشد در خدمت ایشان باشیم.
چهره هــای خوب کم نداریم، اما ایشــان چهره ای 
شاخص است و حتی در رابطه با مسأله مبارزه با کرونا 

که امروز مسأله اصلی ما است، ایشان چهره ای هستند 
که می توانند بســیاری از نیروها را به همکاری دعوت 

کنند و این بخش را ان شاءاهلل با موفقیت دنبال کنند.
وی تصریح کرد: بویژه مســأله ای کــه امروز با آن 
گرفتاریم و ممکن اســت احیانًا و ان شاءاهلل ریشه کن 
شــود، اما اگر ادامه دار بود، نیازمنــد مدیریت قوی و 
کارآمدی اســت که بتواند کار را دنبال کند و ایشــان 
در ایــن رابطه نگاه به مردم، نگاه به ضعفا و محرومین 

همواره در کارنامه شان بوده است.

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
رئیس جمهور درباره گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی،گفت: آقای دکتر عبدالملکی جوان، 
پاکدســت، فسادستیز اســت که در هرجایی که بوده 
تجربه موفق دارد. اواًل از دانش در این وزارتخانه بگویم. 
هم دانش است و هم تجربه، دانش شان دکترای اقتصاد 
و از فرهیختگان و از اســاتید دانشگاه در اقتصاد است. 
دوم تجربه، می دانید ایشــان معاونت بخش اشــتغال 

کمیته امداد را برعهده داشتند.
رئیسی ادامه داد: آقای عبدالملکی عضو هیأت امنا 
از طرف مقام معظم رهبری هستند، یعنی امین رهبری 
در وزارت تعاون. در این تعاون یک بخش مهمی به نام 
بخش رفاه اجتماعی داریم. ایشان قبل از این سوابقی 
در آنجا دارند. در صندوق های مختلفی در آنجا عضویت 
داشتند و بعد موفقیتی که در معاونت اشتغال داشتند. 
از بازرســانی که رفتند حوزه ایشان را بازرسی کردند، 
سوال کردم. گفتند از حوزه های موفق معاونت کمیته 

امداد، معاونت اشتغال است.
وی خاطرنشــان کرد: در این مدت ایشــان سعی 
کردند مبلغی که در اختیارشــان بوده، به نحو کامل 
نسبت به ایجاد اشــتغال اقدام کنند. یعنی هم دانش 
اقتصادی ایشــان برای بنگاه هایی که در وزارت رفاه و 
تعاون داریم مفید است و هم در ارتباط با مسأله تجربه، 
آن هم تجربه موفق در اشــتغال که مسأله مهم ما در 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مســأله بسیار مهم 
اشتغال است.

رئیــس جمهور با بیان اینکه به مــردم در رابطه با 
مسأله اشــتغال قول دادیم، گفت طبیعتًا وزارتخانه ای 
که ایــن کار را می کند و مدیریتی کــه این کار را به 
عهده دارد باید توانا باشد برای اینکه اشتغال را اجرایی 
کند و ایشــان با نیروی جوانی و نخبگی خودشان، با 
پاکدستی، اگر اعتماد نمایندگان محترم مجلس هم در 
کنار معرفی ما قرار گرفت، ان شاء اهلل حتمًا می تواند در 
این وزارتخانه تحولی ایجاد کند، با دوستانی که از آنها 

استفاده خواهند کرد.

 وزیر جهادکشاورزی
رئیســی درباره آقای دکتــر ســاداتی نژاد گزینه 
پیشنهادی برای وزارت جهاد کشاورزی نیز، گفت: در 
این وزارتخانه هم باز مسأله اول دانش و تخصص و دوم 
شناخت نسبت به مســأله کشاورزی و مسایل مهمی 
است که در حوزه کشــاورزی وجود دارد. نمایندگان 
محترم مجلس می دانند، آقای ساداتی نژاد نسبت به این 
حوزه، کاماًل تسلط و ورود دارد و گروه های مختلفی که 
پیشنهاد کردند، ایشان جزو پیشنهادات اکثر گروه ها 

برای وزارت جهاد کشاورزی بود.
وی اضافه کرد: البته خیلی از دوســتان بودند، ولی 
نام آقای ســاداتی نژاد جزو مواردی بود که از ســوی 
گروه های مختلفی که با هم ارتباط نداشتند، تکرار شده 
بود. اسم ها برای من می آمد، ایشان جزو اسامی بود که 
می تواند با یک رویکرد جهادی و با برخورداری از دانش 
و تخصص و تجربه ای که دارد، ان شاءاهلل مسائل وزارت 

جهاد کشاورزی را دنبال کند.
رئیس جمهور با بیان اینکــه در رابطه با بعضی از 
وزارتخانه ها یک مســئله ای داریم و آن هم این است 
که یک بخش اش فعال است و یک بخش دیگرش باید 
فعال شود، اظهار داشت: مثاًل وزارت جهاد کشاورزی، 
کشاورزی اش خوب است و جهادش را باید سازماندهی 
کنیم و فعال کنیم. وزارت ورزش و جوانان، ورزش اش 
خوب اســت و بخش جوانان اش را باید ســاز و کاری 
برایش ایجاد کنیم. سازمان برنامه و بودجه، بودجه اش 
خوب پیش می رود، اما برنامه دچار اشــکاالت جدی 

است و در برنامه مشکل داریم.
آیــت اهلل رئیســی تصریح کــرد: اســامی بعضی 
وزارتخانه ها، یک بخش اش فعال اســت و یک بخش 
دیگر هم حتمًا باید در دســتور کار قرار دهیم و فعال 
کنیم. لذا بخش جهادی وزارت جهاد کشاورزی مورد 

تأکید است که ان شاءاهلل پیگیری شود.

 وزیر دادگستری
رئیس جمهــور در ادامه درباره وزیر پیشــنهادی 
دادگستری خاطرنشان کرد: جناب آقای دکتر رحیمی 
هم آشــنا به مســایل قضایی و حقوقی و هم آشنا به 
مسایل مجلس است. ایشــان به دلیل دوره ای که در 
دیوان محاسبات بودند، به مسایل دولت که بخواهند در 
وزارت دادگســتری باشند، که هم دولت و هم مجلس 
و هم دستگاه قضایی را خوب بشناسند و هم ارتباطات 
را برقرار کنند، مناسب هستند. آقای دکتر رحیمی را 

برخوردار از تجربه و دانش کافی می دانم.

 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
رئیســی درباره آقای امیرآشتیانی به عنوان گزینه 
پیشــنهادی وزارت دفاع، گفت: هم وزارت دفاع و هم 

رئیسی در ادامه با تاکید بر اینکه 
در بررسی وضعیت و صالحیت وزرا 
تالش شده به محورهایی که همواره 

مورد تاکید رهبری معظم انقالب 
اسالمی هست و همه ما از جمله بنده 
به عنوان یک طلبه و شما عزیزان، 
همه مخاطب ایشان هستیم، توجه 
شود، اظهار داشت: در بررسی های 
انجام شده کارآمدی، تعهد، ارزشی 

بودن، مساله محوری، توجه به مردم، 
مردم گرایی، مردم داری، جوانی و 
نیروی جوان مورد نظر بوده است. 

شاخص هایی که مقام معظم رهبری 
اعالم می کنند صرفا برای شنیدن 

نیست. تالش این بوده که حتما این 
شاخص ها مدنظر و مورد توجه باشد.
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نیروهای مســلح از معرفی ایشان به عنوان وزیر دفاع 
خوشحال شدند. ایشان هم یک نیروی مجرب با علم 
و آگاهی نسبت به مســائل نیروهای مسلح و موضوع 
وزارت دفاع و چهره خوش نــام در مجموعه نیروهای 
مســلح و مجموعه ارتش جمهوری اســالمی و سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی است.

 وزیر راه و شهرسازی
وی درباره آقای رســتم قاسمی گزینه پیشنهادی 
وزارت راه و شهرســازی، اظهار داشت: می دانید آقای 
قاسمی مدت ها در قرارگاه خاتم االنبیاء به عنوان یکی 
از بزرگترین پیمانکاران دولت در حوزه راه و شهرسازی 
کارهای بســیاری انجام داده است. کسان دیگری هم 
برای این وزارتخانه مطرح بودند، اما نمایندگان محترم، 
روزی کــه برای تحلیف آمدم، عده زیادی نســبت به 
افرادی اظهارنظرهایی به من کردند که می خواستم نظر 
نمایندگان محترم را داشته باشم. باالخره می خواهیم با 
مجلس کار کنیــم و موفقیت دولت در گرو همکاری، 
همراهی و حمایت مجلس و همفکری با مجلس است.

رئیس جمهور تصریح کرد: موضوع مهم ما در رابطه 
با این وزارتخانه ساختن یک میلیون مسکن در هر سال 
است، ۴ ســال ۴ میلیون. آقای رستم قاسمی برنامه 
دارند در این جهت و این برای ما خیلی مهم است که 
کسی بتواند این وعده دولت را عملی کند و این وعده 
انشاءاهلل با پیگیری ایشــان عملی خواهد شد. تجربه 
کاری خوبی دارند که بتوانند در این رابطه انشــاءاهلل 
گام هایی به صورت منضبــط بردارند و این انضباط و 
حرکت انقالبی با هم بتواند ان شــاءاهلل هم تحولی در 

وزارتخانه ایجاد و هم کار را بتواند دنبال کند.

 وزیر صنعت، معدن و تجارت
رییس جمهور در معرفی وزیر پیشــنهادی وزارت 

صنعــت، معدن و تجارت گفت: بخشــی از مســایل 
وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شــده و بخشی 
از آن به صورت کالن و اساســی همچنان باقی است. 
این وزارتخانه در ارتباط با اهداف مهم اقتصادی دولت، 
نقش بســیار مهمی دارد و نیازمند سالمت، شجاعت، 
جامــع نگری، تخصص و داشــتن روحیــه انقالبی و 

جهادی است.
رئیســی با اشــاره به اینکه آقای فاطمی امین را از 
آســتان قدس رضوی می شناسم، اظهارداشت: ایشان 
مســئول بخش اقتصادی آســتان بودنــد. وضعیت 
حسابرســی خیلی از شرکتهای آستان قدس مشروط 
و بعضــا مردود بود اما روزی که ایشــان آمدند دو کار 
اساســی کردند یکی اینکه جز دو شرکت که مشکل 
اساســی داشت و راهکار بســیار اساسی می طلبد که 
مشروط شد بقیه شرکت ها از یک مقبولیتی برخوردار 

شد.
وی خاطرنشــان کرد: آن روز که می خواســتم از 
آستان قدس بیایم، ایشان با شفافیت تمام شرکتها را 
پشت ویترین گذاشت گفت همه اقتصادیون و نخبگان 
بایــد ببینند ما چه کردیم و چــه می کنیم و این کار 
مهمی بود و شفافیت در بخش اقتصادی برقرار شد. در 
ســایر حوزه هایی هم که بودند چه وزارت کشور و چه 
وزارت صنعت و معدن و تجارت عملکرد موفقی داشتند 
بنا بر بررسی متخصصین فن و تجربه ای که در خوِد این 
وزارتخانه داشــتند، علم و دانش در کنار تخصص قرار 
گرفته تا بتوانند گام هایی را بردارند که شاهد تحول در 

این وزارتخانه باشیم.

 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس جمهور در معرفی آقای دکتر زلفی گل برای 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: ایشــان عالوه 
بر دوران معلمی و اســتادی دانشگاه، ۷ سال مدیریت 

دانشگاه کالن و صاحب نامی را به عهده دارند، مسئول 
مجمع بســیج استان هستند، رئیس دانشگاه هستند. 
ایشان رئیس مجمع بسیج هم هست روحیه انقالبی و 
تحول گرا دارد و اگر مجموعه آموزش عالی که مجموعه 
ارزشــمندی است به این استاد محترم که صاحب نام 
نــه فقط در ایران بلکه  در دنیا هم به عنوان یک چهره 
علمی صاحب  نام اســت و در مدیریت موفقی هم در 
دانشــگاه بوعلی همدان داشــته است ســپرده شود، 

می تواند برای وزارت علوم منشاء آثار باشد.

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
رئیســی در معرفی دکتر اســماعیلی بعنوان وزیر 
پیشــنهادی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، گفت: 
امروز موضوع اقتصاد را بــه عنوان یک موضوع فوری 
کشور مطرح می کنیم اما حقیقت آن است که اولویت 
موضوعی ما فرهنگ اســت و یادمان نرود که مســاله 
فرهنگ اولویت جدی برای کشور دارد و به نظر ما در 
دولت ســیزدهم موضوع فرهنگ یک موضوع پیشران 
است باید به آن توجه کرد و در این رابطه چهره هایی 
که مطرح بودند،  مورد بررســی گروه های مصاحبه گر 
قرار گرفتند از مجموع بررســی ها کسی که هم دارای 
دانش هست و هم دارای تجربه، آقای دکتر اسماعیلی 

معرفی شد.
وی گفت: چون در مســاله فرهنگ، حساس بودم 
عالوه بر اینکه یک جلسه ای با اعضای کارگروه گذاشتم 
تا افرادی که مطرح بودند را بر اساس شاخص ها بررسی 
کنم که از کجا به این نقطه رســیده اند؟ یک به یک 
بررسی شــد عالوه بر این با بعضی از افراد کارگروه از 
 جمله آقای صفار هرندی تماس گرفتم و گفتم شــما 
وزیر ارشــاد بودید بررســی کردید واقعا به چه نقطه 
ای رســیدید؟ چون وزارتخانه را خوب می شناســید 
گفت من در مجموع افرادی که معرفی شــدند آقای 
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دکتر اسماعیلی را از همه، شایسته  تر یافتم. یعنی هم 
بررسی موردی کردم با اینکه احتیاط کردم و ایشان را 
می شناختم در عین حال از متخصصین امر در جلسه 

حضوری و بصورت تلفنی پیگیری کردم.
رئیس جمهور تصریح کــرد: اهالی فرهنگ و هنر 
بدانند آزادی را ما به شــما ندادیــم آزادی را خدا به 
شما داده ما تضمین کننده این آزادی هستیم. دولت 
تضمین کننده آزادی های مشــروع است که آزادی را 
برای اصحاب فرهنگ و هنــر تضمین کنند تا بتواند 
ظرفیت های اصحاب هنر و اصحاب فرهنگ، شــکوفا 
شــود، این کار به عهده دولت است و این کار بر عهده 
این وزارتخانه و بخش های مرتبط با این قضیه خواهد 

بود.

 وزیر کشور
رئیســی درمورد وزیر پیشــنهادی وزارت کشور، 
گفت: آقای دکتر وحیدی االن رئیس دانشگاه هستند، 
وزارتخانه های مختلفی را مدیریت داشتند و چهره ای 
هستند که عالوه بر دانش حقیقتا، یک چهره راهبردی 
است. کســی که برای وزارت کشور مطرح می شود به 
عنوان کسی که می خواهد کشور را تدبیر الُمُدن، کند،  

بسیار اهمیت دارد.
وی افزود: درســت است که همه وزارتخانه ها مهم 
هســتند اما وزارت کشــور آن نخ تسبیح بخش های 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاســی کشور است 
ولذا آقای وحیدی را واقعا با بررســی ای که کردیم به 
عنوان کســی که با نگاه راهبردی و تــوان باال بتواند 
وزارت کشور را دنبال کند، یافتیم و انشاءاهلل بتوانند با 
مدیریتی که دارند وزارت کشور را به نحوی اداره کنند 
که دغدغه همه دوستداران انقالب اسالمی در سراسر 

کشور مرتفع شود.

 وزیر میراث فرهنگی و گردشگری
رئیس جمهور گفت: برای وزارت میراث فرهنگی و 
گردشگری، مهندس ضرغامی معرفی شدند که همه با 
چهره ایشان آشنا هستید. در گردشگری مساله مهم، 
اقتصاد گردشگری است. کشور ما زمینه های بسیاری 
برای توسعه یافتگی در حوزه اقتصاد و گردشگری دارد.
رئیسی گفت: نگاه آقای ضرغامی با جلساتی که با 
ایشان داشتم در ارتباط با مساله گردشگری و معرفی 
فرهنگ اســالمی، ایرانی و نیز اقتصاد گردشــگری، 
نگاه هایی است که بســیار مهم است و باید در کشور 
توسعه پیدا کند. خیلی ها گفتند و حرف های خودشان 

را زدند اما در عمل اتفاقی نیفتاد.
وی خاطرنشــان کــرد: من ضمن تشــکر از همه 
پیشــینیان عرض می کنم به نظر من یک کار تحولی 
باید صورت بگیرد. در رابطه با اقتصاد بدون نفت هم که 
دنبال می کنیم یکی از حوزه ها مساله اقتصاد گردشگری 
اســت که باید دنبال شود و انشاءاهلل با توانمندی آقای 
مهندس ضرغامی این کار دنبال شــود و مساله وزارت 
میراث فرهنگی و گردشگری بتواند به جایگاه بایسته و 
شایســته خود هم برای گردشگران داخلی و هم برای 
گردشگران خارجی برسد و این هم از کارها و مسائل 

مهم است.

 وزیر نفت
رئیس جمهــور در معرفی مهنــدس اوجی برای 
وزارت نفت، گفت: ایشان از چهره های نامدار خوشنام 
در وزارت نفت اســت که در علــم و دانش مراحلی را 

گذراندند یعنی مدرک تحصیلی شــان در لیســانس 
و فوق لیســانس و تحصیالت تکمیلــی و از آن طرف 
مسئولیت های مختلفی که تا معاونت وزیر نفت داشته 
اند در تمام این ادوار ایشان یک چهره موفق بوده است 
و می تواند وزارت نفت را به عنوان کســی که هم علم 

و دانش و هم تجربه آن را دارد، بخوبی مدیریت کند.
رئیسی خاطرنشان کرد: در انتخاب همه افراد سعی 
کردیم دانش مرتبط داشته باشد و ایشان دانش مرتبط 
با نفت و گاز دارد و دارای تجربه اســت در واقع در این 
بخش توانســته نقش آفرین باشد. ایشان هم می تواند 
با یک حرکــت جهادی اقداماتــی در رابطه با وزارت 
نفت بکند و نســبت به مساله فروش نفت که دوستان 
ممکن است نگران باشند باید تاکید کنم که هم امکان 
و زمینه بســیاری وجود دارد و از این جهت هیچ گونه 

نگران قضیه فروش نفت نباشید.

 وزیر نیرو
رئیس جمهور درباره گزینه پیشنهادی وزارت نیرو 
بــا اظهار تاســف از اینکه در حــوزه آب و برق خیلی 
عقب ماندگــی داریم و باید این عقب ماندگی ها جبران 
شود، گفت: تولید باید باال برود که اگر به برنامه توسعه 
ششم توجه می شد، امروز شاهد این قطع  برق ها نبودیم 
و این جزو دستورهای اصلی کار است. آقای محرابیان 
هم وزارتخانه را می شناسد، هم سابقه کار وزارت دارد. 
در حوزه وزارت نیرو، تعداد نیروگاه ها و سدسازی هایی 
که در دستور کار ایشان بوده و اقداماتی که ایشان در 
رابطه با نیروگاه سازی و سدسازی کرده بسیار باالست 
و ایشــان مجموعه ای را که برای آن باید برنامه داشته 

باشد، می شناسد.
رئیسی افزود: بحث ما امروز ایجاد نیروگاه ها و تولید 
برق و یکی هم موضوع مهم مدیریت آب است. مدیریت 
آب در کشــور مساله بسیار مهمی اســت. انشا اهلل در 

مسئله کمبود نزوالت آسمانی، با یک مدیریت دقیق، 
با تدبیر و با کمک مردم عزیز و شما نمایندگان محترم 

می توانیم به وضعیت خوبی رهنمون شویم.

 وزیر ورزش و جوانان
وی درباره گزینه پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان 
به یکی از جلسات دیدار خود با نام آوران ورزش اشاره 
کرد و اظهار داشت: یکی از حرف هایی که در این جلسه 
به من می زدند، می گفتند چهل سال است که در راس 
ورزش شــما چهره های سیاسی می گذارید. نمی شود 
یک بار بیاییــد در درون مجموعه خــوِد ما، باالخره 
ورزشکاری که بتواند مدیر باشــد و دانش ورزش هم 
داشته باشد، در درون خودمان پیدا می شود. لذا گفتیم 
افراد خود را بررســی کنند که ۳، ۴، ۵ نفر را معرفی 

کردند و در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهور تصریح کرد: در گروه هایی که نام های 
مختلفی به من دادند، آقای ســجادی به عنوان کسی 
که هم مدال آور اســت و ۱۶ مدال آورده، بر سکو قرار 
گرفته، سلسله مراتب علمی و دانش خود را در دانشگاه 
گذرانده و دارای مدرک عالی تربیت بدنی است، یعنی 
هم از نظر دانش، چون ما دو اصل را گفتیم، هم دانش 
و هم تجربه، ایشان هم در مجموعه ورزش بوده و هم 
دارای دانش تربیت بدنی اســت که این دو جهت یک 
زمینه خوبی ایجاد می کند که یک چهره دانشگاهی و 
دارای تحصیالت مرتبط که خودش هم ورزشکار است 
و در درون جامعه ورزشی کشور او را قبول دارند، بتواند 
این مجموعه را با اجماع و مفاهمه کارش را دنبال کند.
رئیسی خاطرنشــان کرد: این هم نسبت به وزارت 
ورزش، منتهــا آن تذکر کلی را عــرض کردم، بخش 
جوانــان آن باید مورد توجه قرار بگیرد. بخش جوانان 
به نظر ما از مباحثی اســت که مقــداری به آن توجه 

بایسته ای نشده است.
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سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای 
اسالمی در تشــریح جزئیات برگزاری مراسم تحلیف سیزدهمین 
دوره ریاســت جمهوری، گفت: پس از انتخابات ریاســت جمهوری 
چند مراســم طبق قانون اساسی برگزار می شــود، مراسم تنفیذ 
توسط رهبر معظم انقالب، مراسم تحلیف و سوگند رئیس جمهور 
و ســپس رأی اعتماد مجلس به کابینه معرفی شده توسط رئیس 
جمهور این مراسم ها هستند که پس از آن، دولت جدید کار خود 

را آغاز می کند.
وی با بیان اینکه مراسم تنفیذ رئیس جمهور منتخب دوازدهم 
مرداد ماه برگزار می شود، افزود: پس از آن مراسم تحلیف یا سوگند 
رئیس جمهور در مجلس برگزار می شــود؛ طبق اصل ۱۲۱ قانون 
اساسی این مراسم در نشست علنی مجلس برگزار می شود و رئیس 
قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان نیز باید 

در این مراسم حضور پیدا کنند.
ســخنگوی هیئت رئیســه مجلس ادامه 
داد: بنــا بر عــرف ادوار مختلــف انتخابات 
ریاست جمهوری و با توجه به اهمیت حقوقی 
مراسم تحلیف که نماد مردم ساالری و انتقال 
مســالمت آمیز قدرت در کشــور است، این 
مراســم با حضور میهمانان خارجی و داخلی 

برگزار می شود.
موســوی بیان کرد: رئیس مجلس در این 
مدت ســتادی را بر همین اســاس تشکیل 
دادنــد و کمیته هایــی در این ســتاد فعال 
شدند تا مراسم باشــکوه تحلیف را به عنوان 
نماد رأی ملت و تعامل دستگاه های مختلف 
نظام برگزار کنند. کمیته ها جلسات مختلف 
و متعددی را در مورد نحوه برگزاری مراســم، دعوت از مهمانان و 
رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا با توجه به شرایط فعلی کشور 

تشکیل داده اند.
وی بــا بیــان اینکــه مراســم تحلیــف ســیزدهمین دوره 
ریاســت جمهوری ۱۴ مرداد ماه مصادف با ســالگرد صدور فرمان 
مشــروطیت در مجلس برگزار می شــود، گفت: ستاد مذکور برای 
برگزاری این مراسم محدودیت های ترددهای خارجی را نیز در نظر 
گرفته و با رعایت همه پروتکل های بهداشــتی و دعوت از مهمانان 

داخلی و خارجی برنامه ریزی های الزم را انجام داده است.
نماینده تهران در تشریح جزئیات دعوت از کشورها و دولت های 
مختلف  برای حضور در مراســم تحلیــف رئیس جمهور منتخب، 
اظهــار کرد: به طور طبیعی در شــرایط فعلی تردد بین کشــورها 
در فضای بین المللی از ســطح پایینی برخوردار اســت اما به رغم 
این مســئله و بر اساس آماری که داده شــده است تعداد زیادی 
از مقامات و شــخصیت های سیاســی دنیا از حضور در این مراسم 

استقبال کردند.
وی اضافه کرد: بر اساس آمار اعالم شده تا این لحظه ۱۱۵ مقام 
رســمی از ۷۳ کشــور جهان اعالم آمادگی برای حضور در مراسم 
تحلیف کردند؛ از بین این مقامات ۱۰ رئیس کشــور در تراز سران 
کشــورها، ۲۰ رئیس مجلس، ۱۱ وزیر خارجــه، ۱۰ نفر از وزرای 
دیگر کشورها و همچنین فرســتاده ویژه و نواب رؤسای مجالس، 
رؤسای کمیســیون ها و هیئت های پارلمانی در این مراسم حضور 
پیدا می کنند. همچنین رؤســای مقامات ۱۱ سازمان بین المللی و 
منطقه ای، نماینده  دبیرکل ســازمان ملل، رئیس اوپک و مقاماتی 
از IPU، اتحادیه اروپا، اوراســیا، اتحادیه بین المجالس کشورهای 
اسالمی و آسیایی، ســازمان اکو، سیکا و D۸ برای حضور در این 

مراسم دعوت شدند و اعالم آمادگی کردند.
موسوی ادامه داد: همچنین نمایندگان و شخصیت های برجسته 
ادیــان و مذاهب مختلف جهان دعوت شــده اند و برای حضور در 
این مراســم اعالم آمادگی کردند؛ شخصیت های مهم فرهنگی و 
اجتماعی جهان اسالم نیز حضور پیدا خواهند کرد و این افراد طی 
روزهای آینده وارد تهران خواهند شــد؛ بــرای تردد این مقامات، 
رعایت پروتکل های بهداشــتی کرونا شرایطی در نظر گرفته شده 
اســت، همچنین تمهیداتی به لحاظ ترافیکی اندیشیده شده است 
که توسط مسئوالن مربوطه به سمع و نظر مردم تهران می رسد تا 

مشکلی برای شهروندان تهرانی ایجاد نشود.
وی با اشــاره به حضور مهمانان داخلــی و دعوت از مقامات و 
مسئوالن مختلف گفت: با توجه به تعداد باالی مهمانان خارجی و 
محدودیت های شرایط کرونا، تعداد کمتری میهمان داخلی نسبت 
به ادوار گذشته دعوت شده است، لذا از کسانی که در ادوار گذشته 
به مراســم تحلیف دعوت می شدند و در این دوره امکان دعوت از 

آنها را نداشتیم، عذرخواهی می کنیم.
**حضــور ۱۷۰ خبرنگار داخلی و خارجی در مراســم تحلیف 
رئیس جمهور نماینده تهران در مجلس در تشــریح نحوه پوشش 
رســانه ای مراسم تحلیف یادآور شد: ۴۰۰ نفر از رسانه های داخلی 
و خارجی برای پوشش خبری و تصویری اعالم آمادگی کردند که 
به دلیل شــرایط کرونا و با توجه به تمهیدات و بســترهای الزم از 
۱۷۰ خبرنگار داخلی و خارجی دعوت به عمل آمده است. عالوه بر 
خبرنگاران داخلی بیش از ۳۰ کشــور نماینده رسانه ای خود را در 

این مراسم خواهند داشت.
موســوی در توضیح ترتیب و شــیوه برگزاری مراسم تحلیف 
گفت: در این مراســم طبق ادوار گذشته تحلیف و سوگند رئیس 
جمهور از اهمیت برخوردار اســت که پس از آغاز نشســت علنی 
و خیرمقدم توســط رئیس مجلس، طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی 
مراســم سوگندنامه اجرا می شود و پس از آن به طور رسمی سکان 

اداره کشور به رئیس جمهور منتخب داده می شود.
ســخنگوی هیئت رئیســه مجلس در پایان در پاسخ به سؤال 
خبرنگاری درباره اینکه آیا از کشور عربستان سعودی نیز مقاماتی 
در مراسم تحلیف حضور پیدا خواهند کرد، گفت: جزئیات مربوط 
به حضور مهمانان خارجی هنوز قطعی نیست و در روزهای آینده 

به طور دقیق تر اعالم خواهیم کرد.

جزئیات کامل برگزاری مراسم 
تحلیف آیت اهلل رئیسی در مجلس

سخنگوی هیئت 
رئیسه مجلس 

شورای اسالمی 
جزئیات برگزاری 

مراسم تحلیف 
سیزدهمین دوره 

ریاست جمهوری را 
تشریح کرد.

نماینده تهران در تشریح جزئیات دعوت از کشورها و 
دولت های مختلف  برای حضور در مراسم تحلیف رئیس 

جمهور منتخب، اظهار کرد: به طور طبیعی در شرایط 
فعلی تردد بین کشورها در فضای بین المللی از سطح 

پایینی برخوردار است اما به رغم این مسئله و بر اساس 
آماری که داده شده است تعداد زیادی از مقامات و 
شخصیت های سیاسی دنیا از حضور در این مراسم 

استقبال کردند.
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برگزاری مراسم تحلیف 
با حضورگسترده میهمانان خارجی

مراســم تحلیف آیت اهلل ســیدابراهیم رئیســی 
رئیس جمهور دولت ســیزدهم امروز )پنجشنبه ۱۴ 
مــرداد ماه( از ســاعت ۱۷ با حضور رؤســای قوای 
ســه گانه و مقامات عالیرتبه کشــوری و لشکری و 
همچنیــن میهمانــان خارجی در مجلس شــورای 

اسالمی برگزار شد.
به گفته سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت 
رئیسه مجلس این مراسم با حضور بیش از ۱۰۰ خبرنگار 

خارجی پوشش خبری داده می شود و میهمانان خارجی 
از کشورهای مختلف در این مراسم حضور دارند.

برخی مقامات خارجی که در این مراســم حضور 
دارند عبارتند از: »انریکه مورا« معاون رئیس سیاست 
خارجی »اتحادیه اروپا«، اشــتفان کلمنت »ســفیر 
اتحادیه اروپا در وین«، فرستاده ویژه رئیس جمهوری 
کره جنوبی، نخست وزیر »سوریه«، دبیرکل »اتحادیه 
مجالــس کشــورهای اســالمی«، رئیــس پارلمان 

»آفریقای جنوبی«، رئیس دومای »روسیه«، رئیس 
مجلس ملی »آذربایجان«، رئیس مجلس ملی کبیر 
»ترکیه«، رئیس مجلس نماینــدگان مجلس عالی 
»تاجیکســتان«، رئیس مجلس سنای »پاکستان«، 
نماینده »دبیرکل ســازمان ملل«، شیخ نعیم قاسم 
نایبرئیس حزباهلل لبنان، نخست وزیر الجزایر، رئیس 
جمهــور افغانســتان، رئیس جمهور عــراق، رئیس 

مجلس ترکیه و نخست وزیر ارمنستان.

مهــم  محورهــای 
سخنرانی رئیس مجلس در 
مراسم تحلیف سیدابراهیم 
رئیســی رئیــس جمهور 

به شرح زیر است:
 به طــور ویــژه از طرف 
مــردم ایــران از حضــور 
این  خارجــی  مهمانــان 
را  خود  خوشحالی  مراسم 
اعالم می کنــم و امیدوارم 

بتوانیم مهمان نوازی گرم داشــته باشیم و پیام آور 
دوستی و مهر مردم ایران باشیم

 جمهوری اســالمی ایران میراث دار بیش از یک 
قرن مبارزه برای اســتقالل، آزادی، نفی سلطه و 

برقراری عدالت است

 انقالب اســالمی امروز به الگویــی الهام بخش 
تبدیل شده است

 کشور در مواجهه با تنگناها، نامالیمات و مصائب 
معیشتی در آســتانه یک تحول مبتنی بر مکتب 
امــام، همراه با رفع ناکارآمــدی، عوامل نفوذی و 

قالیباف: دوره جدید مدیریتی کشور، دوره کارآمدی و پاسخگویی است
مقاومت در برابر فشارها و تحریم هاست

 نتایج انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ نشــان داد مردم 
به صراط مستقیم جریان انقالب اسالمی اعتماد 

دارند
 موســم آن است تا با سرلوحه قراردادن روحیه 
انقالبی، جهتگیری انقالبــی و فرهنگ مدیریت 
جهادی و تمســک به اصول ناب امــام و اثبات 
کارآمدی دین در اداره جامعه طرحی نو دراندازیم
 پیــام تحول خواهی مردم در ۲۸ خرداد به نظام 
و دنیا مخابره شــد و فصلی نوین در تاریخ انقالب 
آغاز شــد؛ فصلی برای جبران کوتاهی ها، غفلت ها 
و کاســتی ها و احیای ارزش ها و آرمان های اصیل 
اسالمی و حرکت در مسیر بیانیه گام دوم انقالب

 بخواهیــم یــا نخواهیم در دوره جدیــد، بار به 
سرانجام رساندن خواسته های مردم به دوش همه 

ما مسئوالن است
 دوره جدید مدیریتی کشــور را بایــد به دوره 

کارآمدی و پاسخگویی تبدیل کنیم

محورهای مهم سخنرانی 
رئیــس قــوه قضائیــه در 
سیدابراهیم  تحلیف  مراسم 
رئیســی رئیس جمهــوری 

به شرح زیر است:
بهفضــل  امیــدوارم   
جمهور  رئیــس  پروردگار 
محترم با کمک ســایر قوا 
و نخبــگان و مردم در این 

سخنرانی محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه
مسئولیت خطیر موفق باشــد و هرچه سریعتر در 

جهت رفع مشکالت مردم اقدام کنند
 امیدوارم رئیس محترم جمهور نسبت به اجرای 
همــه اصول قانون اساســی مخصوصــًا بندهای 
۱۶گانه اصل ســوم قانون اساســی و اصولی که 
حقوق آحاد جامعه را تأمین می کند اهتمام الزم 

را داشته باشد
 قوه قضائیه برای کمک به دولت و گسترش عدل 
و عدالــت و حمایت از حقوق مــردم و آزادی های 
مشروع و مبارزه با فســاد آمادگی الزم را دارد و با 
تمام توان کمک خواهد کرد و در مبارزه با فســاد 

جدیتر از همیشه خواهد بود.
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از  بیش  خدمتگــزار 
۸۰میلیون ایرانی هستم

آیــت اهلل رئیســی پس 
از انجام مراســم ســوگند، 
پشــت تریبون قرار گرفت 
و سخنرانی کرد؛ محورهای 
به شرح  وی  سخنرانی  مهم 

زیر است:
 طلــوع انقالب اســالمی 

در ایران فصل نوینی از آزادی، مشارکت سیاسی و 
مردم ساالری را در تاریخ کشورمان به ثبت رسانید. 
قانون اساســی به عنوان میثاق ملی همه نهادهای 
حاکمیتی را محصول اراده و رأی مردم دانسته است

 اینک بــار دیگر اراده مردم تجلــی یافت تا این 
خدمتگزار به آرمان های بلندی سوگند یاد کند که 

توسط امام بزرگوار به ثمر نشست
 مردم عزمی راســخ دارند و اراده آنان قرار گرفتن 
کشــور در مسیر عدالت، پیشــرفت، آزادی و عزت 

است
 فرهنــگ و تمدن ایران بــزرگ آنگاه که پذیرای 
تمدن اســالمی شد، سرآمد دانش و ادب در جهان 

شد
 در طلیعــه قرن جدید، بســیار مفتخــرم با رأی 
ملت قهرمــان ایران به نگاهبانــی از چنین میراث 

گرانبهایی موظف شدهام
 مردم برای پیمودن مســیر نورانی انقالب، عزمی 
راســخ دارند. اراده آنها، قرارگرفتن کشور در مسیر 

عدالت و پیشرفت و آزادی و عزت است.
 سرنوشت ایران بزرگ، به همت امِت تاریخساز و 

به رهبری اماِم خداشــناس، متحول گردید و ملت 
ایران، به واســطه انقالب اســالمی، زنجیِر اســارِت 
زورگویــان را از دســت و پای خود بــاز کرد و بر 
سرنوشــت خود حاکم گردید، در برابر شرق و غرب 
ایستاد تا ثابت کند مردم ساالری دینی، شیوه نوینی 
از حکمرانی است که می تواند »استقالل و آزادی«، 
»دین و دنیا« و »سنت و پیشرفت« را کنار هم، به 

ارمغان بیاورد.
 ایــران بزرگ، ایران پرافتخار و ایران تاریخســاز، 
در حالی وارد قرن جدید می شود که بیش از چهل 
سال است خورشید مردم ساالری دینی در آن طلوع 
کرده است و اکنون در دوره تعالی و تکمیل حرکت 

خود، در آغاز گام دوم قرار دارد.
 دولت جدید، امروز بر بلندایی ایستاده که تمدنی 
جهانی با چندین هزار ســال پیشینه، آن را ساخته 
اســت، فرهنگی که قرنها در تاریخ بشریت، پیشرو 
بوده و با ترکیِب یکتاپرســتی و پیشرفت، الگویی از 
زیســت معنوی را ارائه داده است. فرهنگ و تمدن 
ایراِن بزرگ، آنگاه که پذیرای اســالم شــد، همین 
الگوِی پیشرفت را بازآفرینی کرد و سرآمد دانش و 

رئیسی: نوبت ماست که ادای امانت کنیم
ادب جهان گردید.

 ملت بــزرگ ایران، اکنون بر فــراز این قّله بلند 
ایستاده و »خشنود« از انتخاب های تاریخی خود، به 
»چشم انداِز امیدبخِش پیِشروی کشورش، می نگرد.

 اراده ملــت بزرگ ایران، در حالی این حماســه 
بزرگ را آفرید و جلوهای »َرشــک برانگیز« از نظام 
مردم ســاالری دینــی را در تاریخ معاصــر، به رخ 
جهانیان کشید که در اوج دشمنی بدخواهان ملت 
ایران از تحریم های ناجوانمردانه اقتصادی تا جنگ 
روانی گسترده و دشواریهای ناشی از شیوع گسترده 

کرونا، قرار داشتیم.
 نیک میدانیم که انتخابات، "نقط آغاز" مشــارکت 
مردم اســت، نه"نقط پایــان" آن؛ و دولت مردمی 
به دنبال تحقق خواســت مــردم و پیام آنان در این 

انتخابات خواهد بود.
 مردم از دولِت برگزیــده خود می خواهند مدافع 
حقوق انسان ها در عاَلم باشد و به ظلم و بی عدالتی 

و تبعیض در هیچ کجای جهان راضی نشود.
 مردم می خواهند آزادی های اجتماعی و فرهنگی 

آنها مجّدانه پیگیری شود.
 مــردم می خواهند که به معنــای حقیقی کلمه، 
انقالب اســالمی محقق شــود و همــه ویژگی ها و 
خصائص انقالب اسالمی، در ســاختارها، فرآیندها 
و همچنین باورهای دولتمردان مشاهده پذیر باشد.

 مردم می خواهند که با رفع تنگناها، معیشــت و 
سفره آنها را بهبود ببخشیم و »نشاط ملی« و »شور 

اجتماعی« را در جامعه بگسترانیم.
 ما مدافع واقعی حقوق بشــر هستیم و سکوت در 
برابــر ظلم و جنایت و تجاوز به حقوِق انســان های 

بیگناه و بی دفاع را قبول نداریم.
 دولت برخاســته از اراده ملت، برای تأمین منافع 
مــردم و اجــرای عدالت، خواهد ایســتاد و در این 

مسیر، خستگی ناپذیر، به پیش خواهد رفت.

الرحمــن   اهلل   بســم  
الرحیم 

رئیس   به عنــوان   "مــن  
قرآن   پیشــگاه   در  جمهور 
کریــم  و در برابر ملت  ایران  
بــه  خداونــد قــادر متعال  
یاد می کنــم  که   ســوگند 
پاســدار مذهب  رســمی  و 
نظام  جمهوری  اســالمی  و 
قانون  اساســی  کشور باشم  

آیت اهلل رئیسی سوگند یاد کرد
و همه  اســتعداد و صالحیت  خویش  را در راه  ایفای  
مسئولیتهایی  که  بر عهده  گرفته ام  به کار گیرم  و خود 
را وقف  خدمت  به  مردم  و اعتالی  کشور، ترویج  دین  
و اخالق ، پشتیبانی  از حق  و گسترش  عدالت  سازم  و 
از هر گونه  خودکامگی  بپرهیزم  و از آزادی  و حرمت  
اشــخاص  و حقوقی  که  قانون  اساســی  بــرای  ملت  
شناخته  اســت  حمایت  کنم . در حراست  از مرزها و 
استقالل  سیاسی  و اقتصادی  و فرهنگی  کشور از هیچ  
اقدامی  دریغ نورزم  و با استعانت  از خداوند و پیروی  
از پیامبر اسالم  و ائمه  اطهار علیهم  السالم  قدرتی  را 
که  ملت  به  عنوان  امانتی  مقدس  به  من  سپرده  است  
همچون  امینی  پارســا و فداکار نگاهدار باشم  و آن  را 

به  منتخب  ملت  پس  از خود بسپارم ."
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ســیدرضا فاطمی امین که در مجلس شورای اسالمی با ۲۰۵ 
رای موافق و ۶۰ رای مخالف به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( دولت ســیزدهم انتخاب شد، در نخستین حضور خود در 
»تیتر امشب« اولویت های وزارت خانه صمت را تشریح کرد و گفت: 
دولت باید با شرایط و اولویت های جدید، کسب و کار ها را با منافع 

ملی همسو کند.
فاطمی امین افزود: اگر از ضرورت تعامل با نخبگان می گوییم، 

هدف مان ضرورِت به اجماع رسیدن و اقناع آنان است.
او درباره گالیه مندی های نبود راهبرد صنعتی در کشور گفت: 
اگر بخواهیم قــدرت اقتصادی، ارزش افزوده باال و اشــتغال قابل 
توجهی داشته باشــیم باید بر ســه مقوله تجهیزات الکترونیکی، 

صنعتی و وسایل حمل و نقل متمرکز شویم.
وزیر صمت با بیان اینکه باید اهداف و ســمت و ســوی وزارت 
صمت مشــخص باشــد، افزود: ۸۰ درصد مشــکالت واحد های 
اقتصادی مربوط به تامین مالی، بیمــه تامین اجتماعی و مالیات 

است.
وزیر صنعت، معــدن و تجارت از کاهش 
مالیات بــر عملکرد واحــد تولیدی گفت و 
افزود: از وعده های دولت ســیزدهم حمایت 
واحد های تولید و کاهش مالیات از ۲۵ درصد 

به ۱۰ درصد در طی ۴ سال آینده است.
سیدرضا فاطمی امین از مدیریت زنجیره 
تامین و روابط بین بنگاه های اقتصادی سخن 
گفــت تا عالوه بر ایجاد یک همکاری محیط 

رقابتی هم بوجود آید.
وزیر صمت در خصوص مبارزه با فساد در 
دولت ســیزدهم از راه اندازی سامانه قواعد 
و مجوز ها تا پایان ســال خبر داد و افزود: با 
ایجاد نظام قاعده گذاری برای ثبات در اجرای 
مقررات بوجود می آورد، راه اندازی ســامانه 
قواعد و مجوز ها برای مقابلــه با امضا های طالیی، حیات خلوت ها 
و ســلطان ها خواهد بود و در این خصوص طرح هایی برای شفاف 
سازی فعالیت های تولید و توزیع کاال و پیشگیری از قاچاق، احتکار 

و تقلب ارائه کرده ایم.
وزیر صمت گفت: یک کاال از کارخانه تا مصرف کننده حداکثر 
باید ۱۳ درصد افزایش قیمت داشــته باشد، اما در عمل این طور 

نیست.
فاطمی امین »قیمت دستوری« اجناس یا »رهاسازی« قیمت ها 
را اشتباه عنوان کرد و گفت: با این کار تولید دچار مشکل می شود 
یا سود های هنگفتی ایجاد می شود، باید ضوابط قیمت گذاری ایجاد 
شود. بســیاری از پروژه های پیش بینی شده نیاز به ابزار های الزم 

دارد.
او حضور بازرســان و ناظران بر عملکرد بنگاه های اقتصادی را 
غیرحرف های خواند و گفت: اگر جریان کاال و مالی کنترل شــود 
سازمان حمایت به طور خودکار به آسانی می تواند اعمال قانون کند 

و با گرانفروشی برخورد کند.
 وزیــر صمت طرح صندوق مکانیزه فروش را شکســت خورده 
اعــالم کرد و گفت: اطمینان می دهم با اشــراف بر کاالی مصرفی 

خانوار قیمت ها را کنترل و مدیریت کنیم.
وزیــر صنعت، معدن و تجارت درباره وجود دالالن و تاثیر آن ها 
در افزایش قیمت ها گفت: هزینه ها در نظام توزیع ما باال است مانند 

انبارداری، حمل و نقل و ابزار کنترل قیمت را در اختیار نداریم.
او راهــکار وزارت صمت برای جلوگیــری از تکرار خاطرات تلخ 
قیمت گذاری مرغ درگذشته از پیش بینی دقیق نیاز بازار و میزان 
مصرف جامعه گفت و افزود: باداشــتن اطالعات دقیق از نیاز تولید 

کننده و مصرف بازار می توان اقدامات پیشگیرانه انجام داد.
ســیدرضا فاطمی امین گفت: کشور ما ســیزده هزار مگاوات 
کسری برق داریم و در چند سال آینده تولید برق در شهرک های 

صنعتی شکل بگیرد و باید زنجیره تامین تولید برق ایجاد شود.
تسنیم

اولویت های وزارت صمت در دولت سیزدهم

وزیر صمت: صندوق مکانیزه فروش
طرحی شکست خورده است

وزیر صنعت، معدن 
و تجارت طرح 

صندوق مکانیزه 
فروش را شکست 
خورده اعالم کرد 
و گفت: اطمینان 

می دهم با اشراف 
بر کاالی مصرفی 
خانوار قیمت ها را 
کنترل و مدیریت 

کنیم.

از وعده های دولت سیزدهم حمایت 
واحد های تولید و کاهش مالیات از 2۵ 

درصد به 1۰ درصد در طی 4 سال 
آینده است.

سیدرضا فاطمی امین از مدیریت 
زنجیره تامین و روابط بین بنگاه های 

اقتصادی سخن گفت تا عالوه بر 
ایجاد یک همکاری محیط رقابتی هم 

بوجود آید.
وزیر صمت در خصوص مبارزه با 

فساد در دولت سیزدهم از راه اندازی 
سامانه قواعد و مجوز ها تا پایان 

سال خبر داد و افزود: با ایجاد نظام 
قاعده گذاری برای ثبات در اجرای 
مقررات بوجود می آورد، راه اندازی 
سامانه قواعد و مجوز ها برای مقابله 
با امضا های طالیی، حیات خلوت ها 

و سلطان ها خواهد بود و در این 
خصوص طرح هایی برای شفاف 

سازی فعالیت های تولید و توزیع کاال 
و پیشگیری از قاچاق، احتکار و تقلب 

ارائه کرده ایم.
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وزیــر صنعت، معــدن و تجارت طــرح صندوق 
مکانیزه فروش را شکست خورده اعالم کرد و گفت: 
اطمینان می دهم با اشراف بر کاالی مصرفی خانوار 

قیمت ها را کنترل و مدیریت کنیم. 
وزیر کشور در بدو ورود به محل وزارت کشور در 
جمع خبرنگاران با بیان اینکه وزارت کشور با تمام 
ظرفیت های قانونی در جهت حل مشــکالت مردم 
قدم برخواهد داشت؛ گفت: توجه به مطالبات مردم 

مهم ترین برنامه و رویکرد وزارت کشور است.
 احمد وحیدی وزیر کشــور بــا حضور در جمع 
خبرنگاران مســتقر در وزارت کشور، گفت: خدا را 
شکر می کنم که این توفیق به من داده شد که بتوانم 
در این سنگر باشم امانت بزرگی است این امانت را 
 طوری حفاظت کنیم که مورد رضایت خداوند باشد.

وحیــدی با بیان اینکــه در چارچوب های قانونی و 
ارزش های انقالبی  با تمام تــوان در خدمت مردم 
خواهیم بود؛ تصریح کرد: در این شرایط بسیار مهم 
و حســاس کشور عزیز و ســربلند مان باید بتوانیم 

 مطالبــات مردم را بــه نحو موثری انجــام دهیم.
وی با تشــریح این موضوع کــه طبیعتا امروز قبل 
از هــر چیزی رســیدگی به مطالبــات مردمی در 
صــدر توجهات قــرار دارد؛ خاطر نشــان کرد: در 
رابطه با مشــکالتی کــه مردم دارند باید مســائل 
را دنبال کنیــم طبیعتا یکی از مســائل هم کرونا 
اســت قرارگاه هــای عملیاتــی کرونــا در وزارت 
 کشــور را جــزء موضوعــات اولیه مــا خواهد بود.

وزیــر کشــور در بخش دیگــری از صحبت هایش 
به دیگر دســتورکارهای مهم پیش رو اشــاره کرد 

وحیدی: رسیدگی به مطالبات مردم مهم ترین برنامه وزارت کشور است

و گفت: مســائل مرتبط با وزارت کشــور از جمله 
استانداران، فرمانداران، شهرداران و بخشداران برای 
چگونگی کمک به معیشــت مردم و رفع مشکالت 
 شــان  مورد توجــه جدی قــرار خواهــد گرفت.
 وحیدی در خصوص تحوالت افغانســتان هم بیان 
داشــت: با توجه به مواردی که همگی مســتحضر 
هستند در افغانســتان بعضی از مردم این کشور به 
مرزهای ما آمدند و با ترتیبی که انجام شد به خوبی 
ســاماندهی شــدند و همچنین  با هماهنگی هایی 
که با مســئولین دولتی در افغانستان شده بخشی 
از اینها برگشــتند بخشــی هم برخواهند گشــت 
 و هــم اکنــون مشــکلی در مرزها وجــود ندارد.
وی اضافه کرد: طبیعتا افغانســتان یک همســایه 
مهم ما اســت و با گفتگوهای گروه ها و جریان های 
مختلــف در غیاب امریکایی هــا ناآرامی در منطقه 
نداریم و در این بستر جمهوری اسالمی ایران مثل 

همیشه حامی ملت بزرگ افغانستان است.

وزیر پیشنهادی نفت دولت سیزدهم برنامه خود 
را برای اداره این وزارتخانه در پنج فصل منتشر کرد.

وزیر پیشنهادی نفت دولت سیزدهم برنامه خود 
را برای اداره این وزارتخانه در پنج فصل منتشر کرد.

 برنامه جواد اوجی به عنوان وزیر نفت پیشنهادی 
دولت سیزدهم برای اداره صنعت نفت در پنج فصل 
شامل فصل نخست »مقدمه«، فصل دوم »برخی از 
اسناد باالدستی مرتبط با صنعت نفت حاکم بر برنامه 
پیشــنهادی«، فصل سوم »چالش های اساسی پیش 
روی صنعت نفت«، فصل چهارم »اقدامات اساسی و 
فوریــت دار در صنعت نفت« و فصل پنجم »اقدامات 
راهبــردی و عملیاتی وزارت نفت بــا لحاظ نمودن 

اولویت ها« تنظیم شده است.
ســوابق علمی، تخصصی و اجرایی اوجی نیز در 

ابتدای این برنامه به طور کامل آمده است.
براســاس این گزارش، در بخشی از مقدمه برنامه 

پیشــنهادی جواد اوجــی بــرای وزارت نفت دولت 
سیزدهم آمده اســت: »با وجود گذشت بیش از ۷۰ 
سال از زمان ملی شــدن صنعت نفت، اما به دالیل 
مختلــف داخلی و خارجی، انتظارات موردنظر از این 
صنعت به طور کامل محقق نشــده است و از »ملی 
کردن صنعت نفت« تا اســتقرار »صنعت ملی نفت« 
مســیر طوالنی و پر هزینه ای پیش رو قرار دارد که 
برای طی این مســیر ضمن آسیب شناسی، بایستی 

برنامه اوجی وزیر نفت دولت 1۳

کل ظرفیت های کشور را بسیج کرد.
عوامــل تأثیرگــذار بر صنعت نفت کــه ارتباط 
تنگاتنگی با یکدیگر دارند را می توان شــامل عوامل 
»اجرایی و تشــکیالتی، اقتصادی، حقوقی و قانونی، 
سیاسی داخلی و بین المللی، فنی و زیست محیطی« 
طبقه بنــدی کرد. یکی از ارکان اصلی تحقق اهداف 
وزارت نفت، تمرکز بر اجرای سیاســت های اقتصاد 
مقاومتــی، توجه ویــژه به مبارزه با فســاد، اصالح 
رویه ها و ساختارها در راســتای سیاست های کلی 
اصل ۴۴ با تأکید بر اصول رقابت، کوچک ســازی و 
کاهش تصدی گری دولت اســتوار گردد. با اصالح 
ســاختار و بینش ها، صنعت نفــت می تواند نقش 
مهمی در بهبود فضای کسب وکار برای کارآفرینان 
واقعــی اقتصادی و جذب ســرمایه گذاران داشــته 

باشد.«
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ســید جواد ســاداتی نژاد وزیر جهــاد کشــاورزی در دیدار با 
حجت االســالم والمسلمین سید حســن ربانی نماینده ولی فقیه 
در وزارت جهاد کشــاورزی با بیان این که در کشــور حدود ۲۱ تا 
۲۳ میلیون خانواده کشــاورز و بهره بردار داریم، اظهار کرد: حدود 
یک ســوم جمعیت ایران در حوزه کشاورزی مشغول به کار است 
که عدد بســیار باالیی است و این قشر همیشــه پای کار نظام و 
انقالب بوده اند، بنابراین اولین قشــری که باید به آن پرداخته شود 

بهره برداران بخش کشاورزی هستند.
ســاداتی نژاد ادامه داد: این قشر با غیرت تامین کننده امنیت 
غذایی کشور است؛ ما در کشور همیشه برای کنترل حوزه مصرف، 
محصول کشاورز را زیر قیمت خریداری کرده ایم اما این قشر با این 
وجود ۴۰ سال است که به تولید ادامه داده اند و می توان گفت ۴.۵ 
میلیون خّیر در کشور داریم که برای ما غذا تولید کرده و زیر قیمت 

تمام شده به مصرف کننده می فروشند.
وزیر جهاد کشــاورزی تصریح کرد: با وضعیت تورمی کشــور، 
خرید زیر قیمت محصوالت از کشــاورزان باعث فقر در این قشر 
شــده و باید نوع نگاه به حوزه قیمت گذاری و پرداخت یارانه را 
تغییر دهیم، کشــاورز تولیدکننده اســت و با کارخانجات فوالد، 
فرش و پتروشــیمی تفاوتی ندارد و بخش کشــاورزی به عنوان 
بنگاه تولیدی، قیمت تمام شده و درصد سود دارد؛ بنابراین دولت 
باید تامین کننده یارانه به مردم باشــد و این یارانه نباید از جیب 

کشاورز به مردم داده شود.
وی افزود: افزایش قیمت در محصوالتی مانند شیر باعث کاهش 
تقاضای بازار و بروز بیماری بیشتر در بین مردم می شود و در همه 
جای دنیا ســعی در باال نرفتن قیمت شــیر و ارائه رایگان آن در 
مدارس دارند تا به ســالمت جامعه لطمه وارد نشــود اما این عدم 
افزایش قیمت وظیفه کشاورز و دامدار نیست و این محصول توسط 

دولت ها یارانه دریافت می کند.
ســاداتی نــژاد ادامه داد: اگــر بتوانیم این دیــدگاه را در نظام 
کشاورزی جاری کنیم، کشاورزی کشور پیشرفت خواهد کرد و این 

موضوع به نفع مصرف کننده و تولیدکننده است.
وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با رایزن کشاورزی در کشورهای 
هدف حوزه کشاورزی گفت: ما با وزارت امور خارجه و وزارت صمت 
مذاکراتــی را برای دریافت مجوز رایزن کشــاورزی انجام دادیم تا 
در کشــورهای هدف مانند برزیل که کار کشــاورزی داریم رایزن 

کشــاورزی داشته باشــیم. این رایزن ها در ســفارت خانه مستقر 
خواهند شد و توسط وزارت جهاد کشاورزی معرفی می شوند.

وی افزود: اگر این اقدام انجام شــود، سازوکارهای اداری حضور 
افراد ما راحت تر انجام خواهد شد و منظم تر و بهتر از ظرفیت های 
سفارت خانه ها در کشورهای هدف استفاده خواهیم کرد ضمن آن 
که این اقدام رفع مشــکالت و موانع صادرات و واردات را تســریع 

خواهد کرد.
ســاداتی نژاد در رابطه با بازار محصــوالت حالل در دنیا گفت: 
باید کارگروهی را در زمینــه صنایع تبدیلی، صادرات مواد غذایی 
و ثبت نشــان حالل ایران در حوزه بین المللــی راه اندازی و برای 
هزینه هــای ثبت ایــن برندها در بخش بین المللــی و حمایت از 

صادرات محصوالت کشاورزی اقدام کنیم.
وی اظهار کرد: با ایجاد شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های 
حمایتــی که مجلس آن را به وزارت جهاد کشــاورزی واگذار کرد 
کمک بسیاری به بخش کشاورزی شده است و یارانه به هر بخشی 

از حوزه کشاورزی، در این شورا تعیین می شود.

 بخش کشاورزی از ارکان مهم اقتصادی کشور است
در ادامه این جلسه، حجت االسالم والمسلمین سید حسن ربانی 
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشــاورزی اظهار کرد: در متون 
روایی تعبیری نســبت به کشاورزان داریم که در جاهای دیگری یا 
نادر است و یا وجود ندارد؛ در روایات آمده کشاورزان گنج های خدا 

در زمین هستند.
وی با بیان این که قشر وفادار به نظام بیشتر در این جمع دیده 
می شــود، خاطرنشان کرد: حداقل یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران 
عرصه وسیع کشاورزی است و اگر هم بخواهیم تحولی در اقتصاد 
ایجاد شــود یکی از ارکان، بخش کشــاورزی است و یارانه باید به 

تولید کنندگان داده شود تا بتوانند به تولید ادامه دهند.
ربانی با اشــاره به این که حــوزه نمایندگی ولی فقیه حامی و 
همدل وزیر جهاد کشــاورزی و بخش کشاورزی است، گفت: کار 
بزرگ و ســنگینی بر عهده دارید و عرضه کشاورزی بسیار وسیع 
اســت، امیدواریم بتوانیم در این بخش به وزارتخانه کمک کنیم 
و امیدواریم شما بتوانید بخش کشاورزی را در مسیر مناسب آن 
حرکت دهید تا در منطقه ســرآمد باشد؛ روح جهادی و مدیریت 

جهادی با حضور شما زنده خواهد شد.

تعیین رایزن کشاورزی 
در کشورهای هدف تجاری ضروری است

وزیر جهاد 
کشاورزی گفت: 
ما با وزارت امور 
خارجه و وزارت 

صمت مذاکراتی را 
برای دریافت مجوز 

رایزن کشاورزی 
انجام دادیم تا در 
کشورهای هدف 

مانند برزیل که کار 
کشاورزی داریم 
رایزن کشاورزی 

داشته باشیم.
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این روزها دولت و مجلس روزهای شــلوغی را سپری می کنند. 
بررسی نامزدهای پیشــنهادی دولت برای تصدی کابینه از سوی 
مجلس شــورای اســالمی همواره یکی از چالشی ترین موضوعات 
سیاست داخلی بوده اســت که قرار است بر تصمیمات سیاسی و 

اقتصادی چهار سال آینده تاثیر مستقیم بگذارد.
امــا فارغ از اینکه چه کابینه ای روی کار می آید و ســهم کدام 
جناح از دولت بیشتر یا کمتر است، سوال اصلی در نوع عملکردی 
است که دولت آینده در زمینه اقتصاد خواهد داشت و مطالبه گری 

رسانه ها و شهروندان را به دنبال دارد.
از این رو، با توجه به مشــکالت اقتصادی ناشی از تحریم، کرونا 
و عملکردهای بد مدیریتی در چند دهه اخیر، به راســتی اولویت 
اصلی دولت آینده در حوزه اقتصاد چیســت و دولت سیزدهم چه 

راهی پیش رو دارد؟
ساسان شاه ویسی، اقتصاددان مرحله اول را شناخت از وضعیت 
موجود دانســت و گفت: این شناخت باید شناختی جامع و کامل 
باشــد که به نظر می رســد که به شــکل نقطه ای در سازمان ها و 
بخش هــا فعالیت هایی انجــام می گیرد که البتــه عمدتًا هم این 
فعالیت ها پاسخ به نیازهای زمین مانده و عقب افتاده و یا به عبارتی 

ایجاد قرص های مسکن در محیط اقتصادی است.
وی اضافه کرد: بنابراین، اولویت دولت جدید باید این باشد که 
ما به این طرف برویم که چند مسئله را در کنار همدیگر ببینیم تا 

برای هرکدام بتوانیم پاسخ مناسب و جامعی را پیدا کنیم.
شاه ویســی اولویــت اول را داشــتن رویکرد »تغییــر و تحول 
در شــاخص های کالن اقتصادی« خواند و در راســتای آن دیگر 
اولویت هــای تیم اقتصادی دولت جدید را برشــمرد و اظهار کرد: 
بهبود معیشت خانوار، بهبود فضای کســب وکار و اصالح ساختار 
اقتصادی )یا به عبارتی اصالح نقش دولت در اقتصاد( باید از جمله 

اولویت های دولت برای چهار سال آینده باشد.
این اقتصاددان ادامه داد: به نظر منطقی نیســت که بخواهیم و یا 
بتوانیم هرکدام از این اولویت ها را به تنهایی و یا به صورت گزینشــی 
انجــام دهیم چرا که بایــد آن دیدگاه تحولی 
که در دولت در حال اســتقرار است، با حسن 
انتخابی که در مجلس به وجود می آید و آن را 
کامل می کند و با در برنامه ای که دولت و تیم 
اقتصادی شان اعالم می کند، به صورت هماهنگ 
همه با هم انجام گیرد که البته رئیس جمهور 
محترم در مجلس نیز اشاره کردند که هماهنگی 
تیم اقتصادی با معاون اول بسیار مهم است که 
هم بگو مگو در کار نباشد و هم اولی و دومی در 

این میان مطرح نباشد.

 نباید با یک نوسان قیمت، اولویت 
دولت تغییر کند

به همت تصریح کرد: بنابراین با این رویه 
که قرار است اتفاق بیفتد به نظر می رسد هر 
چهار سرفصلی که در باال به آن اشاره کردم به عنوان اولویت مطرح 
اســت، اما قرار نیست همه این موارد روز اول و ماه اول و سال اول 

اتفاق بیفتد.
وی در اینباره اظهار کرد: همین که ما شــروع به دستکاری به 

شکل هماهنگ، منسجم و با داشتن برنامه و در عین حال، با ایجاد 
تالش و همدلی داشته باشــیم، می توان گام های بسیار موثری را 

برداشت.
این کارشناس اســتمرار را ضرورت اصالحات اقتصادی دانست 
و افزود: در بســیاری از موارد حرکت انجام می شــود، ولی ناگهان 
تغییری مثاًل در قیمــت ارز به وجود می آید، اما آیا باید از حرکت 
ایستاد؟ و آیا با یک تغییر در قیمت ها باید از اصل موضوع و اولویت 

اصلی دست کشید؟
وی ادامه داد: امروزه با بسیاری از تکانه های بین المللی ما دچار تغییر 
نرخ برابری و ارزش پول ملی و تغییر نرخ دارایی می شویم، یعنی ما با 
کوچکترین تکانه هایی که اســم آن را هم شایعه در داخل می گذاریم 

بالفاصله دچار از دست رفتگی و تعلیقات اقتصادی می شویم.
شاه ویســی با بیان اینکه باید شاخص های کالن مورد ممارست 
و دقت قرار بگیرد، یادآور شــد: منظور رسیدن به ثبات اقتصادی 
است که برای رسیدن به آن، باید حرف ها و تصمیمات دولتمردان 

جامعیت داشته باشد.

 ایجاد تعادل و توازن در رویکرد اقتصادی
این اقتصاددان حفظ تعادل در اقتصاد را ضروری عنوان و اظهار 
کرد: اگر زیاد سویه مصرف کننده را بگیریم تولیدکننده صدایش در 
می آید، اگر زیاد به سمت تولیدکننده برویم مصرف کننده ناراضی 
می شــود، و اگر نظام توزیعی ما دچار چالش باشــد این دو طرف 

هستند که متضرر می شوند.
وی تاکید کرد: از این جهت اســت که نیاز است یک رویکردی 
مبتنی بر تعادل، تــوازن، همراهی و همگرایــی بین اولویت های 
تیم اقتصادی جدید وجود داشــته باشد. این کارشناس اقتصادی 
خاطرنشــان کرد: در عین حال، ارتباط برقرار کردن بین تک تک 
برنامه های اعضای تیم اقتصادی با برنامه اصلی که به عنوان نقشه 
راه دولت سیزدهم است، مورد نیاز است که از ابتدا بنا را باید بر این 
بگذاریم که هرکســی ساز خودش را نزند و نگاههای بخشی که تا 

االن حاکم بوده اتفاق نیفتد.

 خشت اول »هماهنگی« روی میز دولت
شاه ویسی در ادامه اظهار کرد: یادمان نرود که مهمترین اولویت 
ما شناخت اساسی از مشــکالت و دسته بندی آنها است. چرا که 
تاکید ما این اســت که با اصالح شاخص های کالن می خواهیم به 
این برســیم که اقتصاد خانوار بهبود پیدا کند و محیط کســب و 
کار بــه آرامش و ثبات منطقی تری برســد و در عین حال اینها 
مبتنی بر اصالح ساختار اقتصادی و نقش دولت در اقتصاد باشند.
وی با بیان اینکه نقش دستگاه ها چه وزارت اقتصاد، چه بانک 
مرکزی و چه ســازمان برنامه و بودجه یکی پس از دیگری بسیار 
مهم اســت، یادآور شد: لذا یکی دیگر از همین اولویت ها ضرورت 

هماهنگی و همبرنامه ای و همپیوندی بین این سازمان ها است.
این اقتصاددان در پایان گفت: در همین آغاز کار دولت که خشت 
اول را بنا مینهد، ستاد اقتصادی دولت نقش هماهنگ کننده ای را 
در این میان باید برعهده بگیرد که ما بتوانیم از تصمیمات بخشی 
که ســهم بزرگی از چالش های امروز اقتصــاد به خصوص در این 
چندسال محسوب می شده است و شدیدا گریبانگیر نظام اقتصادی 

ما بوده است رهایی یابیم و به اصالح ساختار برسیم.

توسعه اقتصادی،سیاستگذاری،مدیریت

چهار اولویت دولت سیزدهم 
در عرصه اقتصادی

شاه ویسی با اشاره 
به اولویت های اصلی 

دولت سیزدهم 
در حوزه اقتصاد 

اظهار کرد: در 
همین آغاز کار 

باید دولت خشت 
اول را درست 

بچیند و در جهت 
هماهنگی دستگاه ها 

در راستای اصالح 
اقتصادی حرکت 

کند.
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دکتــر محمدعلی زلفی گل، در اولین روز کاری خود اظهار داشــت: 
قبل از هر چیزی وظیفه خود می دانم از وزیر ســابق علوم، دکتر منصور 
غالمی و تیم همراهشان تشکر کنم و عرض دست مریزاد و خسته نباشید 
به کارکنان ســتادی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری داشــته باشم. ما 
کارکنان دانشــگاه ها و وزارت علوم را یا ران علمی وزارت، دانشــگاه ها و 

موسسات آموزش عالی می دانیم.
وی ادامه داد: همه ما در وزارت علوم و موسسات وابسته باید بدانیم با 
چه کســانی سر و کار داریم، ما به آینده سازان کشور و کسانی که کشور 

متعلق به آنهاست خدمات آموزشی و پژوهشی می دهیم.
وزیــر علــوم تحقیقات و فنــاوری اظهار داشــت: اســتادان ما باید 
بداننــد در کالس درس آنهــا، دانشــمندان، اندیشــمندان، متفکران، 
مدیران، روســای جمهور، وکال و همه آدم های بزرگی که آینده کشــور 
را خواهند ســاخت، حضور دارند. خداوند ســر راه ما انسان های بزرگ 
را قرار داده اســت، از طرف دیگر کارکنــان عزیز و اعضای هیات علمی 
 انسان های بزرگی هستند که سر راه فرزندان این مملکت قرار گرفته اند.
وی افزود: همیشه وقتی می خواهیم برای فرزندانمان دعا کنیم، بهترین 
دعایمان این اســت که از خداوند بخواهیم سر راه آنها انسان های بزرگ 

قرار بگیرند.
دکتر زلفی گل خاطرنشــان کرد: یا ران علمی و اساتید ما انسان های 
بزرگی هستند که سر راه فرزندان این مملکت قرار دارند، زیرا خداوند به 
ما این توفیق را داده است که در مسیر با استعدادترین فرزندان این کشور 
باشیم. بنابراین نباید کسانی که در کالس های درس ما نشسته اند و حتی 

خودمان که در مسیر آنها قرار گرفته ایم را دست کم بگیریم.
وی افزود: ما باید نهایت تالش خود را بکنیم تا نهایت اثربخشــی را 
داشته باشیم و بیش ترین و با کیفیت ترین خدمات را به فرزندان این مرز 

و بوم ارائه دهیم.
وزیر علــوم تحقیقات و فناوری اضافه کرد: یــاوران علمی، کارکنان 
دانشگاه ها و ستادی وزارت علوم باید بدانند که نرم افزار خدمات دهی به 
فرزندان این مرز و بوم به دست این ها است. خواهشی که دارم این است 
که، ابتدا به خود می گویم و بعد به کارکنان علمی که آن انتظاری که از 
سیستم آموزشی کشور نسبت به فرزندان خود دارند را در قبال فرزندان 

سایرین نیز داشته باشند.
وی افزود: ما دوســت داریم زمانی که به یک اداره می رویم کار ما را 
چگونه انجام دهند؟ بنابراین خودمان هم باید با 
همان دیدگاه با مــردم رفتار کنیم. انتظار داریم 
که به کیفی ترین شــکل ممکــن کار ما را انجام 
بدهنــد پس خودمان نیز باید این مســئله را در 
امور کاری در نظر داشته باشیم. به ما هم خداوند 
این توفیق را داده است که به مردم خدمات ارائه 
دهیم. باید هر آنچه برای خود می پسندیم برای 

دیگران هم بپسندیم.
دکتر زلفی گل خاطرنشان کرد: باید با کسانی 
که به ما مراجعه می کنند با روی گشاده برخورد 
کنیــم. اینها برای ما آثار ما تأخر می شــود. اگر 
بــا افرادی که بــه ما مراجعــه می کنند خوب 
برخورد کنیم خداوند هم لطفشــان شامل حال 
ما می شــود. به همین خاطر من خواهش دارم 
در اولین فرصت خودتــان برای خودتان برنامه 
بریزید. برای خودتان یک دســتور کاری تنظیم 
کنید و برای هر تقاضا مشــخص کنید که چه زمانی برای پیگیری آن 

الزم است.
وی افزود: باید یاد بگیریم یک برنامه زمان بندی شده برای هر ارباب 
رجــوع تعیین کنیم و در اولین فرصــت کار مردم را راه بیاندازیم. از هم 

اکنون باید حواسمان باشد که برای کارها یک برنامه زمانی داشته باشیم 
تا مردم در کمترین زمان کارشان انجام شود.

وزیر علوم با اشــاره به فرهنگ غلط عــدم پیگیری به موقع نامه ها و 
درخواســت های مردمی در نظام اداری تاکید کرد: گفت: زین پس نباید 
اینطور باشــد. اینها حق الناس است و تا حد توانم این موارد را پیگیری 

خواهم کرد.
وی افــزود: برای ارتقا و جایگاه یــاوران علمی حتمًا تالش می کنم 
تا آن ِعرق ســازمانی افزایش پیدا کنــد. در دولت مردمی، آقای دکتر 
رییســی، سید محرومان است، پس به این موضوع باید رسیدگی شود. 
ما باید ارباب رجوع را محترم بدانیم. وزارت علوم ســه رکن اصلی دارد 
که اصلی ترین آن دانشــجو است. اگر دانشجو نباشد، دانشگاه و وزارت 
علوم معنا پیــدا نمی کند . رکن های دیگر یاوران علمی و اعضای هیات 

علمی هستند.
وزیر علوم گفت: حتی یک نگهبان در دانشــگاه ها و حوزه ســتادی 
وزارت علوم مثل یک ُمهر است که در پیشانی قرار می گیرد و جایگاه نازل 

تری از هیات علمی ندارد. ما اجازه نداریم بین افراد تفاوت قائل شویم.
دکتــر زلفــی گل در ادامه گفت: مــا باید قدر ســرمایه های خود را 
بدانیــم. در خصوص آموزش ما تالش خــود را خواهیم کرد که آموزش 
پژوهش محور را سرلوحه کار خود قرار دهیم. ما تالش می کنیم که نقش 
دانشگاه ها در مدیریت جامعه بیشتر شود و مردم کاماًل احساس کنند که 

نقش دانشگاه ها در پیشرفت کشور محرز است.
وی افزود: برای ایــن کار برنامه مدونی داریم، از این هدفم کاربردی 
کردن تحقیقات اســت. ما می دانیم که تحقیقات به سه دسته بنیادی، 
کاربردی و توسعه ای تقسیم می شود. در حال حاضر وزارت علوم، بیشتر 
روی بحــث تحقیقات بنیادی برنامه ریزی کرده اســت. در این دوره من 
تــالش می کنم ضمن حفــظ آن جایگاه و رتبه علمــی در منطقه، یک 
سیســتم جدید انگیزشی و سنجشی ایجاد کنیم که تحقیقات کاربردی 

هم در آن بروز و ظهور بیشتری داشته باشد.
دکتر زلفی گل در پاســخ به اینکه کرونا آسیب های زیادی به کشور 
از جملــه حوزه آمــوزش وارد کرد، اما گفته می شــود به بحث آموزش 
عدالت محور کمک کرده است. شــما برای توسعه آموزش عدالت محور 
چه برنامه ای دارید؟ گفت: خوشبختانه وزارت علوم در دوره قبلی برای 
دوران پسا کرونا مطالعات خوبی انجام دادند و ما از آن استفاده خواهیم 
کرد. با باز شــدن دانشــگاه ها ما ســعی می کنیم از تجربه کرونا در این 
دوره استفاده کنیم. ما می توانیم در آموزش حضوری سیستم سنجشی و 
انگیزشی ایجاد کنیم. حتی اساتید هم می توانند به شکل آفالین و آنالین 
برنامه ریزی کنند و از مطالب استفاده کنند به همین خاطر از تجربیات 

کرونا به عنوان یک بسته تکمیلی استفاده خواهیم کرد.
وی افزود: ما می توانیم از اســاتید دانشــگاه های دیگر برای آموزش 
یا سمینار های علمی اســتفاده کنیم. دیگر نیازی نیست برای داوری، 
فرد طی طریق کند و این کار به شــکل مجازی امکان پذیر است. حتی 
می توانیم از دانشمندان بین المللی در همایش های مجازی دعوت کنیم .

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به این سوال که فوری ترین 
برنامه شــما که از امروز در نظر دارید چیســت؟ گفت: دانشگاه های ما 
مستقل هســتند و هر دانشگاهی با توجه به شرایط، قوانین خودش را 
دارد. نکته ای مغفول مانده نقش نظارتی اعضای هیات علمی است. من 
ســعی می کنم در اولین فرصت نقش نظارتی هیات امناها را احصا کنم 

و از این پتانسیل استفاده کنیم.
دکتر زلفــی گل در خصوص تعامــل خود با خبرنــگاران نیز گفت: 
خبرنگاران زبان و قلم ما خواهند بود و این باعث می شــود ما شــفاف تر 
عمل کنیم. سعی داریم با خبرنگاران تعامل خوبی داشته باشیم زیرا آنها 
بازوان ما هســتند و می توانند یک نظارت همگانی بر عملکرد مسئوالن 

داشته باشند.

وزیر علوم: سه رکن اساسی آموزش عالی
 باید مورد توجه قرار گیرد؛ 

دانشجویان، کارمندان و اعضای هیات علمی
محمدعلی زلفی گل، 

وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری 

در بدو ورود به 
ساختمان ستادی 

وزارت علوم، مورد 
استقبال مدیران و 

کارکنان ستادی این 
وزارت قرار گرفت 

و در سخنانی اظهار 
داشت: سه رکن 

اساسی و مهم در 
آموزش عالی که 

باید مورد توجه قرار 
گیرد؛ دانشجویان، 
کارمندان و اعضای 

هیات علمی هستند 
که انتظار می رود 

همه کارکنان صف 
و ستاد به عنوان 
یاوران علمی به 

فرزندان این مرز 
و بوم ارائه خدمت 

دهند.
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رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در نخســتین دیــدار 
رییس جمهوری و اعضــای دولت جدید ضمن بیان مهم ترین 
اولویت ها و ضرورت های دولت ســیزدهم، نکاتی را مورد توجه 
قرار دادند که می تواند افقی از اداره کشــور در شرایط کنونی 
را به دولتمردان نشــان دهد. تاکید بر کاربست خرد در تمام 
اقدامــات انقالبی، تصریح درباره اعتماد آســیب دیده مردم و 
تاکید بر راه های ترمیم آن و توصیه ها و راهکارهایی در زمینه 
اقتصادی بــه دولت، از مهم ترین محورهایــی بود که رهبری 
در ســخنرانی خود به آن ها پرداختند. همزمان با اولین دیدار 
هیات دولت و رهبری، نخســتین جلسه هماهنگی سران سه 
قوه پس از تشکیل دولت سیزدهم و رای اعتماد هم برگزار شد 
تا در آغاز بــه کار دور جدید قوه مجریه در ایران، تمام ارکان 
قدرت بر همراهی و همدلی در مسیر اجرای برنامه ها و کاستن 

از دشواری های زندگی مردم تاکید کنند.

 راه های بازگرداندن اعتماد آسیب دیده مردم
یکی از مهم ترین محورهای مطرح شــده در ســخنان روز 
گذشته رهبر انقالب و در دیدار با اعضای هیات دولت، »احیای 
اعتمــاد و امید مردم« بود. رهبــری در ارزیابی جامعه کنونی 
ایران به درســتی مقوله اعتماد آســیب دیده مردم را مطرح 
کردنــد. موضوعی که در صــورت تداوم ترمیــم آن می تواند 
پیامدهای ناگواری برای کشــور و مردم در پی داشــته باشد. 
فرمانده کل قوا تاکید کردند: »اعتماد مردم بزرگترین سرمایه 

دولت است که متاسفانه تا حدی آسیب دیده است.«
تصریح این موضوع از ســوی رهبــر معظم انقالب می تواند 
آغازگر ریشــه یابی علل و عوامل کاهنده اعتماد و امید مردم 
باشــد، مهم تر از آن اما راهکارهای ارائه شده از سوی ایشان 
می تواند در بهبود و ترمیم این اعتماد راهگشــا باشد. حضرت 

ترمیم اعتماد آسیب دیده مردم 
با همدلی قوا

توصیه های کلیدی 
رهبر معظم انقالب 
در نخستین دیدار 

اعضای دولت 
سیزدهم با ایشان؛ 
در صبح روز شنبه 

۶ شهریور ماه 
روشنگر مسیر 

چهارساله دولت 
در بهبود شرایط 

کشور خواهد بود تا 
با همراهی و همدلی 

دو قوه دیگر و 
خردورزی در همه 
اقدامات و برنامه ها 

اعتماد آسیب دیده 
مردم ترمیم شده 

و جامعه به آرامش 
نسبی دست یابد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای راه 
ترمیم اعتماد آسیب دیده را »یکی 

شدن حرف و عمل مسئوالن« دانستند 
و تصریح کردند: »باید در صحبت ها 
بسیار مراقب بود و اگر وعده ای داده 
شد، حتماً به آن عمل شود زیرا دادن 

وعده و عمل نکردن به آن موجب 
سلب اعتماد مردم خواهد شد.« 
وعده های دور از منطق، اقدامات 
زودگذر و فاقد پشتوانه علمی و 

کارشناسی شده، عدول از اصل عدالت 
هم از دیگر عواملی بود که رهبری 
در سخنان خود آن ها را به عنوان 

متغییرهای تاثیرگذار بر اعتماد مردم 
برشمردند.

مردمی بودن،یکی دیگر از توصیه های 
رهبری به اعضای هیات دولت بود 
که می توان آن را به عنوان یکی 

از عوامل ترمیم اعتماد و امید مردم 
برشمرد
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آیت اهلل خامنه ای راه ترمیم اعتماد آســیب دیده 
را »یکی شــدن حرف و عمل مسئوالن« دانستند 
و تصریح کردند: »باید در صحبت ها بسیار مراقب 
بــود و اگر وعده ای داده شــد، حتمًا به آن عمل 
شود زیرا دادن وعده و عمل نکردن به آن موجب 
سلب اعتماد مردم خواهد شد.« وعده های دور از 
منطق، اقدامات زودگذر و فاقد پشــتوانه علمی و 
کارشناسی شده، عدول از اصل عدالت هم از دیگر 
عواملی بود که رهبری در ســخنان خود آن ها را 
به عنوان متغییرهای تاثیرگــذار بر اعتماد مردم 

برشمردند.
مردمی بودن،یکی دیگر از توصیه های رهبری 
بــه اعضای هیات دولت بود که می توان آن را به 
عنوان یکــی از عوامل ترمیم اعتماد و امید مردم 
برشمرد. ایشان اتخاذ سبک زندگی مردمی، رفتار 
بی تکلف، دوری از اشرافی گری و پرهیز از نگاه از 
باال به مردم را از جلوه های مردمی بودن برشمردند 
و گفتند: »باید مشکالت و راه حل ها را با مردم در 
میان گذاشــت و ضمن پرهیز از بیان حرف های 
غیر واقعــی و ناامید کردن مــردم، از آنها کمک 
فکری و عملی خواســت.« توصیــه دیگر رهبری 
مبنی بر عذرخواهی سریع از مردم در مواقع بروز 
اشــتباه و بیان گزارش صادقانه و بدون مبالغه از 
فعالیت ها به مــردم، در زیر مجموعه ویژگی های 
مردمی بــودن، هم از مهم تریــن راه های ترمیم 
اعتماد و امید مردم است. اعتماد و امیدی که زیر 
ســنگین ترین بمباران های خبری و پروپاگاندای 
رسانه های خارجی به ویژه فارسی زبان از یک سو 
و دشــواری های اقتصادی و درمانی از سوی دیگر 

قرار دارد و نیازمند توجه و ترمیم است.

 توصیه های اقتصادی به دولت
رهبــر معظــم انقــالب در بخش هــای دیگر 
توصیه هــای خود به دولت ســیزدهم تعدادی از 
چالش های اقتصادی کشــور را هم برشــمرده و 
مورد توجه و تاکید قرار دادند. ایشــان در زمینه 
اقتصاد با تاکید بر همت، تدبیر و کار جهادی، دو 
نکته مهم را گوشزد کردند: ۱- برای حل مشکالت 
اقتصادی به دنبال راه حل های موقتی و ُمســّکن 
نروید و پیگیر راه حل های اساسی باشید. ۲- حل 
مشــکالت اقتصادی را موکول بــه رفع تحریم ها 
نکنید و برنامه ریزی ها برای رفع مشکالت با فرض 
وجود تحریم ها انجام شــود. رهبر معظم انقالب 
بخش های انرژی و پتروشــیمی، مسکن، صنایع 
فوالد و خودروســازی را به عنوان پیشــران های 
اقتصادی کشــور معرفــی و بر لــزوم هماهنگی 

متولیان این بخش ها تأکید کردند.
اقتصــاد به عنوان اولویت اصلی کشــور دارای 
مشــکالت بسیاری است که در کالم رهبر انقالب 
هم به آن اشــاره شــد و ایشــان فهرستی از این 
مشــکالت را معرفی کردند که تورم باال، کسری 
بودجه، مسائل معیشتی مردم، کاهش ارزش پول 
ملی، کاهش قدرت خرید مردم، مســائل فضای 
کســب و کار و نظام بانکی در این فهرســت ذکر 

شده بود.
امــکان پذیر و البته ضروری بودن گســترش 
تجارت خارجی با ۱۵ کشور همسایه و همچنین 
بســیاری دیگر از کشــورهای جهان به جز یکی 
دو مورد، تقویت جنبه اقتصادی در دیپلماســی، 

کنتــرل نظام بانکی و دقــت و مراقبت در زمینه 
خلق پول، از دیگر توصیه های رهبری بود و ایشان 
تاکیــد کرد موضوع دیپلماســی نباید به موضوع 

برنامه هسته ای متصل و تحت تاثیر آن باشد.

 تاکید بر همراهی سه قوه در مسیر تغییر 
شرایط

نخســتین جلســه هماهنگی ســران سه قوه 
به ســیاق گذشــته اما با حضور رییســان جدید 
قوای مجریه و قضائیه روز گذشــته )۶ شهریور( 
برگزار شد. جلســه ای که با توجه به وجود نقاط 
مشــترک فکری و سیاسی میان ســران سه قوه 
می تواند بسترساز افزایش همراهی میان این سه 
نهاد قدرت در کشــور قرار گرفته و مسیر اجرای 
برنامه ها را هموارتر سازد. موضوعی که هر روسای 
هرســه قوه هم پس از پایان نشستن مطرح و بر 

آن تاکید کردند.
آیــت اهلل »ســید ابراهیــم رییســی« رییس 
جمهوری در پایان این نشست با بیان اینکه امور 
و مســائل کشــور نیازمند همفکری، همکاری و 
همگرایی همه قوای کشــور اســت، تصریح کرد: 
»هرگونه توسعه یافتگی درکشور در گرو انسجام 
قوا و همه نیروهای انقالب اسالمی است.« رییس 
جمهوری همچنین از محورهای این همراهی به 
دو موضوع ایجاد ثبات در بازار و مســاله کسری 
بودجه اشــاره و از دو قوه دیگر خواســت در این 
زمینه حداکثر همکاری الزم را با دولت داشــته 

باشند.
حجت االسالم »غالمحسین محسنی اژهای« 
رییس قوه قضاییه هــم با تاکید بر این موضوع 
کــه باید برای رفع ســریع تر مشــکالت مردم، 
هم افزایی کاملی داشــته باشــیم، گفت: »قبال 
هم نشســت داشــته ایم اما این نشســت  ها در 
مســئولیت جدید معنای دیگــری دارد و باید 
خروجی متفاوتی داشــته باشد. امیدواریم برای 
تشخیص اولویت ها، جلوگیری از موازی کاری و 
امیدآفرینی برای مردم بتوانیم هم افزایی خوبی 

داشته باشیم.«
»محمدباقر قالیبــاف« رییس مجلس، همدلی 
و همراهی ســران قوا را شــرط هــم  افزایی بین 
قوا دانســت و گفت: »مطمئن هستم که همدلی 
بین ســران قوا می تواند موجــب هم  افزایی برای 
حل مشکالت مردم شــود. موضوعات مهمی در 
ســطح ملی و بین المللی وجود دارد که نیازمند 
گفتگوهــای صریــح و روان و تصمیم  گیری های 
مشخص اســت و در جلســات ســران قوا، این 
موضوعات مورد بحث قــرار می گیرد و امیدوارم 
آثار و برکات این جلسات را مردم عزیز در زندگی 

خود لمس کنند.«
 هرچند شــرایط کنونی کشــور بــا توجه به 
مشــکالت و گرفتاری های ناشــی از شیوع کرونا 
و تحریم های ظالمانه شــرایط خاصی است با این 
وجود همراهی میان ســه قوه بــه عنوان یکی از 
فرصت هایی که در اختیار کارگــزاران نظام قرار 
گرفته است، می تواند زمینه ساز برون رفت از این 
شرایط باشد.  این امر همچنین می تواند تاثیرات 
مثبتی در فضای ذهنی و روانی جامعه گذاشته و 
ثبات و آرامش را به همراه داشــته باشد.آرامشی 
که از الزمات توسعه و پیشرفت هر کشوری است.

آیت اهلل »سید ابراهیم رییسی« رییس 
جمهوری در پایان این نشست با بیان 

اینکه امور و مسائل کشور نیازمند 
همفکری، همکاری و همگرایی همه 

قوای کشور است، تصریح کرد: 
»هرگونه توسعه یافتگی درکشور 

در گرو انسجام قوا و همه نیروهای 
انقالب اسالمی است.« رییس 

جمهوری همچنین از محورهای این 
همراهی به دو موضوع ایجاد ثبات در 
بازار و مساله کسری بودجه اشاره و 
از دو قوه دیگر خواست در این زمینه 

حداکثر همکاری الزم را با دولت 
داشته باشند



54

ماهنامه سیاسی فرهنگی
امره مرداد 1400  

ش ش
  سال پنجم  پی

طی روزهای اخیر جلسه کمیته های اقتصادی برگزار شد و در 
این جلسه، حجت االسالم رئیسی ۱۳ دستور اصلی را در خصوص 
مسائل اقتصادی صادر کرد؛ به عقیده شما کلیت این دستورات به 
عنوان اولین فرمان های اقتصادی رئیس جمهور جدید، در شرایط 
کنونی چه تأثیری برای بهبود وضع معیشتی و اقتصادی دارد و آیا 

در این ۱۳ دستور، اولویت ها لحاظ شده است؟
به همت: مشخصًا در این شرایط مهم ترین چارچوبی که برای 
صدور دستورات عالی توسط مقام ریاست جمهوری بایستی صادر 
شود، دستورات ثبات دهنده است. صرف  نظر از اینکه شما بخواهید 
آسیب شناسی و ارزیابی کنید، بسترها و گلوگاه ها را بشناسید، یکی 
از مهم ترین محفوظات در فاصله دولت انتقالی یعنی از ۱۲ مرداد تا 
زمانی که در هفته آینده مجلس به وزرای مورد نظر حجت االسالم 
رئیسی رأی می دهد، به غیر از جلساتی که رئیس جمهوری برگزار 
می کند و مسائل روزمره و اداره عمومی کشور را مورد تمشیت قرار 

می دهد، این است که ما االن کجا قرار گرفته ایم؟
به شکل نقطه ای بعضی از دستگاه ها کارآمدی نداشتند، بعضی 
از دستگاه ها خیلی فرسوده شده اند، بعضی ها به شدت تحت فشار 
هســتند، بعضی ها تنهایی کار می کنند، بعضی ها به شکل تیمی 
نمی تواننــد کار کننــد، می توان به این موارد با چند جلســه و با 

اظهارنظر چند نفر از مقامات، رسیدگی کرد.

 رئیسی می خواهد کشور ارزان اداره شود
به نظر می رسد که مهم ترین مفروضی که برای حجت االسالم 
رئیسی اولویت پیدا کرده و دستور داد سازمان برنامه به آن بپردازد 
این است که یک »گزارش شناخت« از اوضاع موجود جهت اداره 
کشور، برای وضعیت دریافت ها و پرداخت ها، منضبط بودن آن یا 
به قولی انتظامی  کردن حساب های مالی صادر شود؛ در عین حال 
بایستی یک اصالحیه ای برای بودجه داده شود. بنده قبال نیز عرض 
کرده ام که معتقدم مهم ترین مسئله ای که دولت جدید بالفاصله به 
آن می پردازد، یک اصالحیه نسبت به سند بودجه ۱۴۰۰ است؛ زیرا 
با همه وعده ها و اولویت ها و نقشه راهی که دولت سیزدهم انتخاب 
کرده، اما نهایتًا می تواند در چارچوب قواعد، مقررات و ظرفیت های 
بودجه مصوب ۱۴۰۰ عمل کند، خیلی از آن قالب ها در این اندازه 
نمی گنجد، این اندازه ظرفیت مناســب را برای کشــش پذیری یا 
بــه عبارتی تحریک پذیری بازار ندارد و نهایتــاً  اقناع اولیه را برای 
مردم فراهم نمی کند؛ در نتیجه بهترین کار این اســت که دولت، 

اصالحیه ای نسبت به بودجه بدهد و درخواست متمم کند.
در کنار این گزارش شناخت، درخواست تدوین الیحه اصالحیه 
و متمــم بودجه از یک طــرف، آن را ملزم کــردن به حرکت به 
ســوی اصالح ساختار، یعنی بسترسازی کردن برای اینکه چیزی 
که ما می خواهیم ســال آینده به دســت آوریم، از همین االن، از 
این متمم کــه در اختیار دولت ســیزدهم قرار 
می گیرد، مســیرش را باز کنیم. ضمن اینکه ما 
می خواهیم کشــور را ارزان تر اداره کنیم؛ نقدی 
که حجت االســالم رئیسی داشــت این بود که 
کشور، گران اداره می شود و این را هم در همین 
دستورات اعالم کرد که بایستی به طرف ارزان تر 

کردن اداره کشور پیش برویم.

 حرکت به سمت تولید یک رویکرد 
اجتناب ناپذیر است

البته اصالحیه هایی نیز در قابلیت مند کردن 
نیازهای مردم، در بحث معیشت، سالمت و ثبات 
اقتصادی وجــود دارد. در عیــن حالی که مثاًل 

مسئله بورس امروز قابلیت اثرگذاری پیدا کرده، حرکت  کردن به 
سمت تولید یک رویکرد اجتناب ناپذیر است. در خصوص دستورات 
ســیزده گانه رئیســی در حوزه اقتصادی و در تمام موارد مانند ۹ 
دستور رئیس جمهور در ستاد ملی مقابله با کرونا، به نظرم می رسد 
که این دست اقدامات فوری رئیس دولت سیزدهم در دوره انتقالی 
و ارزیابی های دقیق و بالفاصله، دســتورهایی که بخشــی  از آن 
کوتاه مدت است و بخشی دیگر اثرگذاری میان مدت با تکمیل شدن 
تیم مدیریتی و کابینه سید ابراهیم رئیسی دارد، می تواند به عنوان 

قدم های اولیه مناسب و مبارک ارزیابی شود.
رئیس جمهور دو روز پیش دستور داد دستگاه ها برای آماده سازی 
بودجه، با هماهنگی مجلس شورای اسالمی اقدام کنند. به عقیده 
شما اینکه وی می خواهد از مردادماه امسال برای بودجه سال آینده 
)۱۴۰۱( برنامه ریــزی کنند، نوید یک اصالح در ســاختار بودجه 

می دهد؟
به همت: هم اکنون اصالحیه ای موردنظر رئیس جمهور اســت 
و در کنار آن، درخواســت هایی دارد. ما گزارش شناختی داشتیم 
از دیوان محاســبات نسبت به بودجه دو سال اخیر؛ مشخصًا سال 
۹۸ که تأخیر داشــت، سال ۹۹ گزارش شناخت دوره ای را دیوان 
محاسبات ارائه می کرد. به نظرم حجت االسالم رئیسی با رویکردی 
که دارد، می خواهد بودجه ســال ۱۴۰۰ اصالح شود، اما همین ۶ 
ماهه دوم سال ۱۴۰۰ هم که قرار است کشور اداره شود، مبتنی بر 
اصالحات ساختاری بودجه حرکت کند. از این جهت فکر می کنم 
که وی با یک تیر دو یا سه نشان را می زند. رئیس جمهور نمی خواهد 
زمان و فرصت هم فکری با مجلس را از دست دهد. البته فراموش 
نکنیم ما برنامه هفتم توســعه را هم در مسیر داریم که دولت باید 
دنبال پیش نویس الیحه آن باشد؛ یعنی ستاد تدوین برنامه بایستی 
شــکل بگیرد. از طرف دیگر چه بســا دولت باید منتظر باشد که 
سیاست های کلی از مجمع تشخیص و با نظر رهبر معظم انقالب، 
نیز ابالغ شــود. به نظر می رسد رئیس جمهور نمی خواهد زمان را 
از دســت بدهد و از همه این ظرفیت ها در کنار همدیگر استفاده 
می کند تا به وســیله رابطه منطقی، اثرگــذار و با عمق راهبردی 
بین سیاست های کالن، قوانین موجود و روش و راهبردها و طرح 
اقدامی که دولت سیزدهم برای اداره امور کشور تنظیم می کند، از 

حداکثر هماهنگی در کوتاه ترین زمان برخوردار شود.
اینکه رئیس جمهوری گفته  اســت همه دســتگاه ها باید یک 
گزارش شــناخت کامل از وضعیت موجــود بودجه بدهند، از چه 
لحــاظ اهمیت دارد که وی همه دســتگاه ها را به این کار موظف 

کرده  است؟
به همت: ســال های سال، از برنامه چهارم توسعه تاکنون، این 
دغدغه و آرزو بود که ســازمان برنامه، بعــداً معاونت برنامه ریزی 
نظــارت راهبردی و ســازمان برنامه و بودجــه و در یک دوره ای، 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی، بودجــه را عملیاتی کند. به نظر 
می رسد در دستورالعمل تدوین گزارش شناخت که توسط سازمان 
برنامه ابالغ می شود و کارگروه های فکری جدید با سرعت آن را جلو 
می برند و براساس آن ابالغ می شود، رویکردهای شناخت مبتنی بر 

عملیاتی  کردن جریان بودجه باشد.
از گذشــته یک درآمد هزینه ای تعریف می شد و یک نگاه، اگر 
نگوییم صددرصد معیوب، اما حداقل با ساختارهایی که ما تعریف 
کرده بودیم، بیش از ۹۰ درصد کارکرد دخل و خرج اداره کشور را 
معیوب می کرد. از این جهت به نظرم می رسد این گزارش شناخت، 
ضمن اینکه مکمل و قوام دهنده گزارش شناختی است که سازمان 
برنامه و بودجه در دوره جدید و با ریاســت مســعود میرکاظمی 
تدوین می کند، از آن طرف می تواند مقّوم آن و بسترســازی برای 

پیش نویس بودجه عملیاتی دستگاه ها برای سال آینده باشد.

تحلیل دو رویکرد »رئیسی« در مواجهه با کرونا و مسائل اقتصادی

تأثیر اقدامات کوتاه مدت با تشکیل کابینه سیزدهم
دستورات سیزده گانه 

رئیسی در حوزه 
اقتصادی و در تمام 

موارد مانند ۹ دستور وی 
در ستاد ملی مقابله با 

کرونا، می تواند به عنوان 
قدم های اولیه دولت 

جدید، مناسب و مبارک 
ارزیابی شود.

جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت به ریاست 

رئیس جمهور برگزار شد 
و در این جلسه سازمان 
برنامه و بودجه گزارشی 

از عملکرد منابع و 
مصارف عمومی بودجه 

سال ۱۴۰۰ و پیش بینی ها 
در مورد وضعیت بودجه 

تا پایان سال ارائه کرد.
حجت االسالم 

سیدابراهیم رئیسی پس 
از ارائه گزارش سازمان 

برنامه و بودجه دستورات 
مهمی در رابطه با بودجه 

کل کشور صادر کرد
بر همین اساس و در 

خصوص دستورات 
اقتصادی رئیس جمهور، 

گفت وگویی با ساسان به 
همت، کارشناس ارشد 
اقتصاد سیاسی و عضو 
هیئت علمی دانشگاه 

تهران انجام داده ایم که 
در زیر می خوانید:
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وی افزود: در ســیره پاک امام توجه به مردم تشریفاتی و سیاسی و از 
نوعی که در تمام دنیا احزاب و گروه ها دم از مردم می زنند نبود و تفاوتشان 
با امام این است که در مکتب سیاسی امام توجه به مردم تشریفاتی نیست 

و نظر مردم را مورد توجه قرار می داد.
رئیســی با بیان اینکه در گفتمان امام بزرگوارمان توجه به محرومین 
و مستضعفین محوریت خاصی دارد، گفت: میثاق با امام میثاق با عدالت 
اســت و مجری عدالت بودن و عادل بودن و خواهان اجرای عدالت بودن 

است.
وی با اشــاره به اینکه امام قبل از پیروزی انقالب تاکید داشت که باید 
جامعــه ای برپا کرد که باید مبتنی بر اصول عقالنیت، معنویت،  عدالت و 
اخالق باشد، گفت: امام تاکید داشتند که باید جامعه مبتنی بر این مبانی 
بنا کرد و تالششان مستحکم کردن این مبانی بود و تاکید داشتند که باید 

کار باید با تدبیر صورت گیرد. 
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در محضر روح مطهر امام و ملت عزیز 
عرض می کنم که تالش فرزندان شــما در دســتگاه قضایی این است که 
دستگاه قضایی را ملجا و پناهی برای آنها قرار دهند که مورد ظلم واقع شده 
اند،  تصریح کرد: سمت و سوی دستگاه قضایی آن است که پدری مهربان 

و ملجا باشد و یکی از مسائل دستگاه قضایی مهربان بودن با مردم است.
وی تاکید کرد: همه سازمان ها و ادارات باید با مردم مهربان رفتار کنند و 
اگر مردم به سازمان و اداره دولتی یا قضایی پناه آوردند احساس کنند گره 

شان گشوده می شود و گشایشی در زندگی و کارشان ایجاد خواهد شد.
رئیســی با اشــاره به اینکه محور دوم آن است که به لحاظ قدرتی که 
قانون به قوه قضائیه داده مقتدرانه عمل کند، اظهار داشــت:  هر سازمان و 
دســتگاهی یک مبانی قانونی دارد و قانونگذار به او جایگاهی داده است و 
به حساب قدرتی که قانون به سازمان یا دستگاه دولتی یا قضایی داده باید 

مقتدرانه عمل کند و این قدرت شخصی نیست.
رئیس جمهور منتخب با بیان اینکه امروز نباید آزمون و خطا داشــته 
باشــیم چون ۴۰ســال از پیروز انقالب اســالمی می گذرد و تمام دست 
اندرکاران تالش کنند خواســت امام و شهدا و رهبری انقالب عمل شود،  
تصریح کرد: این خواسته هم جدا از خواسته مردم نیست و آنچه امام فرمود 
و آنچه از حلقوم رهبر انقالب بیرون می آید خواســت مردم است و ما به 
عنوان کارگزاران موظفیم آنچه خواست رهبری انقالب  و مردم است به آن 

تحقق ببخشیم و محور اجرای عدالت است.
وی با تاکید بر تالش برای اجرای عدالت در جامعه اظهار داشت: خصوصا 
در دستگاه اجرایی باید تالش شود در تمام الیه های دستگاه اجرایی عدالت 
حاکم کند به نحوی که پرونده های ورودی به دستگاه قضایی کمتر شود و 
قضاتمان کمتر گرفتار پرونده ها شوند و این الزمه اش تالش دستگاه اجرایی 
برای ایجاد عدالت اســت و قطعا ایجاد اشــتغال و رفع مشکالت کردم و 

کاهش آسیبهای اجتماعی به کاهش پرونده های قضایی کمک خواهد کرد.
رئیســی ضمن بیان اینکه در دستگاه قضایی در دوره تحول در این دو 
ســالی که بنده افتخار داشــتم به عنوان عضو کوچکی از این دستگاه در 
خدمت مردم باشــم، محور ســند تحول و کار تحولی در دستگاه قضایی 
را اجرای عدالت قرار دادیم، اظهار داشــت: تمام فعال کردن ســامانه ها و 
بخش های رســیدگی به پرونده هایی که مردم دغدغه داشتند و به تاخیر 
افتاده بود، همه در راســتای اجرای عدالت بود و االن هم اگر اقداماتی در 
حوزه های مختلف انجام شــود که بعضا دو تا ســه برابر فعالیت همکاران 
افزایش یافته و در بعضی بخش ها چون سازمان ثبت تا ۴برابر افزایش یافته 
تا کار به نحوی انجام شــود که دغدغه مردم در راستای نزدیکی به اجرای 

عدالت کمتر شود.
رئیس جمهور منتخب افزود: در دولت تحول یک مســئله مهم است 
که مردم خواســته اند و در این انتخابات، پیام مردم انجام تحول بوده که 
محور آن اجرای عدالت اســت و باید در دستگاه اجرایی، اجرای عدالت را 

دنبال کرد

رئیسی در مراسم تجدید بیعت با امام خمینی)ره(:

مردم باید احساس کنند در زندگی و کارشان 
گشایش ایجاد خواهد شد

سیدابراهیم 
رئیسی، رئیس قوه 

قضائیه و رئیس 
جمهور منتخب، 
در آیین تجدید 
میثاق مسؤوالن 

عالی قضائی با 
امام خمینی)ره( با 
بیان اینکه میثاق 
امام میثاق با همه 

خوبی هاست،  گفت: 
میثاق با امام میثاق 
با ارزش های انقالب 
اسالمی و کارکردن 
و تالش کردن برای 
خداست و میثاق با 

امام، توجه به مردم، 
مردمداری و مردمی 

بودن است.

همه سازمان ها و ادارات باید با مردم مهربان 
رفتار کنند و اگر مردم به سازمان و اداره 

دولتی یا قضایی پناه آوردند احساس کنند گره 
شان گشوده می شود و گشایشی در زندگی و 

کارشان ایجاد خواهد شد.
رئیسی با اشاره به اینکه محور دوم آن است 
که به لحاظ قدرتی که قانون به قوه قضائیه 
داده مقتدرانه عمل کند، اظهار داشت:  هر 

سازمان و دستگاهی یک مبانی قانونی دارد 
و قانونگذار به او جایگاهی داده است و به 

حساب قدرتی که قانون به سازمان یا دستگاه 
دولتی یا قضایی داده باید مقتدرانه عمل کند و 

این قدرت شخصی نیست.
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رئیســی در ســخنان مقدماتی خود، گفت: عــرض تبریک و 
تهنیت دارم به مناسبت میالد امام رضا علیه السالم، دهه کرامت 
را هم تبریک عرض می کنم و از رسانه های مختلف و خبرنگاران 

تشکر می کنم.
وی ادامه داد: حماســه ملت بزرگ ایران در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ 
به دنبال حماســه های بســیاری که مردم عزیزمان خلق کردند 
جلوه ای از حضور با اراده مردم عزیزمان است و پیام مهمی برای 

همه جهانیان داشت.
رئیس جمهور منتخب با تأکید بر اینکه این حضور گســترده 
و با معنای مردم به رغم شــرایط کرونایی و دشمنی های بسیار و 
ایجاد جنگ روانی از طرف دشمنان ایران شکل گرفت، ادامه داد: 

حضور ملت بزرگ ایران که ساعت ها پای صندوق های رأی بودند 
به رغم برخی گله مندی هایی بود که از وضع اقتصادی داشتند.

رئیســی گفت: این حضور، پیام های مختلفی داشت. یک پیام، 
پیام وحدت و انســجام ملی بود. پیام ملــت ایران، پیام ضرورت 
تغییر در شرایط اقتصادی و زندگی آنها بود. پیام ملت ایران، پیام 
مبارزه با فســاد، فقر و تبعیض و در یک کلمه، اجرای عدالت در 

تمام شئون زندگی مردم بود.
وی ادامــه داد: پیام ملت ایران پیام پافشــاری بر ارزش های 
انقالب شــکوهمند اســالمی بود. پیام ملت ایران پیام تداوم امام 
خمینی)ره( و شهدا به ویژه شهید عزیز و سردار دل ها حاج قاسم 
ســلیمانی بود. این پیام را ملت ایران با حضور خودشان به مبانی 

رئیسی در نشست خبری:۳1خرداد

خادم همه مردمم حتی آنان که رای ندادند/ 
دولتم امیدآفرین خواهد بود/

 امنیت کامل برای بازگشت ایرانیان خارج فراهم است
سید ابراهیم 

رئیسی، رئیس 
جمهور منتخب 

مردم در سیزدهمین 
دوره انتخابات 

ریاست جمهوری، 
در نخستین نشست 

خبری خود در 
جمع نمایندگان 

رسانه های داخلی 
و خارجی که در 

مجتمع شهید 
بهشتی تهران 

برگزار شد، خود 
را خادم همه مردم 
اعالم کرد و گفت: 

دولت مردمی، 
دولت امیدآفرین و 
اعتمادساز خواهد 

بود.
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رئیس جمهور منتخب گفت: سیاست 
داخلی ما و اولویت های ما در این 

دولت بهبود وضعیت کسب وکار مردم 
و بهبود شرایط و وضعیت معیشت 
مردم خواهد بود و بهبود شرایط در 
دولت و در نظام اداری کارآمدی رقم 
خواهد زده شد که از بوروکراسی که 

بعضاً بسیاری از اقدامات تحولی را در 
کشور مانع می شود حتماً این شرایط 

تغییر باید کرد و یک نظام اداری 
کارآمدی سالم و قانون مداری توسط 
نیروهای کارآمد و انقالبی فسادستیز 

در کشور شکل خواهد گرفت.

انقالب اسالمی و در لبیک گفتن به پیام مقام معظم 
رهبری انقالب اسالمی داشتند. این پیام برای دولت 
مردمی و برای همه مدیران و مســئوالنی که به نام 
این دولت خدمتگــزار مردم خواهند بود باید دقیقًا 

شنیده شود.
رئیس جمهور منتخب گفت: و به این عهدی که 
با مردم بســتیم این باید به این عهــد وفادار ماند. 
وفای به این عهد تالش برای خدمتگزاری به مردم 

و باز کردن گره ها بود.
وی افــزود: اطمینــان داریم با تــوکل به خدا و 
اعتماد به داشته های ملت ایران و اعتماد به نیروی 
انسانی متراکم بویژه جوانان غرورآفرین این ملت و 
با ذخایر ارزشــمندی که کشــور ما از آن برخوردار 
است ان شاءاهلل وضعیت و شرایط به نفع مردم تغییر 

خواهد کرد.
رئیس جمهــور منتخب گفت: سیاســت داخلی 
مــا و اولویت های ما در این دولــت بهبود وضعیت 
کسب وکار مردم و بهبود شرایط و وضعیت معیشت 
مردم خواهــد بود و بهبود شــرایط در دولت و در 
نظــام اداری کارآمدی رقم خواهد زده شــد که از 
بوروکراســی که بعضًا بسیاری از اقدامات تحولی را 
در کشور مانع می شود حتمًا این شرایط تغییر باید 

کرد و یک نظام اداری کارآمدی سالم و قانون مداری 
توســط نیروهای کارآمد و انقالبی فسادســتیز در 

کشور شکل خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: من ضمن ارج نهادن به همه 
خدماتی که بعد از انقالب توسط دولت های مختلف 
انجام خواهد شده است بدون تردید خدمات بسیاری 
برای کشور انجام شده اســت. در این ۴۰ سال، ما 
شاهد زحمات بسیار و تالش ها و اقداماتی در جهت 
توســعه یافتگی در کشــور بودیم امــا به رغم همه 
زحماتــی که دولت ها تا کنون کشــیده اند و به رغم 
همه تالش هایی که تاکنون شده است و در برخی از 
حوزه ها به جایگاه عالی و قله ها دست پیدا کرده ایم 
اما در برخی از حوزه ها به دلیل کم توجهی ها، ســوء 
مدیریت ها و عدم توجه به داشــته های بسیاری که 
کشور از آن برخوردار است و نیروی کارآمد جوانی 
که در کشــور می تواند منشأ بســیاری از تحوالت 

شود، مشکالتی داریم.
وی با اشاره به عقب ماندگی در عدالت خاطرنشان 
کرد: محور تحول، اجرای عدالت بر بســتر گام دوم 
انقالب اسالمی است. به تمام اسناد باالدستی یعنی 
قانون اساســی جمهوری اســالمی، سیاســت های 
مصوب نظام و برنامه های توســعه توجه خواهد شد 
و ان شــاءاهلل ما در آستانه تشــکیل دولت جدید، 
برنامه توســعه هفتم را با همکاری مجمع تشخیص 

مصلحت نظام و مجلس دنبال خواهیم کرد.
رئیسی گفت: امید داریم که اقدامات ما در جهت 
بهبود شرایط گره گشایی جدی از زندگی مردم کند 
و امید را به مردم بازگرداند و اعتمادی که به دالیلی 
مخدوش شــده، به مردم عزیز و جوانان برگردد به 
نحوی که احســاس همگان این باشــد که دولت، 

دولت امیدآفرین است.
رئیس جمهور منتخب با تأکیــد بر اینکه دولت 
مردمی، دولت یک جریان خاص نخواهد بود، گفت: 
دولت و مدیران همکار با دولت در سراســر کشور، 
کسانی هســتند که وطن دوست هســتند، دغدغه 
مردم دارند، دغدغه انقالب دارند و دغدغه آنها رفع 
مشکالت مردم اســت. هر کس دلش برای مردم و 
انقالب بتپد همکار ما در جای جای کشــور خواهد 

بود.
وی درباره سیاست خارجی ادامه داد: دنیا بداند 
وضعیت با این حضور حماسه ســاز مردم عزیز ایران 
تغییر کرده اســت و این وضعیت و شــرایط جدید 

پیش روی دنیاست.
رئیس جمهــور منتخــب گفت: تا امروز فشــار 
حداکثری بر مردم ما کارســاز نشــده اســت، باید 
تجدیــد نظر کنند و برگردند. ملت ما نشــان داده 
مقاومت و ایســتادگی در مقابل فشارها دارد و دنیا 
باید بدانند که سیاســت خارجی دولت ما از برجام 
شــروع نمی شود چون به برجام هم محدود نخواهد 

شد.
وی ادامــه داد: مــا تعامل با همــه دنیا و همه 
کشــورهای دنیا را بــه عنوان یک اصــل تعاملی 
گســترده و متوازن در سیاســت خارجــی دنبال 
خواهیــم کرد و هر مذاکره ای که منافع ملی در آن 
تضمین شــود، حتمًا مورد حمایت خواهد بود، اما 
وضعیت اقتصادی و شرایط مردم را به مذاکرات گره 

نخواهیم زد.
رئیس جمهــور منتخب با تأکید بــر اینکه اجازه 
نخواهیم داد مذاکره برای مذاکره باشد، گفت: اجازه 
نخواهیم داد مذاکرات فرسایشــی باشــد بلکه باید 
هر نشســتی همراه با نتیجه باشد، نتیجه محوری، 
موضوع ماســت و باید آورده ای بــرای ملت بزرگ 
ایران داشته باشــد در راستای آورده ها برای مردم، 
رفع محدودیت هــا و تحریم ها و راســتی آزمایی، 

مذاکرات را ادامه خواهیم داد.
رئیــس جمهور منتخــب در ادامه به ســؤاالت 

خبرنگاران در حوزه های مختلف پاسخ داد.
رئیسی در پاسخ به ســؤال خبرنگار خبرگزاری 
صداوسیما مبنی بر اینکه اولویت دارترین و نخستین 
دستورکار شما در دولت جدید چه خواهد بود اظهار 
داشت: در روز آغاز کار دولت اعالم خواهیم کرد که 
تمام بســترهای فسادزا که ایجاد رانت می کند باید 
خاتمه داده شود،؛ یعنی دستگاه های اداری موظف 
هستند زمینه های رانت و فســاد را از بین ببرند و 

این سازوکارها را اصالح کنند.
وی گفت: اولین اقدام، توجه به وضعیت اشتغال 
و مســکن مردم خواهــد بود که دســت اندرکاران 
بخش های مختلف، باید حضوری فعال با مشارکت 

مردم داشته باشند.
رئیس جمهــور منتخب در ادامه در پاســخ به 
ســؤال خبرنــگار یورونیوز مبنی بــر اینکه برجام، 
برای دولت شــما چقدر اهمیــت دارد و چه پیامی 
برای آمریکا و اروپا دارید؛ تصریح کرد: کشــورهای 
اروپایــی و امریکا باید نگاه کنند که در قبال برجام 
چه کرده اند؛ آمریکا برجام را نقض کرد و اروپایی ها 

نیز به تعهدات شان عمل نکردند.
رئیسی گفت: ما خطاب به آمریکا می گوییم شما 
موظف به رفع همه تحریم ها هستید و باید برگردید 
و تعهدات خود را اجرا کنیــد؛ اروپایی ها نیز حتمًا 
تحت تأثیر فشــار آمریکا قرار نگیرند و نســبت به 
آنچه متعهد شــده اند عمل کنند؛ این مطالبه ملت 

ایران از شماست.
وی تأکیــد کــرد: مطالبه ملت ایــران از دولت 
مردمی، احقاق حق آنهاست و ما حق آنها را دنبال 

خواهیم کرد.
رئیس جمهور منتخب در ادامه به سؤال خبرنگار 
خبرگــزاری مهــر مبنی بر اینکه بــرای رفع موانع 
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تولید از جمله تأمیــن مالی ناقص، رانت های ارزی 
و بخشنامه دســت و پاگیر چه خواهید کرد، گفت: 
باید برای رفع فشــارها بر تولید که مسئله محوری 
کشور است و شعار سال های اخیر نیز بوده، کارهای 
اقتصادی دولت بر محور تولید قرار گیرد که ما این 

کار را خواهیم کرد.
رئیسی در توضیح این مسئله افزود: اولویت خود 
را بــر نقدینگی قرار خواهیم داد و آن را به ســمت 

تولید سرازیر می کنیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر هم تولیدکنندگان 
و کارآفرینان نســبت به کمبــود نقدینگی اعتراض 
دارند و هم از سوی دیگر همه کارشناسان اقتصادی 
نســبت به افزایــش نقدینگی هشــدار می دهند؛ 
بنابراین نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود.

رئیس جمهور منتخب با تأکید بر اینکه ما تولید 
را پرجاذبــه و اقدامات غیرمولد را بی جاذبه خواهیم 
کرد، تصریح کرد: این با یک بخشــنامه یا ســخن 
امکان پذیر نیست و یک سلسله اقدامات می خواهد 
از جمله اینکه برای ایجاد جذابیت در تولید، کاهش 
مالیــات تولیــد از ۲۵ درصد بــه ۱۰ درصد با یک 
شیب مالیم و ایجاد مالیات برای کارهای غیرمولد و 
ســوداگرانه مانند سوداگری در ارز، طال و مسکن را 
دنبال کنیم تا یک عدالت مالیاتی ایجاد شــود و ما 
مصمم هستیم که این کار را در دولت دنبال کنیم.

رئیسی در پاسخ به سؤال خبرنگار شبکه ام بی سی 
آمریکا که پرســید آیا برای اینکه برجام مؤثر واقع 
شــود باید کل تحریم های آمریکا شامل تحریم های 
دوره ترامپ رفع شــود و قصد داریــد تیم مذاکره 
هســته ای را حفظ کنید؛ گفت: تیم مذاکره کننده 
هســته ای، کار خود را دنبال می کند. تیم سیاست 
خارجی ما نیز در حال بررســی کار عزیزان اســت. 
آمریکا موظف است تمام تحریم های ظالمانه نسبت 
به ملت ایران را رفع کند. رفع تحریم ها و راســتی 
آزمایی محور بحث سیاست خارجی ما خواهد بود.

وی گفت: سؤال این است که به رغم اینکه ملت 
ایــران به تعهدات خــودش عمل کــرده، آنها چرا 
کوتاهی می کنند؟ آمریکا باید به دنیا پاســخ بدهد. 
همواره این مــورد تأکید بوده کــه آمریکا باید به 
تعهداتش عمل کنــد و همه تحریم های ظالمانه را 

بردارد.
در ادامه این نشســت خبــری، خبرنگار روزنامه 
شــرق پرســید: آقای رئیســی! از لحاظ آماری و 
گزارش های آماری بر شــرایط کشور اشراف دارید؟ 
و می دانید چه کشــوری را با چه شــرایطی تحویل 
می گیرید؟ و آیا قرار اســت بعد از صد روز گزارش 

فعالیت خود را ارائه کنید؟
رئیســی در پاســخ گفــت: وضعیت شــرایط و 
ارقام و آمار روشــن اســت، مراکز رسمی، نهادهای 
تجمیع کننده آمار و دستگاه ها آمار فعالیت خود را 
ارائــه می کنند و همچنین آمارها از دید رســانه ها، 
نخبگان و کارشناســان پنهان نیســت. مردم عزیز 
هم باید بدانند دولت جدید در چه شــرایطی شروع 
خواهد شد و قرار است فعالیت کند. شرایط و وضع 
موجــود پیش روی ملت خواهد بــود و بعد هم ما 
وضــع موجود و وضع مطلــوب را ارزیابی می کنیم 
و تالش می کنیــم وضعیت موجــود 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 شــاید به صورت هفتگی و بعد ماهانه گزارش 
دهیم و ارتباط با مردم را به عنوان یک نعمت برای 
رفع مشــکالت موجود می دانیم. این نشســت آغاز 
خواهد بود و نه انجام و ان شاءاهلل در نشست هایی که 
خواهیم داشــت، برای رفع مشکالت تالش خواهیم 
کــرد. محور کار ما، اقــدام و عمل خواهد بود و هم 
دســتگاه ها و هم بنده، مردم را در جریان پیشرفت 

امور می گذاریم.
رئیس جمهــور منتخــب در ادامه در پاســخ به 
سؤال خبرنگار الجزیره انگلیسی که پرسید »برخی 
تحلیل ها و اتهامات از سوی برخی نهادهای حقوق 
بشــری مطرح اســت، در خصوص نقش شــما در 
اعدام ها، این مسائل چه تأثیری می تواند بر فعالیت 
شما داشــته باشد«؟ گفت: من از ابتدای مسئولیت 
به عنوان یک حقوقدان و مدافع حقوق مردم بوده ام، 
حقــوق بشــر، محوری ترین مورد بــوده که دنبال 
کــرده ام و به آنانی که اتهــام می زنند باید گفت ما 
امروز در جایگاه مدعی قــرار داریم. تمام اقداماتی 
که با کسانی که دست به حرکت های داعشی و ضد 
امنیتــی زدند انجام داده ایم در جهت رعایت حقوق 

بشر و انسان بوده است.
وی افزود: مدعیان حقوق بشر باید جواب دهند 
که اگر یک قاضــی از امنیت جامعه و حقوق مردم 
دفــاع کرد، آیا نباید مورد تشــویق قــرار گیرد که 
امنیت مردم را در برابر تهدیدها حفظ کرده است؟ 
افتخارم این است که هر جا بوده ام از حقوق مردم، 
امنیــت مردم و آرامش مردم دفــاع کردیم و امروز 
هــم خود را موظف به این کار می دانم که از حقوق 
انسان ها دفاع کنم. کسانی که مدعی هستند باید به 
وجودآورندگان داعــش را مورد مواخذه قرار دهند. 
مســلمًا اگر اینها مورد مؤاخذه قــرار گیرند دنیا به 

صلح خواهد رسید.

رئیسی در پاســخ به این سؤال که چه برنامه ای 
برای احیای ســرمایه اجتماعــی و امید در جامعه 
داریــد؛ گفت: من به عنــوان رئیس جمهور خود را 
خادم جمهور می دانم؛ چه کســانی که به من رأی 
داده اند چه کســانی که به دیگر نامزدهای محترم 
رأی  داده اند و یا کسانی که به دلیل شرایط کرونایی 

یا به هر دلیلی پای صندوق رأی حاضر نشده اند.
وی با بیان اینکه خود را خادم همه ملت می داند، 
اظهار داشت: خود را موظف می دانم نسبت به حقوق 
مردم پاسداری کنم، لذا نسبت به کاهش هزینه های 
اجتماعــی و افزایش ســرمایه های اجتماعی اقدام 
خواهم کرد. هر امری که سرمایه اجتماعی را افزون 

و از هزینه ها بکاهد در دستور خواهد بود.
رئیســی در پاســخ به خبرنگار »راپلی« روسیه 
مبنی بر اینکه حاضر به مذاکره مستقیم و دونفره با 

رئیس جمهور آمریکا هستید، گفت: خیر.
وی در پاسخ به این سؤال که چه برنامه ای برای 
جبران خسارت مردم در بورس دارید؛ گفت: اعتماد 

مردم را به بازار سرمایه برمی گردانیم.
رئیس جمهور منتخب ادامه داد: از جمله اقدامات 
ما این خواهد بود که حتمًا بورس را به عنوان قّلک 
دولت قرار نخواهیم داد و کسری بودجه دولت را از 

طریق بورس تأمین نخواهیم کرد.
وی با بیان اینکــه تالش می کند از طریق ایجاد 
صندوق های خرد، ضرر مــردم را در بورس جبران 
کند، اظهار داشت: نظارت  و سازوکارهای نظارتی را 
در بورس فعال خواهیم کرد که خود این فعال شدن 
نظارت، باعث خواهد شد که صندوق توسعه بورس، 

از ایجاد تکانه های بورس پیشگیری کند.
رئیســی با بیان اینکه اقدامات دیگری در دست 
برنامه ریزی اســت که از جملــه آن ها عمیق کردن 
بورس اســت، ادامه داد. ورود شــرکت هایی را که 
پشت در بورس ایســتاده اند، تسهیل خواهیم کرد 
و شــرکت هایی که می توانند عمق بورس را افزایش 
دهند و خسارت های ســهامداران را کاهش دهند 

وارد خواهند شد.
رئیسی در پاسخ به سكال شبکه سی ان ان آمریکا 
مبنی بــر اینکه نظرش درباره پیشــنهاد بایدن در 
مورد امضای توافق جامع با ایران در حوزه مســائل 
برنامه موشــکی و منطقه ای، گفت:  آقای بایدن چرا 
به تعهدات دولت های قبل متعهد نیست!؟ چرا آقای 
بایدن به وظایف خود نســبت به تعهداتی که برای 

دولت آمریکا ایجاد شده پاسخگو نیست؟
اظهار داشــت:  ایــران  رئیس جمهــور منتخب 
پیشــنهاد جدی من به دولت آمریکا این است که 
سریعًا به تعهدات خود عمل کنند؛ تمامی تحریم ها 
را رفع کنند و نشان دهند با رفع همه تحریم ها که 

صداقت دارند.
وی افــزود: ملت ایران از برجام خاطره خوشــی 
ندارند چون آورده ای که در برجام پیش بینی شــد 
ملت ایران شــاهد برخورداری از این آورده نبوده و 
دلیل آن هم عهدشکنی آمریکایی ها و عمل نکردن 

به تعهدات توسط اروپایی ها بود.
رئیسی خاطرنشان کرد: ما تأکید می کنیم دولت 
آمریکا نسبت به تعهدش در این قرارداد عمل کند 
و به آن پایبند باشــد. مســائل منطقه ای و مسائل 
موشــکی قابل مذاکره نیست؛ مسأله ای بر روی آن 
مذاکره و توافق شــده و قرارداد آن منعقد شــده و 
آنها به آن متعهد شــده اند، اما به آن عمل نکرده اند 

رئیس جمهور منتخب ملت ایران در 
پایان از همه اصحاب رسانه صمیمانه 

سپاسگزاری کرد و گفت: از همه 
اصحاب رسانه و خبرنگاران با همه 
گرایش های سیاسی تشکر می کنم. 

البته آنها در همه حوزه های کاری ملی 
و استانی تالش های زیادی کردند 
ضمن اینکه رسانه های دیجیتال و 

مکتوب هم انصافاً در دوران انتخابات 
بهترین کانال ارتباطی با مردم و تبیین 

دیدگاه ها را داشتند و من معتقدم 
رسانه ها نقش بسیار مهمی را در ادامه 

راه دولت و ارتباط با مردم خواهند 
داشت؛ ضمن اینکه رسانه ها در 

انعکاس نظرات و دغدغه های مردم 
به مدیران و دیدگاه های دولت برای 
مردم عزیز جایگاه بسیار ویژه ای 

دارند
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خود را موظف می دانم نسبت 
به حقوق مردم پاسداری کنم، 
لذا نسبت به کاهش هزینه های 
اجتماعی و افزایش سرمایه های 
اجتماعی اقدام خواهم کرد. هر 
امری که سرمایه اجتماعی را 
افزون و از هزینه ها بکاهد در 

دستور خواهد بود.

چگونه می خواهند وارد مباحث جدید و نو شوند؟
رئیس جمهور منتخب ایران در پاســخ به سؤال 
خبرنگار شبکه پرس تی وی مبنی بر اینکه برنامه اش 
بــرای احیای برجــام و وادار کــردن آمریکا به لغو 
تحریم ها چیســت؛ اظهار داشــت: آنچه سیاســت 
جمهوری اسالمی بوده و بارها اعالم شده این است 
که اقدامات هســته ای ما اقداماتی مسالمت آمیز و 
در جهت قواعدی اســت که این علــم و دانش در 
عرصه های مختلف صنعتی،  کشــاورزی و پزشکی 
دارند و اقدامات جمهوری اسالمی تاکنون اقداماتی 
بوده که بر اســاس اعالم سازمان های بین المللی در 

چارچوب قوانین و مقررات انجام شده است.
وی افــزود: به رغــم اینکه اقدامــات جمهوری 
اســالمی طبق اعالم خود آنها در چارچوب مقررات 
انجام شده چرا موانع و مشکالتی بر سر راه اقدامات 
هســته ای ایران قرار می دهند حال آنکه به اعتراف 
مکرر آنها اقدامات هسته ای ایران تاکنون هیچ گونه 

مشکلی نداشته است.
رئیسی در پاسخ به ســؤال خبرنگار خبرگزاری 
فرانســه در مورد الگو گرفتن از شــهید بهشتی در 
بحث حکمرانی گفت: شــهادت شهید آیت اهلل دکتر 
بهشــتی و  ۷۲ تــن  از یارانش، جلوه ای اســت از 
سیاه دلی منافقین و جنایت هولناک آنها و جلوه ای 
اســت از حمایت برخی از کشورهای مدعی حقوق 

بشر از منافقین.
رئیس جمهــور منتخب ایران خاطرنشــان کرد: 
ســؤال ما اینجاســت که چرا قاتل شهید بهشتی و 
قاتل شــهید رجایی و قاتلین شهید باهنر امروز به 
برخی کشــورهای غربی پناه آورده اند؟ و آنانی که 
مدعی حقوق بشر هســتند چه پاسخی برای افکار 
عمومی جهان دارند که کشــور آنها پناهگاهی برای 
کسانی شده که رســمًا اعالم کرده اند که ۱۷ هزار 
نفر را در ایران به خاک و خون کشیده اند )که یکی 

از آنها شهید مظلوم آیت اهلل دکتر بهشتی است(؟
وی افــزود: شــخصیت آیت اهلل دکتر بهشــتی 
شخصیت بسیار جامعی بود از جلوه های مهم سیره 
و زندگی دکتر بهشتی اخالص، عقالنیت، معنویت، 
اخالق، عدالت خواهی و حق خواهی  ایشان بود. اینها 

محورهای جلوه های آیت اهلل دکتر بهشتی بود.
رئیســی اظهار داشــت: من به عنوان شــاگرد 
ایشــان و در مکتب ایشــان می گویم که به نظرم 
آنچه بهشتی را بسیار شاخص می کرد مسأله توجه 
ایشــان به »مردم« بود در دنیا اســم مردم را همه 
سیاســتمداران و سیاســت ورزان می برند اما بعضًا 
تشــریفاتی است اما امام و آقای دکتر بهشتی آنچه 
را در مورد مردم مطرح می کردند باور داشــتند و از 
مردم صحبت کردن آنها تشریفاتی نبود و حقیقتًا به 

مردم عالقه مند بودند.
وی افزود: من هم تأکید دارم به عنوان یک طلبه 
خدمتگزار، برای مردم داری، توجه به مردم و توجه 
به ساز و کارهای کارآمد در نظام، ارزش قائل باشم.

رئیس جمهــور منتخــب تصریح کرد: شــهید 
بهشتی، ساختارسازی برای نظام را دنبال کرد و من 
این سازوکارها و ساختارها را برای مدیریت انقالبی 

در کشور بسیار مهم و مؤثر می دانم.
رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار 
خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( درباره ترکیب 
احتمالی کابینه دولت یازدهم، گفت: همان طور که 
بارها اعالم کردم به صورت مستقل وارد میدان شدم 

و از همه گروه ها، تشکل ها، احزاب و شخصیت های 
بزرگ کــه از من حمایت کردند صمیمانه تشــکر 

می کنم و سپاسگزارم.
وی افزود: ما برای تشــکیل دولــت، خود را در 
مقابل خداوند متعال مسئول می دانیم و فقط وامدار 

ملت خواهیم بود.
رئیس جمهور منتخب در ادامه خاطرنشان کرد: 
در تشــکیل دولت، نگاهم به انقالبی بودن، کارآمد 
بودن و مردم دار بودن اســت و اینها شــاخص های 

دولت بنده خواهد بود.
رئیسی در ادامه بیان کرد: توصیه من به رسانه ها 
این اســت که گمانه زنــی نکنید؛ ما برتــر از این 
موضوع، در اختیار شــما ســامانه ای قرار می دهیم،  
نه فقط برای اصحاب رســانه ـــکه نخبگان کشور 
هســتندـ بلکه برای همه آحاد مردم، ســامانه ای 
با شــاخصه هایی اعــالم می کنیم، لــذا افرادی که 
مورد نظرشان هســت در هر کوی و برزنی که فکر 
می کننــد به عنوان یک مدیر و خدمتگزار در دولت 

آینده می تواند تأثیرگذار باشد حتمًا معرفی کنند.
وی در ادامــه یادآور شــد: بنــده در این قضیه 
از نــگاه مردم و نخبگان اســتقبال می کنم و طبق 
ســامانه ای که در چند روز آینده در اختیار همگان 
قرار خواهد گرفت پیشنهادهای شــان را نسبت به 
اشــخاص مختلف ارائه خواهند داد و انتخاب من بر 

اساس شایسته ساالری خواهد بود.
رئیس جمهور منتخب ملت در ادامه در پاسخ به 
خبرنگار تلویزیون دولتی چین مبنی بر اینکه رئیس 
جمهوری چین به شما تبریک خود را ارسال کرده 
و چین اهمیت زیادی برای توسعه روابط خود برای 
ایران قائل اســت؛ انتظار جنابعالی از رابطه بین دو 
کشــور چیست؛ گفت: ما روابط با چین را از ابتدای 
پیروزی انقالب اسالمی و دولت های مختلف دنبال 

می کردیم و امروز هم روابط خوبی با کشــور چین 
داریم و ظرفیت های بســیاری بین دو کشور وجود 

دارد.
وی بیان کــرد: ما حتمًا در جهــت احیای این 
ظرفیت ها تالش خواهیم کرد و قطعًا روابط بســیار 
خوبی با کشــور چین خواهیم داشت و طرح جامع 
به عنوان یکی از اسنادی است که اجرایی کردن آن 

حتمًا در دستور کار خواهد بود.
رئیســی در ادامه ســخنانش در پاسخ به سؤال 
خبرنگار ایسنا درباره قیمت کاالهای اساسی اظهار 
داشت:  موضوع کاالهای اساسی اولویت دولت است، 
نظارت بر زنجیره تامین و تولید کاالهای اساســی 
مردم تا مصرف، جزء اولویت های دولت خواهد بود، 
اما اساس قضیه آن اســت که ما باید ارتباط سفره 
مردم و کاالهای اساسی را با دالر یا خارج از کشور 
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در یک کار میان مدت و طوالنی مدت قطع کنیم.
رئیــس جمهور منتخب در همین راســتا اضافه 
کــرد:  ما باید تــالش کنیم تــا در تأمین کاالهای 
اساســی به خودکفایی واقعی برســیم و این کار را 
در کشور اجرایی می دانیم و جزء برنامه های ماست.

وی گفــت: از ابتدای قضیــه و در ابتدای دولت، 
ما خودکفایی ملت و کشــور را نســبت به کاالهای 

اساسی کلید خواهیم زد.
ســؤاالت بعدی در نشست خبری رئیس جمهور 
منتخب را خبرنگار شــبکه المیادین پرسید که به 
این شــرح بود: بعضی از مسؤوالن اسرائیل، شما را 
خطرناک ترین رئیس جمهور ایران قلمداد کرده اند 
که منافــع آنها را به خطر انداخته  اســت؛ در اروپا 
هم برخی  نگرانی خــود را از به خطر افتادن برجام 
در دوران ریاســت جمهوری شــما اعالم کرده اند؛ 
پاسخ شما به این واکنش ها چیست؟ نظرتان درباره 
اتفاقات ۱۰ سال اخیر سوریه چیست؟ درباره رابطه 
با عربستان آیا این امکان وجود دارد که شاهد سفر 
شــما به آن کشور و یا ســفر رهبران این کشور به 

تهران باشیم؟ نظرتان درباره جنگ یمن چیست؟
رئیســی در پاســخ به ســؤال مربوط بــه رژیم 
صهیونیستی اظهار داشت:  پاسخ رژیم صهیونیستی 
به کســانی که حق آنها غصب شده چیست؟ و این 
رژیم چگونه می خواهد این حق فلسطینیان را بدهد؟ 
جمهوری اســالمی بارها اعالم کرده است که طرح 
ما درباره فلسطین آن است که به آرای فلسطینیان 
مراجعه شــود زیرا فلســطینیان صاحب فلسطین 
هســتند و قبل از آنکه رژیم صهیونیستی از ناحیه 
ما احســاس وحشــت کند از ناحیه مردم فلسطین 
و گروه های مقاومت و کســانی که حق شان توسط 
رژیم صهیونیســتی ضایع شده اســت باید بترسد؛ 
امــروز ابتکار عمل در اختیار مجاهدان فلســطینی 
است؛ جمهوری اسالمی هم طبق سیاست های خود 
و طبق سیاســت های امام خمینی)ره( و همچنین 
سیاست های تصریح شده در قانون اساسی، همواره 
حامی مظلومان خواهد بود؛ فلســطین مظلوم واقع 

شده و ما حامی فلسطین خواهیم بود.
وی همچنیــن درباره موضــوع یمن گفت: یمن 
بایــد هرچه زودتر توســط خود یمنی هــا تدبیر و 
مدیریت شــده و از هرگونه دخالت سعودی ها و یا 
کشــورهای حامی سعودی در یمن جلوگیری شود. 
این در حالی اســت که در این چند ســال هجوم 
زیادی از سوی ســعودی ها و حامیان آنها به مردم 
یمن، کودکان و زنــان یمنی و خانه های یمنی ها و 
سرزمین یمن شده اســت، لذا باید هرچه سریع تر 
این وضعیت متوقف شود؛ جمهوری اسالمی تأکید 
می کنــد که جنگ علیه یمن باید هرچه ســریع تر 
متوقف شــود و یمن باید به دست یمنی ها و مردم 
یمن اداره شود و یمنی ها تصمیم بگیرند که چگونه 
این کشور را اداره کنند؛ ما بر توقف هرچه سریع تر 
جنگ یمن و حمالت سعودی ها علیه مردم مظلوم 

یمن تأکید می کنیم.
رئیس جمهور منتخب ملت ایران درباره ســؤال 
مربــوط به روابط با عربســتان ســعودی گفت: ما 
روابط با همه کشــورهای دنیــا و تعامل با همه را 
اعالم کرده ایم به ویژه  روابط با کشــورهای همسایه 
برای مان مهم است؛ اولویت ما ارتباط با همسایگان 
خواهد بود و نســبت به کشور عربستان هم درباره 
بازگشایی سفارتخانه ها بین دو کشور هیچ مانعی از 

طرف جمهوری اسالمی وجود ندارد و این سیاست، 
پیش از این اعالم شده است و باز هم تأکید می کنم 
که روابط و گفت وگو با عربســتان و همه کشورهای 

منطقه برای جمهوری اسالمی هیچ مانعی ندارد.
رئیســی همچنین چند نکته را در پایان نشست 
خبری خود با رســانه های داخلــی و خارجی اعالم 
و تصریح کرد: در ابتــدای دولت خواهیم گفت که 
همه زمینه هــا را برای بازگشــت ایرانیان خارج از 
کشور فراهم خواهیم کرد زیرا دولت خود را مؤظف 

می داند که در این باره کارهایی را انجام دهد.
وی خاطرنشــان کــرد: ما همچنان که نســبت 
بــه حقوق و امنیت مردم در داخل کشــور خود را 
مؤظف می دانیم نســبت به ایرانیان خارج از کشور 
هم وظایفــی را بر عهــده داریم زیرا آنهــا ایرانی 
هستند و ما نسبت به آنها مسئولیت هایی را برعهده 

داریم لذا باید ورود ایرانیان به داخل کشور تسهیل 
شــود و همه دســتگاه های مربوطــه در این باره 
باید این تســهیل گری را انجــام دهند ضمن اینکه 
سرمایه گذاری در کشور توسط ایرانیان در خارج از 

کشور بایستی در اولویت قرار گیرد.
رئیس جمهور منتخب گفت: ایرانی که در خارج 
از کشور درآمدی را کسب کرده است بهترین مکان 
و امن ترین مکان برای او ســرمایه گذاری در داخل 
ایران و ســرزمین آبا و اجدادی اوست؛ امنیت هم 
کاماًل برای این ســرمایه گذاری وجود دارد، امنیت 
بــرای همگان اســت و همــه ســرمایه گذاران در 
سراسر دنیا بدانند که امروز جمهوری اسالمی جزء 
امن ترین کشــورها برای ســرمایه گذاری اقتصادی 
اســت و این امنیت را دولت برای همه کارآفرینان 
و ســرمایه گذاران و به ویژه ایرانیان خارج از کشور 
تضمین می کند و آنها باید بدانند که وطن شــان و 
خاک شان برای آنها به منظور سرمایه گذاری دارای 

اولویت است.
وی همچنیــن از راه انــدازی یک ســامانه برای 
دریافت ایده ها خبــر داد و گفت: نخبگان، اصحاب 
رســانه ، دانشــگاهیان و حوزویان و همه صاحبان 
اندیشــه و خرد، اگر ایده ای را بــرای اداره دولت و 
برای ســامان دادن به وضعیت اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و ســایر حوزه ها دارنــد می توانند در یک 
بانک، ایده های خود را ارســال کرده و دولت از این 
ایده ها اســتقبال می کند ضمن اینکــه این ایده ها 
برای دولت بسیار گره گشا باشد؛ استقبال از نظرات 
و ایده های همه عزیزان برای دولت بســیار مغتنم 

است.
رئیســی گفت: همچنین ارتبــاط مردم با من از 
طریق اقوام، بستگان و خویشــان نبایستی تنظیم 
شــود هرچند که آنها برای من محترم هستند، اما 
ارتباط با مردم ارتباط از طریق خویشان و بستگان 
نیست. ما ســامانه ای را برای ارتباط دائمی با مردم 
و همه ســطوح اجتماعی فعال خواهیم کرد که این 
ارتباط کاماًل سازمان یافته و برنامه ریزی شده است. 
البته این موضوع با حضور من در اجتماعات مردمی 
متفاوت اســت؛ البته ان شــاءاهلل کرونــا از صفحه 
روزگار ریشه کن خواهد شد و تالش داریم همه این 
ارتباطات را با همه محافل افزون کنیم و تالش دارم 
ارتباط علی الدوام با همه سطوح جامعه، جزء برنامه 

کاری من باشد.
وی اظهار داشت: من خادم جمهور هستم ضمن 
اینکه ارتباط با مردم برای همه مدیران دولت یکی 
از شاخص های مهم ادامه مأموریت و مسئولیت آنها 

خواهد بود.
رئیــس جمهور منتخب ملت ایــران در پایان از 
همه اصحاب رســانه صمیمانه سپاسگزاری کرد و 
گفت: از همه اصحاب رســانه و خبرنگاران با همه 
گرایش های سیاســی تشــکر می کنم. البته آنها در 
همه حوزه هــای کاری ملی و اســتانی تالش های 
زیــادی کردند ضمن اینکه رســانه های دیجیتال و 
مکتوب هم انصافًا در دوران انتخابات بهترین کانال 
ارتباطی با مردم و تبیین دیدگاه ها را داشتند و من 
معتقدم رســانه ها نقش بسیار مهمی را در ادامه راه 
دولت و ارتباط با مردم خواهند داشت؛ ضمن اینکه 
رســانه ها در انعکاس نظرات و دغدغه های مردم به 
مدیران و دیدگاه های دولت برای مردم عزیز جایگاه 

بسیار ویژه ای دارند

رئیس جمهور منتخب ایران اظهار 
داشت: پیشنهاد جدی من به 

دولت آمریکا این است که سریعاً 
به تعهدات خود عمل کنند؛ تمامی 

تحریم ها را رفع کنند و نشان دهند با 
رفع همه تحریم ها که صداقت دارند.

وی افزود: ملت ایران از برجام خاطره 
خوشی ندارند چون آورده ای که در 
برجام پیش بینی شد ملت ایران 

شاهد برخورداری از این آورده نبوده 
و دلیل آن هم عهدشکنی آمریکایی ها 

و عمل نکردن به تعهدات توسط 
اروپایی ها بود.

رئیسی خاطرنشان کرد: ما تأکید 
می کنیم دولت آمریکا نسبت به 

تعهدش در این قرارداد عمل کند و 
به آن پایبند باشد. مسائل منطقه ای و 
مسائل موشکی قابل مذاکره نیست؛ 
مسأله ای بر روی آن مذاکره و توافق 
شده و قرارداد آن منعقد شده و آنها 
به آن متعهد شده اند، اما به آن عمل 

نکرده اند چگونه می خواهند وارد 
مباحث جدید و نو شوند؟
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مجری: ســعادت داریم که این قســمت از برنامه بدون 
تعارف را از حرم مطهر امام رضا علیه الســالم تقدیم شما 

کنیم و قرار است گفت وگو کنیم با میهمانی بسیار ویژه.
حاج آقا ســالم عرض می کنم خدمت شما خیلی متشکرم که 
فرصت گذاشتید باز هم در برنامه بدون تعارف خدمت حضرت عالی 

باشیم.
رئیســی: سالم علیکم، سالم به شــما و به همه همکاران تان و 

بینندگان بسیار عزیز و گرامی.

مجری: جای بسیار عزیزی قرار داریم و با حضرت عالی 
گفتگو می کنیم، چی شد که به عنوان رئیس جمهور منتخب 

ملت ایران اولین سفر را مشهد مقدس انتخاب کردید؟
رئیسی: من زندگی ام را مرهون امام رضا علیه السالم می دانم از 
کودکی و نوجوانی که مشــهد مقدس بودم و وقتی که رفتم قم در 
دوران مســئولیت های مختلف همواره ارتباطم را با وجود مقدس 
حضرت رضا علیه الســالم ارتباطی بسیار سازنده می دیدم در همه 
شــئون زندگی ام و در این دوران هم معتقد بــودم که قبل از هر 
اقدامی خدمت امام رضا علیه السالم برسم و از ایشان تشکر کنم و 
مدد بخواهم برای حرکت آینده در جهت خدمت به مردم ان شاءاهلل.

مجری: حضرت عالی اهل مشهد هستید؟
رئیسی: بله.

مجری: تا چند سالگی مشهد زندگی می کردید؟
رئیسی: تا تقریبا ۱۴ سالگی مشهد بودم.

مجری: چندمین فرزند خانواده اید؟
رئیسی: سومین فرزند خانواده.

مجری: پدر حضرت عالی چه شغلی داشتند؟
رئیسی: ایشان هم روحانی بودند در کسوت روحانیت و خدمت 

به دین بودند پنج ساله بودم که مرحوم شدند.

مجری: دوران جوانی و نوجوانی چطور گذشــت؟ سخت 
بود؟

رئیســی: باالخره از جهت اقتصادی چون پدر نداشتیم زندگی 
خاصی داشــتیم اما دوران طلبگی فضای روحانی و معنوی خوبی 
اســاتید ما و دوستانی که همراه ما بودند داشتند لذا جبران بعضی 
از کمبودهای اقتصادی را صفای دوران طلبگی اون طلبگی جبران 

کرد.

مجری: شما کار هم می کردید؟
رئیسی: سه ماه تعطیلی کار می کردم بعضی از ایام دیگر هم کار 
می کردم در کنــار درس چه دورانی که طلبه بودم و چه حتی در 
دوران مدرســه ابتدایی هم گاهی کاری که در حدی که بچه ای در 
این سنین ازش بر بیاید هیچ زمانی یادم نمی آید که در دورانی که 

نوجوان بودم همراه با درس بدون کار باشم.

مجری: االن مادر گرامی در مشهد زندگی می کنند؟
رئیس جمهور منتخب مردم ایران: بله، مشهد هستند.

مجری: محله اعیان نشین مشهد؟
رئیسی: نخیر، جزء محله های اعیان نشین نیست.

مجری: چقدر کمک کرد به شما دورانی که در آستان امام 
رضا علیه السالم بودید که با دغدغه های مردم آشنا بشوید؟

در گفت وگوی رییس جمهور با برنامه »بدون تعارف« عنوان شد

رئیسی: دولت من 
خط قرمز نخواهد داشت

سید ابراهیم 
رئیسی، منتخب 

مردم در سیزدهمین 
دوره انتخابات 

ریاست جمهوری در 
نخستین گفت وگوی 

تلویزیونی خود 
مهمان برنامه بدون 
تعارف شد و گفت: 

دولت من خط قرمز 
نخواهد داشت 

همان طور که در قوه 
قضائیه خط قرمز 

نداشته ام.
متن کامل 

گفت وگوی برنامه 
بدون تعارف با سید 

ابراهیم رئیسی 
رئیس جمهور 

منتخب مردم به این 
شرح است؛
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رئیسی: من در آستان قدس یک مفهومی را اینجا 
در دوران تحول در آســتان قدس مطرح کردم این 
هم باز به برکت خود حضرت رضا علیه السالم بود او 
آن توسعه مفهوم خدمت، خادم و مخدوم بود با نگاه 
به اینکه نیازمندانی اطراف حضرت رضا علیه السالم 
هستند و اینها می آیند در خانه امام رضا علیه السالم 
گرفتاری هایی دارند هرچــه از این گرفتاری ها را ما 
بتوانیم به نام امام رضا علیه الســالم حل کنیم حتمًا 
مورد رضای حضرت رضا علیه السالم است. االن هم 
به نظرم می رسد که باید با درد مردم آشنا شد و باید 
در کنار مردم بود و این برای من یک نعمتی است که 
همواره با مردم باشــم هم در مردم باشم و هم اطالع 
داشته باشم از کار مردم و بنا دارم این ارتباط با مردم 
را ان شاءاهلل محدود نکنم به نظرم می شود جمع کرد 
بیــن هم نظراتی که دوســتان حفاظتی دارند و هم 
بین ارتباط با مردم این دو تا را باید با هم جمع کرد.

خدمت  می خواســتم  را  همیــن  مجری: 
حضرت عالی بگویم تیم حفاظتی شــما انصافًا 
چون ما دیدیم خیلی تعامل دارند و راه می آیند 
چه با مردم چه با رسانه ها می خواهم بدانم االن 
هم که در این جایگاه ریاســت جمهوری قرار 
می گیرید این تعامل هست؟ یعنی شما همچنان 

در بین مردم خواهید بود؟
رئیســی: باید اتفــاق بیفتد چون خواســت من 
از دوســتانی که به آنها زحمــت می دهیم به عنوان 
حفاظت همواره این بوده که ضمن اینکه کار حفاظت 
را انجام می دهند باید کاری انجام بدهید که حتمًا ما 
رابطه مان با مردم محدود نشود چون به این ارتباط 
من نیازم دارم یعنی برای فهم مسائل از کف بازار، از 
کف خیابان، از کف جامعه، وقتی می گویند »شنیدن 
کی بود مانند دیدن؟« یعنی همین. یعنی این ارتباط 
را من برای خودم نه به عنوان یک مسئول بلکه برای 

بسیاری از مدیران ضروری می دانم.

مجری: می خواهــم بدانم مردم این رفتار و 
منش شما را تغییری در آن نمی بینند؟

رئیســی: ان شــاءاهلل بنایم بر این است که تغییر 
نکند؛ اصاًل با روحیه من نمی سازد خیلی.

مجری: در این چند شبی که از انتخاب شما 
می گذرد بیشتر به چه چیز فکر کردید؟ دغدغه 

شما چی بود؟
رئیســی: بیش از همه چیز مسأله اشتغال، ذهن 
من را خیلی مشــغول کرده است، موضوع کرونا که 
مردم مبتال به آن هســتند ذهنم را مشغول کرده و 
مسأله ای که هم به مردم وعده دادم و هم امکانش را 
در کشور می بینیم مسأله مسکن؛ اما یک چیزی که 
از همه اینها مهم تر است و اینها را می تواند حل کند 
و اگر آن حل نشــود اینها حل نمی شود نظام اداری 
سالم است؛ ساز و کار نظام اداری سالم، از دغدغه های 

جدی من است.

مجری: حاج آقا شاید خیلی ها از شما توقع 
از مشکالت معیشتی،  معجزه دارند که خیلی 
اقتصادی در همین چند ماه ابتدایی که دولت 
را تحویل می گیرید حل شــود. چه صحبتی با 

مردم دارید.
رئیسی: بعضی از اقدامات زمان بر است خود مردم 

عزیز ما توجه دارند و بحمداهلل آگاه هســتند. چیزی 
که باید بدانند این اســت که من و همکارانم تالش 
شبانه روزی مان را خواهیم کرد برای اینکه زمینه رفع 
مشکل بیکاری را فراهم کنیم و اشتغال ایجاد کنیم 
یا مسأله مسکن را کلید بزنیم. این هم زمان می برد 
و امیدواریم ان شــاءاهلل مثل زمان »برخی از موارد« 
که مردم را ناامید می کند نباشــد بلکه بسیار زودتر 
از آنچه فکر می کنیم به نتیجه برسیم. این تصور هم 
بی جا نیســت چون وقتی انسان انگیزه اش را داشته 
باشد، برنامه هم داشته باشد، نیروی جوان کارآمد هم 

در کنارش باشد انجام این کارها کار سختی نیست.

مجری: این روزها چهره های مختلف چقدر 
درخواست مالقات با حضرت عالی دارند؟

رئیســی: مســئوالن مختلف درخواست مالقات 
داده اند اما من ســعی می کنــم مالقات هایم صرف 
مالقات تبریک نباشــد چون چیزی ازش برای مردم 
برنمی آید. باید نشســت ما با هر کسی یک ثمره ای 
برای دولت آینده باشد لذا من مالقات هایم را تبدیل 
کردم به یک نشست کاری؛ یعنی اگر آقایان مسئولین 
می آیند پهلوی من، من خدمت شان می رسم شروع 
می کنیــم یه بحث هایی که باهــم چگونه می توانیم 
همکاری کنیم؛ تقریبًا بدون اســتثنا هر مالقاتی تا 
به حال بوده و بعــد از این هم هر برنامه ای بگذاریم 
تبدیلش کردم به یک نشســت کاری که ازش یک 
نوعی از همکاری فی مابین ما و آن دســتگاه مربوط 
دربیایــد یا اگر نــه آقایان وزرا دیــداری دارند یک 
گزارشی از عملکرد بدهند و یک پیشنهادهایی بدهند 
که در مجموعه شــان چه کارهایی باید انجام بشود؟ 
چه کارهایی قصد داشــتند بکنند و موفق نشدند و 
برای چه موفق نشدند در وزارتخانه انجام بشود یعنی 
برود به طرِف یک دیداِر کامــاًل کاری؛ برنامه ام این 
اســت که دیدارها غالبًا تشــریفاتی و صرف تبریک 
نباشــد. آقایان محبت دارند؛ تبریکات را گفتند؛ به 
نظرم مردم از ما توقع دارند که نشســت ها نشســت 

کاری باشد.

مجری: گمانه زنی هایی هم می شــود درباره 
کسانی که قرار است با شما همکاری کنند؟

رئیســی: گمانه زنی هایی که در رسانه ها می شود 
دقیق نیســت و من خواهش می کنم دوســتان به 
خودشان زحمت ندهند! اگر پیشنهادی دارند حتمًا 
ما را مطلع کنند, ما سامانه ای ایجاد و شاخصه هایی 
را اعالم می کنیم در آنجا همه نخبگان، صاحب نظران، 
دغدغه مندان مردم، انقالب، پیشنهادها و نظرات شان 

را بدهند ما به نظرات مردم احترام می گذاریم.
گروه هــا و تشــکل های سیاســی هــر کس که 
پیشــنهادی دارد بدهد اما اینکه گمانه زنی کنند که 
آقای زید، عمر یا چه کســی، هم اینکه او اســمش 
مطرح شود و چیزی اتفاق نیفتد، بعدا موجب مشکل 
شــود به نظرم به جای این گمانه زنی ها, پیشــنهاد 

درستی بدهند.

مجری: قرار است همه مدیران از رده باال تا 
به پایین در کشور عوض شوند؟

رئیســی: ما بنــا را بر این گذاشــتیم که با همه 
عزیزان که در جای جای دولت مشغول به کار هستند 
به شــرط توجه داشتن به دغدغه هایی که این دولت 
دارد، همکاری کنیم. شــرط همکاری با دولت قبول 

رئیسی: من در آستان قدس یک 
مفهومی را اینجا در دوران تحول 
در آستان قدس مطرح کردم این 
هم باز به برکت خود حضرت رضا 

علیه السالم بود او آن توسعه مفهوم 
خدمت، خادم و مخدوم بود با نگاه 
به اینکه نیازمندانی اطراف حضرت 

رضا علیه السالم هستند و اینها 
می آیند در خانه امام رضا علیه السالم 

گرفتاری هایی دارند هرچه از این 
گرفتاری ها را ما بتوانیم به نام امام 

رضا علیه السالم حل کنیم حتماً مورد 
رضای حضرت رضا علیه السالم است. 

االن هم به نظرم می رسد که باید 
با درد مردم آشنا شد و باید در کنار 
مردم بود و این برای من یک نعمتی 
است که همواره با مردم باشم هم در 
مردم باشم و هم اطالع داشته باشم 

از کار مردم و بنا دارم این ارتباط 
با مردم را ان شاءاهلل محدود نکنم 
به نظرم می شود جمع کرد بین هم 
نظراتی که دوستان حفاظتی دارند و 
هم بین ارتباط با مردم این دو تا را 

باید با هم جمع کرد.
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داشتن من نیســت، کسی که کرامت مردم را حفظ 
کند،  به دغدغه های مردم توجه کند، گره گشــایی از 

کار مردم بکند، می تواند همکار این دولت باشد.
مــن عقیده دارم بــه شایسته ســاالری؛ معتقدم 
شایســتگی امر مهمی اســت و شایسته ساالری هم 

محور کار ما خواهد بود.
اینکه احیانًا شخص در چه گروه و جناح و سلیقه 
است چه گروه سیاســی، این مورد توجه ما نخواهد 

بود.
یعنی چند تا شــاخصه مهــم در کار کردن دارم، 
یک کارآمدی، دو فسادســتیزی، روحیــه انقالبی، 
مردمی بودن و اینها مسائلی است که می شود با یک 
مسئول و مدیری کار کرد و کسانی که این شرایط را 

داشته باشند حتمًا همکار ما خواهند بود ان شاءاهلل.

مجری:  از بستگان و نزدیکان چقدر استفاده 
می کنید؟ اصاًل این کار را قبول می کنید؟

رئیسی: بســتگان و نزدیکان من که االن هم در 
دستگاه قضائی هستم به هیچ عنوان دخالت در کار 
من نمی کنند. تأکید مــن این بوده، ارتباط با من از 
طریق اقوام و خویشان نیست. ارتباط با من از طریق 
سامانه هایی اســت که آدرسش در اختیار مردم قرار 
خواهد گرفت که مردم بتوانند با من حرف های شان 
را بزنند. یک جاهایی هم که با مردم نشســت داریم 
و همین طور در ایام انتخابات، من نشســت هایی با 
مردم داشتم که شاید این نشست ها را کمترکسی که 
کاندیداست داشته باشد؛ مثاًل من به دانشگاه تهران 
رفتم و نشســت دانشجویی داشتم. این نشست ها را 
حتمًا بعــد از اینکه دولــت کارش راه بیفتد ما باید 
ادامه بدهیم. برای اینکه ما باید در جریان دیدگاه های 
مــردم قرار بگیریم. این کار را هم ما بنا داریم هم در 
دولــت برای کار با بدنه دولــت و هم ارتباط با مردم 

ان شاءاهلل ادامه بدهیم.

کار سفارشی  اهل  آقا! شــما  مجری: حاج 
هستید؟

رئیســی: اگر توصیه به حق است، کسی نامه ای 
می نویسد،  یا کسی می گوید، توصیه به حق می کند 
و توصیه به حق این است که اینجا دارد حقی ضایع 
می شود، یا یک حقی داده نمی شود، اینجا توصیه به 
حق است. تواصی به حق اشکال ندارد، اما اگر کسی 
بخواهد حقی را باطل کند،  باطل را حق کند، ظلمی 
شود، پارتی بازی کند، روابط ناسالمی را برقرار کند، 
بخواهد دنبال رانت و رانت خواری و ارتباطات ناسالم 
باشد،  حتمًا باید جلویش گرفته شود و من نه خودم،  
باید همه دولت در قبال هر رابطه ناســالمی حساس 
شــود، آنچه وضعیت را به صورتی که االن هســت 
کشــانده که مردم ناراضی اند، روابط ناســالم است،  
روابط ناسالم باید جلویش گرفته شود، هر کس در هر 
جایی که هست باید این روابط ناسالم را سد کند، به 
هیچ وجه اجازه نمی دهیم این روابط ادامه پیدا کند.

مجری: در قوه قضائیه حرف تان این بود که 
خط قرمزی نداریم، اینجا در دولت هم همین 

طور است؟
رئیســی: در دولت هم همین طور است؛ من در 
همه ســطوح به همکارانم به صورت روشن و شفاف 
خواهم گفت اینجا شــرط همکاری، کار است و کار 

است و کار.

مجری: حاج آقا در این چند ســال اخیر به 
خصوص اوقات فراغت شما داشتید؟

رئیسی: یادم نیست، مرخصی، اوقات فراغت، اینها 
در ذهنم خیلی نیســت، نه در ایام اخیر،  ایام قبلش 

هم همین طور است.

مجری: فکر کنم در جایگاه ریاست جمهوری 
نوه های تان،  پدربزرگ شان را نتوانند خیلی زود 

به زود ببینند با این تعاریفی که داشتید؟
رئیسی: ان شاءاهلل که من بتوانم هم به کارم برسم 

و هم احوال آنها را بپرسم.

مجری: یاد تصویر حضرت عالی و حاج قاسم 
افتادم در حرم امام رضا علیه السالم اگر صالح 

می دانید آن خاطره را بگویید.
رئیســی: خدا رحمت کند حاج قاسم را؛ هر وقت 
که به مشهد مشرف می شد خدمت شان می رسیدم و 
از نزدیک با ایشــان صحبت می کردم، درباره مسائل 

مختلفی صحبت می کردیم.
یک بار ایشــان مشرف شــدند خدمت حضرت 
رضا)ع(، مراســم غبارروبی بود و من دوست داشتم 
که ایشان در مراسم غبارروبی باشد؛ حاج قاسم هم 
بیرون از ضریح مطهر در کنار خدام حضرت ایستاده 
بودند و حالی پیدا کرده بودند. همه ایستاده بودند،  
ایشان هم همین طور،. من نگاه کردم از شبکه های 
ضریــح مطهر، دیــدم که حاج قاســم خیلی گریه 
می کنــد و حالی دارد. به دوســتان گفتم که حاج 
قاســم را بگویید به داخل ضریــح مطهر بیاید، این 
کاری که من کردم خیلی مرســوم نبود در مشهد، 
یعنی خیلی که نه؛ اصاًل مرسوم نبود، چون طبیعتًا 
حاج قاســم مهمان بود و در مراسم قرار بود شرکت 

کند، نه اینکه بیاید در ضریح مطهر، ولی من گفتم 
بیاید در ضریح مطهر. حســم هم این بود که ایشان 
نقشــی که در دفاع از حرم اهل بیت علیهم السالم 
داشــته است در سوریه و در جای جای این منطقه، 
نقشش، نقش بسیار برجســته بوده، خادم حضرت 
اســت و خادم برجسته حضرت است، چرا نتواند به 
داخــل ضریح بیاید!؟ آمد بــه داخل ضریح و حالی 
داشــت، صفایی داشــت،  قبر مطهــر حضرت رضا 
علیه السالم و تصاویرش هم االن موجود است و من 
تصورم این اســت که همان جایی که به یاد یاران 
شهیدش افتاده بود و هم خیلی از حضرت امام رضا 
علیه السالم شهادت را می خواســت همان جا بود، 

یعنی همان زیارت بود.

مجری: حاج آقا در قوه قضائیه شــما روند 
تحولی را آغاز کردید، که همه می دانند اتفاقات 
خیلی خوبی افتاد، حاال با حضور شما در دولت، 
این رونــد تحولی ادامه پیدا می کند یا متوقف 

می شود؟
رئیسی: ببینید سند تحولی که ایجاد شده،  حتمًا 
سندی نیســت که متکی به من باشــد؛ حتمًا این 
ریل گذاری که شده، توسط عزیزان بعد از بنده ادامه 
پیدا خواهد کرد، حتمًا ان شــاءاهلل. منتها این سند،  
ســندی نیست که بخواهد بندی به آن اضافه نشود. 
چرا؟ هر سندی باید در حال ارتقا باشد، ریلی که ما 
قرار دادیم در ارتباط با سند تحول، به نظرم می رسد 

که عزیزان بعد از ما نیز ادامه خواهند داد.

مجری: من وظیفه اســت که یک بار دیگر 
از شما تشــکر کنم. می دانم که در این سفر 
فشرده که داشــتید، وقت گذاشتید و خیلی 
ممنونم و می خواهم که در پایان برنامه، »بدون 
ایران  بزرگ  به ملت  را  تعارف ترین جمله تان« 

هر چی صالح هست، بفرمایید.
رئیســی: مردم عزیزمان بدانند کــه ما به لطف 
خداوند متعال اراده کردیم که مشکالتی که مردم با 
آن درگیرند، ان شاءاهلل حل کنیم، اما حتمًا به دولت 
باید کمک کنید. بنای دولت این اســت که بهترین 
آنچه باید بــرای مردم اتفاق بیفتد جزء برنامه هایش 

باشد.
ان شــاءاهلل در جهت تحقق و شکل گرفتن ایرانی 

قوی، همه دست به دست هم بدهیم ان شاءاهلل.

مجری: حاج آقا توصیه ای برای خبرنگارها، 
ما خبری ها، بچه هایی که کار رســانه می کنند 
ندارید؟ اجازه دارند نقد منصفانه داشته باشند 

از دولت؟
رئیســی: بله، اگر دولت نقد را نپذیرد، به خودش 
جفا کرده و نهایتًا جفای به مردم اســت، باید حتمًا 
نقد و نقدپذیری باشد منتها طبیعتًا باید نقد منصفانه 
باشــد، همراه با انصــاف و اطالع باشــد، اما نقد و 
نقدپذیری جزء برنامه های عدالت مردمی خواهد بود.

پیگیری  را  و ســی  بیســت  مجری: پس 
می کنید؟

رئیســی: بلــه بیســت و ســی را می بینیــم و 
فرمایش های شما را هم می بینیم، بدون تعارف جزء 

برنامه هایی است که من می بینم.
مجری: خیلی ممنون
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گروه اقتصــادی خبرگزاری دانشــجو، انتخابات ریاســت 
جمهــوری با تمــام حاشــیه های آن بــه پایان رســید، اما 
موضــوع مهمی کــه در این انتخاب از ســایر موضوعات و به 
نســبت انتخابات های قبلی پررنگتر بود مشکالت اقتصادی و 
گالیه های مردم از وضعیت معیشــتی و اشتغال بود که حتی 
رهبر فرزانه انقالب نیز از آن سخن گفتند و دراین موضوع حق 
را به مــردم دادند. در هفته های آینده دولت دوازدهم با آنچه 
انجــام داد و نداد می رود و دولــت جدید جایگزین این دولت 
می شــود، اما اینکه دولت سیزدهم چه مولفه ها و راهبردهایی 
را برای ســامان دهی به مسائل اقتصادی به عنوان حق ضایع 
شده مردم باید در دســتور کار قرار دهد در گفتگو با ساسان 
شاه ویسی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه بررسی شده است. نظر 
این کارشــناس اقتصادی با راهکارهایش برای بهبود وضعیت 

اقتصاد ایران در دولت سیزدهم تقدیم می شود.
ساســان شاه ویســی در خصوص اولویت های اقتصادی که 
دولت آینده باید در دســتور کار قرار دهد گفت: مشخصا اگر 
بخواهیم دربــاره مقاصد و اولویت هــای دولت آینده صحبت 
کنیــم، پرداختن به این موضوع بحــث مفصل وزمان طوالنی 
را میطلبد، اما در کل، متاســفانه ناکارآمدی هایی که در طول 
هشت ســال گذشــته در اقتصاد ایران به وجود آمده، فراز و 
نشــیبهای مختلفــی در اقتصاد به وجود آورده اســت، از بی 
ثباتی، رشــد منفی، کاهش رشد اقتصادی، تورم باال و بیکاری 
باال و ســاختار معیوبی که در اقتصاد به وجود آمده، شــرطی 
شدن اقتصاد با تحوالت سیاســی، بنابراین دورنمای مبهمی 
را در اقتصــاد ایران پدیدار کرده که پیامد آن نتیجه ای جز به 
تعویق انداختن فعالیت ها، کاهش ســرمایه گذاری و تولید به 

دنبال نداشته است.
وی در ایــن باره خاطر نشــان کرد: صرف نظــر از اینکه 
ایران کشــور پر برخورداری از منابع طبیعی سرشــار است، 
ایران دارای زیرســاختهای فیزیکی مثــل واحدهای صنعتی، 

زیرســاختهای حمل و نقلــی تقریبًا 
مناسبی اســت، اما ضعف در 

بخصوص  حکمرانی  شیوه 
اقتصادی  بخش های  در 
و ســوء مدیریت کالن 
ضعیف  عملکرد  باعث 
اقتصــادی شــده که 
پایین بودن بهره وری، 

پاییــن  ســهم 

اقتصاد دانش بنیان، رتبه پایین در شــاخص های مثل سهولت 
کســب و کار، رقابت پذیری همگی گویای سوء مدیریتی است 

که متاسفانه در این سال ها به شدت عیان شده است.
شاه ویســی خاطر نشــان کرد: به نظر می رسد برنامه های 
اقتصــادی که بتواند بخش بزرگی از عقب ماندگیها را حداکثر 
تا زمان رسیدن به سرحدات چشــم انداز ۱۴۰۴ جبران کند 
و بخشــی از گام دوم انقالب اسالمی، مطالبات و آسیبشناسی 
که بیانیه گام دوم صورت داده بود را رقم بزند و در عین حال 
حرکت پویا و هوشــمندی را در رفع و خنثی ســازی کارکرد 
تحریم هــا و تحقــق اهدافی که بتواند مبیــن اقتصاد منتفع، 
اقتصاد ثروت ســاز و اقتصادی که بتوانــد در نهایتا به تحقق 
مطالب مردمی و رفاه بیانجامد، نیازمند طراحی خاصی اســت 
که دولت آینــده باید برنامه های عملیاتــی قابل قبولی برای 

پیاده سازی آنها داشته باشد.
ساسان شاه ویسی در ادامه توضیح داد: به نظر می رسد برای 
رشد اقتصادی و عبور از بحران های اقتصادی بیان شده، دولت 
سیزدهم باید چندین فاکتور را در اولویت انجام کار خود قرار 
دهد. در وهله اول فاکتوری مانند اقتصاد کالن و شاخص هایی 
مثل رشــد اقتصادی، تورم، صادرات غیرنفتــی از مهمترین 
مسائلی هستند که باید در سطح کالن به آنها پرداخته شود تا 
با هدف گذاری زمانبندی و مدیریت شده، هماهنگ، منطقی و 
دقیق بتوانیم بر این مشکالت فائق بیایم و چالش های موجود 
را برطرف کنیم، اما چه بســا در کوتاه مدت یکی از مهمترین 

اولویت های اقتصاد خانوار است.
کارشــناس مسائل اقتصادی با تاکید براینکه نباید معیشت 
خانوار فراموش شــود گفت: بارها و بارها به این موضوع اشاره 
شــده که قدرت خرید خانوار، اشتغال، جریان سرمایه گذاری، 
تامین مســکن و ســالمت مردم جامعــه از جمله موضوعات 
مهمی اســت که متاسفانه امروز به یک دغدغه اصلی و چالش 
بــزرگ برای خانواده ها تبدیل شــده و  بی توجهی دولتمردان 
معیشــت خانوار را به شدت تحریک و تهدید کرده است. چه 
بســا اگر در کوتاه مدت با زمانبندی شــش ماه، یک سال، دو 
ســال، سه سال و چهار سال در مسیر دستیابی به بازگشت به 
قدرت خرید و اســتعداد پذیری ظرفیت حداکثر عالی پایدار 
اشــتغال و نهایتًا جریان بخشــی بیش از ۲ تا ۳ برابر نسبت 
به عقب ماندگیهای گذشــته، سرمایه گذاری را به خصوص در 
حوزه مســکن، تولید و ســالمت بهبود نبخشیم چه بسا این 
ازکار افتادگی موجــب تعلیق بخش بزرگی از عدم تعادلها در 
حوزه های رشــد اقتصادی، بودجه، روابط پولی بانکی و نهایتًا 

بودجه خانوار شود.
خریــد خانوارها شاه ویسی در راســتای ارتقای قدرت 

به راهکار مودر نظر خــود را توضیح  گفت:  و  داد 
اولویت های عبارت بهتــر فکر می کنم یکی  از 
و که در مســیر شــاخص های  کالن 
مورد  باید  خانوار  و اقتصاد  ارزیابــی 
و  بگیرد  قرار  به شدت به مدیریت 
نــی دنبال سیاست های  ا جبر

محیط کسب و باشیم توجه به 
است.  اقتصادی کار  ثبــات 

محیط  بهبــود  و 
کسب و کار برای 

در گفتگو با دانشجو مطرح شد

شاه ویسی: معیشت و صادرات غیرنفتی 
اولویت های دولت سیزدهم

استاد اقتصاد گفت: 
در ساحت اقتصاد 

کالن باید اثرپذیری 
معیشت مردم از 

نوسانات و تغییرات 
در نرخ رشد ارز 

بسیار کاهش داده 
یا صفر شود، یعنی 

اینگونه نباشد 
که همه مسائل 
اقتصادی مردم 

وابسته به نرخ ارز 
باشد.
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دست پیدا کردن به اهداف تولیدی و اشتغالی که 
مورد نظر برنامه بهبود اقتصادی دولت های آینده 

است قطعا از مهمترین اولویت هاست. 
وی دراین باره تصریح کــرد: در کنار آنها در 
باز مهندســی محیط کســب و کار، اصالح نظام 
بانکی و مالیاتی کشور و نهایتًا به عنوان مهمترین 
موضوع، حذف کارکرد و جریان قاچاق در کشور 
موضوع بسیار اســت. این موضوع نباید فراموش 
شــود که اولویت های محیط کســب و کا فقط و 
فقط اولویت های محیط تجاری، محیط اقتصادی 
بازرگانی نیســت، بخش هایی مثل کشــاورزی و 
غذا، خودروســازی و معدن نیازمند توجه باالیی 
هستند که درحل مسائل اقتصاد دولت های آینده 
بایستی به عنوان مهمترین مولفه در نظر گرفته 

شود. 
مولفه های  در خصوص  ساســان شاه ویســی 
مهم در اقتصــاد کالن که باید مورد توجه دولت 
ســیزدهم باشــد گفت:، اما اگر بخواهیم درباره 
اقتصــاد کالن صحبت کنیم، بایســتی در کوتاه 
مدت بخش بزرگــی از تغییرات مثبت و فزاینده 
نرخ رشد اقتصادی کشــور را صرف نظر از نفت، 
)هر چنــد که در جای خود بایــد برای نفت در 
مدل ارتقاء ســهم تولید ثروت بــا ارزش افزوده 
باال برنامه ریزی شــود(، اما در کوتاه مدت به نظر 
می رســد مهمترین مولفه و تکانه برای تغییرات 
در نرخ رشــد اقتصادی، ارتقای نرخ بهره وری و 
هدف گذاری بین ۵ تا ۸ درصد است که حداقل ها 
را در میزان از دســت رفتگی و تعلیق سال های 
گذشته جبران کند، در عین حال در کوتاه مدت 
بایستی با سیاســت های جبرانی، مدیریتی و نه 
دســتوری، اثباتی در اقتصــاد مبتنی بر ظرفیت 
بخشــی به کارکرد نظام تولید ملی و قیمت تمام 
شــده، نرخ تورم متعادل شــود تا به یک حداقل 
معقولی کاهش بیابد و در نهایت در سال های بعد 
براساس سیاست های کمی برنامه پنجم و ششم 

بتوانیم نرخ تورم را یک رقمی کنیم. 
وی در این باره توضیح داد: در ساحت اقتصاد 
کالن باید اثرپذیری معیشــت مردم از نوسانات و 
تغییرات در نرخ رشــد ارز بسیار کاهش داده یا 
صفر شــود یعنی اینگونه نباشد که همه مسائل 
اقتصادی مردم وابسته به نرخ ارز باشد، یعنی نگاه 
آنها دائما به تابلوی نــرخ ارز بخصوص نرخ دالر 
باشــد، لذا ضرورت دارد که در رژیم ارزی کشور 
یک بازخوانی اساســی داشــته باشیم به صورتی 
که هدف گذاری ما این باشــد که در توانبخشی 
به بودجه ریزی ارزی کشــور به طرف تامین نیاز 
ارزی کشــور از طریق صادرات غیرنفتی حرکت 
کنیم، در عین حال صــادرات غیرنفتی را هم با 
حمایت از ســامانه های تولیدی، تولید ملی، کار 
کرد بخشــی به جریان نظام تولید ملی، بتوانیم 
صادرات غیرنفتی را هم به دو برابر افزایش دهیم. 
یعنی همان اتفاقی اســت که در سال های اولیه 
سال ۸۴ و ۸۵ افتاد و ما توانستیم از حدود تقریبًا 
یک صادرات ۱۰ میلیارد دالری به سطح صادرات 
بیش از ۴۰ میلیارد دالر توازن صادرات غیر نفتی 
خود را ارتقاء دهیم. اگر این موارد توســط دولت 
سیزدهم مورد توجه قرار بگیرد و به درستی اجرا 
شــود قطعا بخش بزرگی از مشکالت اقتصادی و 

معیشتی جامعه حل و فصل می شود.

در باز مهندسی محیط کسب و کار، اصالح نظام بانکی و مالیاتی کشور و نهایتاً به 
عنوان مهمترین موضوع، حذف کارکرد و جریان قاچاق در کشور موضوع بسیار 

است. این موضوع نباید فراموش شود که اولویت های محیط کسب و کا فقط و فقط 
اولویت های محیط تجاری، محیط اقتصادی بازرگانی نیست، بخش هایی مثل کشاورزی 

و غذا، خودروسازی و معدن نیازمند توجه باالیی هستند که درحل مسائل اقتصاد 
دولت های آینده بایستی به عنوان مهمترین مولفه در نظر گرفته شود

در کوتاه مدت به نظر می رسد مهمترین مولفه و تکانه برای تغییرات در نرخ رشد 
اقتصادی، ارتقای نرخ بهره وری و هدف گذاری بین ۵ تا ۸ درصد است که حداقل ها را 
در میزان از دست رفتگی و تعلیق سال های گذشته جبران کند، در عین حال در کوتاه 

مدت بایستی با سیاست های جبرانی، مدیریتی و نه دستوری، اثباتی در اقتصاد مبتنی بر 
ظرفیت بخشی به کارکرد نظام تولید ملی و قیمت تمام شده، نرخ تورم متعادل شود تا 
به یک حداقل معقولی کاهش بیابد و در نهایت در سال های بعد براساس سیاست های 

کمی برنامه پنجم و ششم بتوانیم نرخ تورم را یک رقمی کنیم
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اتحادیه کشــاورزی از بازوان دولت است که باید از این ظرفیت در 
تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها در حوزه کشاورزی استفاده شود

 آبرسانی و طرح فاضالب استان خوزستان بویژه شهر اهواز اولویتی 
است که باید به سرعت پیگیری شود

 تاکیــد بر ضرورت حــذف دالل ها از زنجیــره تولید تا مصرف 
محصوالت کشاورزی؛ پرداخت خسارت کشاورزان نباید طوالنی شود

 رفع مشکالت پرسنل بهداشت و درمان از اولویت های دولت است
 موضوع الیروبی در استان از اهمیت باالیی برخوردار است که وزیر 

نیرو باید با فوریت آن را دنبال کند
 واردات واکســن از کانال هــای مورد اعتماد و بــا نظارت وزارت 

بهداشت با جدیت پیگیری می شود
 مصوبات این سفر از طرف دفتر رئیس جمهور پیگیری می شود تا 

آثار آن به سرعت در زندگی مردم استان ظاهر شود
آیت اهلل دکتر ســید ابراهیم رئیسی جمعه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۰ در 
جلسه شورای اداری استان خوزستان درجمع مدیران استان، تعریف 
یک برنامه کوتاه مدت برای رفع مشکالت را ضروری و فوری دانست و 
اظهارداشت: مدیران استان باید پیش بینی کنند که چه اقداماتی باید 
انجام دهیم تا هرچه سریعتر مشکالت استان حل شود و در این راه مدیران 
 باید کار را با جدیت دنبال کنند و به نامه نگاری با مرکز بسنده نکنند.

آیت اهلل رئیســی با بیــان اینکه باید با تالش شــبانه روزی نســبت 
بــه جبــران عقــب ماندگی ها اقــدام کنیــم، تاکید کــرد: این کار 
بــا یــک روحیه جهادی و بســیجی شــدنی اســت و بایــد مانند 
 دوران دفــاع مقــدس بــرای رفع موانع و مشــکالت عمــل کنیم.

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه حل مشکالت استان و انجام کارها 
نیازمند این است که مدیران در استان مستقر باشند و با مدیران پروازی کار 
 انجام نمی شود، گفت: باید درمورد مدیران پروازی تجدید نظر صورت گیرد.
آیــت اهلل رئیســی در ادامه نظــارت مداوم بــر روند انجــام امور را 
ضــروری خواند و گفــت: نظارت بویــژه نظارت درون ســازمانی با 
 چشــمان بینای مدیران اســتان باید همواره در دســتور کار باشد.
رئیس جمهور همچنین ایجاد اشتغال و رفع مشکل بیکاری در استان 
خوزســتان را از جمله موضوعات مهم و در دســتور کار دولت عنوان 
کرد و گفت: از هر طرحی در راستای ایجاد اشتغال در استان حمایت 

می کنیم.
رییس جمهور با اشــاره به ظرفیت های فراوان استان خوزستان در 
زمینه کشاورزی، اظهارداشت: این استان در بسیاری از بخش ها حرف 
اول را در کشــاورزی می زند و باید نســبت به کشاورزی  استان توجه 
خاص و ویژه ای شود و این بخش یکی از زمینه های مهم ایجاد اشتغال 

است.
آیت اهلل رییســی خاطرنشــان کرد: در راســتای توجــه به بخش 
کشاورزی، صنایع تبدیلی و فراوری و بسته بندی محصول هم باید مورد 
توجه قرار بگیرد . بعنوان نمونه استان می تواند به عنوان یکی از مراکز 

کشور در زمینه خرما باشد.
دکتر رییســی فعال کردن بخش هایــی از صنایع و ظرفیت خالی 
خطوط تولیدی را در راستای ایجاد اشتغال در استان مورد تاکید قرار 
داد و گفت: ظرفیت های خالی که در صنایع اســتان وجود دارد برای 
ایجاد اشتغال بسیار مهم است و باید این ظرفیت ها فعال شوند. البته 

آیت اهلل رئیسی در جلسه شورای اداری استان خوزستان:

رفع مشکالت خوزستان 
نیازمند یک روحیه جهادی و بسیجی است

رئیس جمهور با 
اشاره به گزارش های 

ارائه شده از سوی 
مدیران درمورد 
مشکالت استان 

خوزستان و اقدامات 
انجام شده برای 

رفع این مشکالت، 
گفت: رفع مشکالت 

خوزستان نیازمند 
یک روحیه جهادی 

و بسیجی است و 
باید کار مضاعفی در 

استان انجام شود.
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مشکالت خیلی پیچیده ای هم ندارند و می توان سریعا 
آنها را برطرف کرد.

آیت اهلل رییسی با اشاره به لزوم توجه به صنایع پایین 
دستی پتروشیمی در مسیر افزایش اشتغال، خاطرنشان 
کرد: صنایع پایین دستی پتروشیمی هم ارزش افزوده 
باال و هم ظرفیت افزایش اشتغال دارد و باید تالش کنیم 
در حوزه پتروشــیمی، خام فروشی نکنیم و این یکی از 
ضرورت هایی است که باید در استان خوزستان تقویت 

شود.
رییس جمهور درخصوص احیای  ۵۵۰ هزار هکتار 
از زمین های استان که مورد تاکید مقام معظم رهبری 
بوده، اظهارداشت: در رابطه با بخش قابل توجهی از این 
زمین ها هنوز اقدامی نشده است و از معاون اول دولت 
می خواهم در جلســه ای با مســئولین مربوطه، کار را 
عملیاتی و اجرایی کنند و سریعا طرح های مربوط به این 
موضوع پیگیری شود. این ۵۵۰ هزار هکتار، می تواند هم 
اشتغال بســیار  وهم رونق جدی در رابطه با کشاورزی 

ایجاد کند و واقعا مشکالت استان را حل کند.
دکتر رییسی با اشاره به مشکل آب استان خوزستان، 
اظهارداشــت: مشــکل اصلی آب را مدیریت بهینه آن 
می دانم و حتما باید با دقت پیگیری شود در این زمینه 
شــورای عالی آب می تواند مشکل بسیاری از مناطق را 

حل کند.
رییس جمهور افــزود: در رابطه با این مشــکالت، 
معتقدم که مدیران ما باید با مردم ســخن بگویند، باید 
مردم را از خود حساب کنیم. برایشان تصمیم نگیریم که 
یک دفعه متوجه شوند تصمیمی گرفته شده است، باید 
نسبت به الگوی کشت با مردم و کشاورزان حرف بزنیم 
و باید برای مردم تبیین شود مسئولین مربوطه باید از 
ظرفیت اتحادیه های کشاورزی استفاده شود . اتحادیه 
کشاورزی یکی از بازوان دولت هستند اینها حتما باید در 

تصمیم  سازی و تصمیم گیری ها مورد مشورت و توجه 
قرار بگیرند و خود اینها می توانند بسیاری از امور را دنبال 

کنند.
دکتر رییسی با اشاره به طرح آبرسانی و طرح فاضالب 
در استان خوزستان به صورت عام و در اهواز به صورت 
خاص، گفت: این یکی از مسائل با اولویت ماست که باید 
با سرعت دنبال شــود. باید زمان اجرای  آن هم کوتاه 
شود. ۳ سال برای اجرای آن پیش بینی شده است که با 
توجه به مشــکالت مردم استان، ضرورت دارد که زمان 
آن کوتاه تر شود. باید اعتبارات الزم تخصیص داده شود 
و تعداد کارگاه های موجود در این بخش افزایش یاید تا 
کار با قوت دنبال بشود که مردم با مشکل مواجه نشوند.

رییس جمهور با تاکید بر اینکه نسبت به محصوالت 
کشاورزی باید برنامه ریزی کنیم که دست دالالن در این 
رابطه قطع شــود، گفت: اگر به زنجیره تولید و مصرف 
بطور دقیق نظارت شود دست دالل ها قطع خواهد شد و 
جریان داللی در آن به حداقل ممکن می رسد. باید بگونه 
ای عمل کنیم که تولید محصول برای کشاورز ما صرف 
کند و مدیریت دولت در این رابطه یک ضرورت است تا 

به تولیدکننده و مصرف کننده ،اجحاف نشود.
دکتر رییسی تصریح کرد: باید خسارت کشاورزان 
دنبال شــود و با اینکه مدتی طول کشیده ولی نباید 
بیشتر از این طول بکشد. باید اقدام و پیگیری کنیم 
که این کار توسط بخش های مربوطه پیگیری خواهد 

شد.
رییس جمهور گفت : تشکیل شورای راهبردی برای 
استان خوزستان که هم نمایندگان و هم مسئولین عالی 
رتبه اســتان و هم صاحب نظران در آن حضور داشته 
باشند برای پیگیری مسایل استان ضرورت دارد و این 
شــورا کمک خوبی هم برای دولت است. ضمن اینکه 
زمینه های جذب سرمایه گذاری در استان هم حتما باید 

پیگیری شود.
رییس جمهور وضعیت کرونا در اســتان را خیلی را 
ناراحت کننده دانست و گفت:  امروز در جریان بازدید 
و جلســات انجام شده، نیروهای مســلح وعده  دادند تا 
در چند روز آینده، ظرفیت بســیار خوبی را فعال کنند 
که این ظرفیت به ظرفیت های فعلی اســتان ضمیمه 
می شــود. همه باید تالش کنیم که وضع فعلی استان 
حتما تغییر کند هیچ بیماری روی زمین خوابانده نشود 
به میزان نیاز تخت فراهم شود وهر آنچه نیاز هست از 

بخش های مختلف تامین شود .
آیت اهلل رییســی خاطرنشــان کرد: رســانه ملی و 
بخش هایی که تریبون دار هستند نسبت به اقناع افکار 
عمومی فعال باشند تا  مردم اصول بهداشتی را رعایت 

کنند.
رییس جمهور گفت: رفع مشــکل پرسنل بهداشت 
و درمان یکی از اولویت های ماســت که آقای وزیر آنرا 
دنبال می کنند. معوقه درمورد بهداشت و درمان و اینکه 
یک پزشــک یا یک پرستار که در خط مقدم مجاهدت 
می کند، چند ماه حقوق عقب افتاده داشته باشند، معنا 

ندارد.
دکتر رییســی افزود: از ۲۰۰ تخت مورد نیاز استان، 
۱۰۰ تخت آن طی فردا و پس فردا تامین می شــود و 
۱۰۰ تخت باقیمانده نیز با سرعت پیگیری خواهد شد 
تا کمبودی از جهت تخت بیمارستانی در استان نداشته 

باشیم.
رییــس جمهور اهمیت الیروبی در اســتان را مورد 
تاکید قرار داد و اظهارداشــت: از جملــه کارهایی که 
آقای وزیر نیرو و مدیران شان در استان باید دنبال کنند 
مساله الیروبی است، الیروبی یک کار ضروری است که 
می تواند جلوی بســیاری از این تخریب ها و خسارت ها 
را بگیــرد. بایــد در ایــن زمینه از امکانات و ماشــین 
آالت استان های دیگر استفاده شــود تا کار الیروبی و 
رسوب زدایی و بازسازی و آماده سازی دستگاه ها به ویژه 
دستگاه تصفیه زودتر انجام بگیرد که مردم در فصل پاییز 

با مشکل مواجه نشوند.
دکتر رییسی با تاکید بر ضرورت سرعت بخشیدن به 
روند  واکسیناسیون، گفت: این یک مساله بسیار جدی 
است باید واردات و تولید واکسن با سرعت و دقت انجام 
شــود و کانال هایی که می خواهند واکسن را وارد کنند 
باید کامال مورد اعتماد و تحت نظارت وزارت بهداشت 
باشند یعنی نظارت دقیق و کامل وزارت بهداشت حتمی 
است  چون این مســاله جاِن مردم است و نمی شود با 
آن تعــارف کرد. لــذا انجام واکسیناســیون عمومی از 

اولویت های جدی است که باید حتما دنبال شود.
آیت اهلل رییسی گفت: به وزراء و مدیران استان تاکید 
می کنم که مسائل خوزستان مسائلی نیست که بخواهیم 
با تاخیر با آن برخــورد کنیم، به هیچ عنوان هیچ گونه 
تاخیری در این قضیه جایز نیست و الزم است مدیران 

با انگیزه  مضاعف کار را به صورت جدی دنبال کنند.
رییس جمهور خاطرنشــان کــرد: مصوباتی که در 
جلسه داشتیم را دفتر ریاست جمهوری پیگیر خواهد 
بود، همه باید با دقت پیگیری کنند تا  آثار این سفر و 
این نشست در زندگی مردم استان سریعا ظاهر شود و 

مردم احساس کنند که یک اتفاقی افتاده است .
آیت اهلل رییسی تاکید کرد: عملیاتی و اجرایی شدن 
وعده ها و مصوبات در دولت ما مســاله مهمی است که 
مصمم هستیم گزارش اقدامات انجام شده را  به مردم 

گزارش دهیم.
سایت پرزیدنت
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اعضای دولت سیزدهم، با امضای این عهدنامه اصول و ارزش هایی 
همچون توجه به محرومان، فساد ستیزی و قانون گرایی، رفع موانع 
تولید، چابک ســازی نظام اداری با بهره گیری از فناوری اطالعات 
و شایسته ســاالری در انتخاب مدیران راســرلوحه کلیه تصمیم 

گیری ها و اقدامات خود قرار داده و به آن ملتزم شدند.
 متــن »عهدنامه مدیران دولت مردمی« به این شــرح اســت:

شــعارها و برنامه دولــت مردمی که بــا حماســه انتخابات ۲۸ 
خــرداد مورد اقبــال عمومی قــرار گرفت؛ برآمــده از آرمان های 
انقالب اســالمی، گفتمــان امامین انقالب و ناظر بــر برنامه های 
دولت اســت. انتظارمــی رود که تمامــی خادمان مــردم در این 
دولت، اصــول و ارزش های دهگانه زیر را ســرلوحه کلیه تصمیم 
 گیری هــا و اقدامــات خــود قــرارداده و بــه آن ملتزم باشــند.

 التــزام عملی به ارزش های انقالب اســالمی توجــه به نیازهای 
اولویــت دار مــردم بــه ویــژه محرومان و اقشــار آســیب پذیر 
 و اســتفاده بهینــه از تمامــی ظرفیت هــا در جهــت رفــع آنها

ارج نهادن به فرصت خدمت بی منت به مردم و تالش مخلصانه و 
جهادی در گره گشایی از مسایل مردم با محوریت وحدت ملی و تقویت 
 پیکره واحد ایران اســالمی و اهتمام در تأمین عادالنه حقوق عامه

فسادستیزی و نفی مطلق روابط ناسالم اداری، شناسایی زمینه های 
 فسادزا و تعارض منافع و اقدام قاطع، سریع و مؤثر در جهت رفع آنها

۵- قانون گرایی، پاســخگویی، شــفافیت و انضباط مالی، طهارت 
اقتصادی و پرهیز از اشــرافی گری تولید محوری و اهتمام در رفع 
موانــع تولید، ترویــج کاالی ایرانی، شناســایی تمامی ظرفیت ها 
و اســتعدادهای کشور و حرکت به ســوی فعال سازی کامل آنها 
به عنــوان رویکرد حاکم بر تمامــی ارکان و اجزا دولتبهره گیری 
از فناوری اطالعات و ابتکارات دانش بنیان در هوشــمند سازی و 
چابک سازی نظام اداری، تأمین دسترسی عادالنه مردم به خدمات 

 عمومــی و دولتی و تبدیل آن بــه ابزاری برای نظــارت مردمی
شایســته ســاالری در انتخاب خدمتگزاران مبتنی بر معیارهای؛ 
 انقالبی بودن، کارآمدی،  پاک دستی و فساد ستیزی، مردم محوری

۹- توســعه ارتباط با آحاد جامعه و رعایت کرامت مردم و تعامل 
 مؤثر با رســانه ها، نقدپذیــری و اهتمام جدی بــه افکار عمومی
۱۰-تمهید و تأمین شــرایط مناسب برای مشارکت مردم به ویژه 
نخبگان، صاحبنظران، جوانان و کارآفرینان در حل مسائل کشور و 

جهش به سوی ایران قوی
سایت پرزیدنت

در نخستین جلسه دولت سیزدهم انجام شد؛

امضای »عهدنامه مدیران دولت مردمی« 
از سوی هیات وزیران

اعضای هیات 
وزیران در نخستین 

جلسه هیات 
دولت سیزدهم در 

روز پنجشنبه ۴ 
شهریور ماه ۱۴۰۰ 

با امضای عهدنامه 
ای، خود را به 

اصول و ارزش های 
دهگانه که برآمده 

از آرمان های انقالب 
اسالمی، گفتمان 
امامین انقالب و 

ناظر بر برنامه های 
دولت است، متعهد 

و موظف کردند.

اعضای دولت سیزدهم، با امضای این 
عهدنامه اصول و ارزش هایی همچون 
توجه به محرومان، فساد ستیزی و 

قانون گرایی، رفع موانع تولید، چابک 
سازی نظام اداری با بهره گیری از 
فناوری اطالعات و شایسته ساالری 
در انتخاب مدیران راسرلوحه کلیه 

تصمیم گیری ها و اقدامات خود قرار 
داده و به آن ملتزم شدند.
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آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور 
با صدور حکمی دکتر سید مسعود میرکاظمی را به 
سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و 

بودجه کشور منصوب کرد.
ســید مســعود میرکاظمی، متولد ۱۳۳۹ تهران 
دارای مدرک تحصیلی دکتری مهندسی صنایع است 
و پیــش از این  مســئولیت هایی همچون وزیر نفت 
در دولت نهم و رئیس ســازمان اپک)۲۰۱۱(، وزیر 
بازرگانی در دولت دهــم، نماینده تهران در مجلس 
نهم و رئیس کمیســیون انرژی مجلس، عضو هیات 
امنای بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی، 
عضو و رئیس هیات مدیره سازمان اقتصادی رضوی، 
رئیس مرکز مطالعات بنیادی انقالب اسالمی، رئیس 
دانشگاه شــاهد، رئیس مرکز مطالعات لجستیک و 

مدیرعامل سازمان اتکا را برعهده داشته است

سید مسعود میرکاظمی به 
سمت معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه 

کشور منصوب شد

با حکم رئیس جمهور؛

آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، 
طی حکمی دکتر محمد مخبر را به عنوان معاون اول 

رئیس جمهور منصوب کرد.
محمد مخبر که با حکم رهبر معظم انقالب از سال 
۱۳۸۶ ریاست ســتاد اجرایی فرمان امام را برعهده 
 داشته، دارای مدرک دکتری حقوق بین الملل است.

وی متولد دزفول و دارای سوابق مدیریتی متعدد پس 
از پیروزی انقالب است؛ مسئول بهداری سپاه دزفول 
در زمان جنگ، مدیرعامل مخابرات خوزستان، معاون 
استانداری خوزستان، معاون بازرگانی بنیاد مستضعفان 
بوده و از سال ۱۳۸۶ تاکنون نیز ریاست ستاد اجرایی 
 فرمــان حضرت امام)ره( را برعهده داشــته  اســت.

از جمله اقدامات وی در ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 
می توان به تاسیس بنیاد برکت، بنیاد احسان، موسسه 
دانش بنیان برکت، گروه توسعه اقتصادی تدبیر، راه 
اندازی قرارگاه محرومیت زدایی و پیشرفت در مسیر 
خدمت به محرومان و مستضعفین و تولید نخستین 

واکسن ایرانی کرونا )کوو ایران برکت( اشاره کرد

دکتر محمد مخبر به عنوان 
معاون اول رئیس جمهور 

منصوب شد

با حکم آیت اهلل رئیسی؛

آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، 
با صدور حکمی دکتر محســن رضایی میرقائد را به 
ســمت معاون اقتصادی رئیس جمهور، دبیر شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی ســران قوا و دبیر ســتاد 

اقتصادی دولت منصوب کرد.
محسن رضائی میرقائد متولد سال ۱۳۳۳ مسجد 
ســلیمان و دانش آموخته مقطع دکترای اقتصاد از 
دانشگاه تهران اســت که فرماندهی سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی به مدت ۱۶ سال)۱۳۶۰ تا ۱۳۷۶( 
و دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۷۶ 

تاکنون را در سوابق اجرایی و مدیریتی خود دارد.

محسن رضایی به سمت 
معاون اقتصادی رئیس جمهور 

منصوب شد

با حکم آیت اهلل رئیسی؛

آیت اهلل دکتر سید ابراهیم 
رئیسی طی حکمی مهندس 
محمد اســالمی را به سمت 
معاون رئیس جمهور و رئیس 
اتمی منصوب  انرژی  سازمان 
کرد. محمد اســالمی متولد 
۱۳۳۵ در شــهر اصفهــان و 
فوق لیســانس مهندسی راه 
و ســاختمان است که وزارت 
راه و شهرســازی، استانداری 
مازندران، معاونت امور صنعتی 
و تحقیقاتــی وزارت دفــاع و 

مدیرعاملی شرکت صنایع هواپیماسازی ایران را در سوابق اجرایی خود دارد.

محمد اسالمی به سمت معاون رئیس 
جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی 

منصوب شد

با حکم رئیس جمهور؛

آیت اهلل دکتر سید ابراهیم 
رئیســی رئیس جمهور طی 
حکمی غالمحسین اسماعیلی 
را به سمت رئیس دفتر رئیس 

جمهور منصوب کرد.
اســماعیلی  غالمحسین 
اجرایی  متعدد  سوابق  دارای 
از جمله در دســتگاه قضایی 
بوده و پیش از این ســخنگو 
ریاســت  رئیــس حــوزه  و 
 قــوه قضائیــه بوده اســت.

وی از جانبــازان دوران دفاع 
مقدس است .

غالمحسین اسماعیلی به سمت رئیس 
دفتر رئیس جمهور منصوب شد

با حکم آیت اهلل رئیسی؛
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اقدامات عملی و تشویقی برای توسعه 
صادرات غیرنفتی و بازگردانی ارز ناشی از 
صادرات به چرخه اقتصادی کشور پیگیری 

شود.
باید بگونــه ای برنامه ریزی و عمل کرد 
فعالیت  و دشواری های  موانع  با حذف  که 
صادرکننــدگان، انگیزه هــای الزم برای 

توسعه صادرات تقویت شود.
انجام اقدامات قضایی برای رفع تعهدات 

ارزی، آخرین راهکار باشد.
  برای کسانی که نسبت به رفع تعهدات 
خود اقــدام نکرده اند بجــای معرفی به 
دادگاه باید از موارد جایگزین اســتفاده 
آشکاری  تخلف  که  مواردی  در  مگر  کرد، 

انجام شده باشد.
شناسایی و برطرف کردن موانع موجود 

در رفع تعهدات ارزی، ضروری است.
متاســفانه بعضا اعتبارسنجی دقیق و 
اخذ وثیقه معتبر در بانک ها انجام نمی شود 
در حالیکــه اعتبارســنجی دقیق و اخذ 
می تواند  تعهدات،  با  متناســب  تضامین 
برای  مناسب  راهکاری  و  سازوکار  بعنوان 

انجام تعهدات ارزی مورد اســتفاده قرار 
بگیرد.

تورم ضروری  با  متناسب سازی حقوق 
است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد

دولت همزمان با تالش همه جانبه برای 
رفع تحریم ها، برنامه ریزی و اقدامات الزم 
را برای اســتفاده از منابع و ظرفیت های 

داخلی به کار خواهد گرفت
اقتصادی  وضعیت  از  دقیق  شــناخت 

کشور الزمه تصمیمات اقتصادی است.
   اعــداد و ارقــام مرتبط بــا وضعیت 
اقتصادی کشور باید بر مبنای شاخص های 
درست و پایدار باشــد، لذا ضرورت دارد 
ســازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی 
وضعیت  آخرین  از  شــناخت«  »گزارش 
اقتصادی کشور تهیه کنند تا برمبنای آن 

تصمیم گیریها انجام شوند.
  تصمیمــات اقتصــادی، نباید به هیچ 

عنوان پایه پولی کشور را افزایش دهد.
  اصالح ساختار بودجه جزو اولویت ها و 
برنامه های مهم دولت اســت و الزم است 

بودجه، واقعی و عملیاتی تدوین شود.

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

   اختالف موجود در نرخ تورم اعالم شده 
توســط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران 

موجب تضییع حقوق مردم است.
   نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم 
دارد و اختالف موجود در این رابطه موجب 
تضییع حق الناس است که نباید به سهولت 
از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به 

آمار متقن، تدبیر شود.
امر  تورم یک  با    متناسب سازی حقوق 
ضروری اســت و صرفا به یک قشر تعلق 
ندارد و باید همه گروه های شغلی را شامل 

شود.
  برنامه ریــزی برای کاهــش هزینه ها، 
افزایش درآمد ها و انضباط مالی مورد تاکید 
ما است داد و الزم است همه دستگاه ها در 

دستور کار خود قرار بدهند.
دولت همزمان با تالش همه جانبه برای 
رفع تحریم ها، برنامه ریزی و اقدامات الزم 
را برای اســتفاده از منابع و ظرفیت های 
داخلی به کار خواهد گرفت تا در تکانه های 
اقتصــادی وضعیت مردم دچار مشــکل 

نشود.

پس از بازدید حجت االسالم و المسلمین 
رئیســی از یکی از مراکز تزریق واکسن و 
نیز بخش کرونای بیمارستان امام خمینی 
_رحمت اهلل علیه_ تهران، جلسه اضطراری 
ستاد کرونا به ریاست رئیس جمهور برگزار 

شد.
رئیس جمهــور در این جلســه پس از 
به  توجه  با  اعضای ستاد،  استماع گزارش 
تشدید وضعیت بیماری کرونا در کشور و 
افزایش شیوع و ابتال در روزهای گذشته، 
دستورات فوری برای مقابله و مهار کرونا 

صادر کرد:
 تامین فوری اقــالم درمانی باالخص 

سرم و اکسیژن
 بازنگری در پروتکل های بهداشتی و 

تعیین ضمانت اجرا برای آن
 تمهید واردات واکسن به میزان مورد 
نیاز به منظور قطع زنجیره انتقال تا قبل از 

آغاز فصل سرما
 تامیــن بدون محدودیــت ارز برای 

واردات واکسن
 ســازماندهی جدیــد ظرفیت های 
مردمی و نیروهای مســلح بــرای ارائه 

خدمات درمانی و اقدامات پیشگیرانه
 بازطراحــی و ارتقای طرح شــهید 

سلیمانی و اجرای آن

  ۹ دستور رییس جمهور در جلسه اضطراری ستاد مقابله با کرونا

 چند شــیفته شــدن مراکز تزریق 
و  ازدحام  از  پیشگیری  منظور  به  واکسن 

تسریع در انجام واکسیناسیون
معوقه  مطالبات  پرداخت  در  اولویت   

کادر درمان
 افزایش نیروی انســانی کادر درمان 
بــا اســتفاده از ظرفیت دانشــجویان 
دانشــکده های پزشــکی و پرستاری و 

نیروهای داوطلب مردمی
همچنین در این جلسه مقرر گردید به 
منظور کنتــرل پیک پنجم کرونا، قرارگاه 
مبارزه با کرونا جزییات تعطیالت هفته آتی 
را بررسی و جهت تصویب، پیشنهاد نماید.
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“من پیروزی آقای رئیســی را بسیار باالتر از مرزبندی های 
مرسوم سیاسی می دانم؛ ایشان هم برآوردش از صحنه همین 
اســت. استقبالی که از ایشان شده به میزان قابل توجهی با این 
نگاه بوده اســت که آینده ایران را بزرگ و شــیرین می تواند 

رقم بزند.”
ـ ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ خرداد 
۱۴۰۰ و در شرایطی برگزار شد که نارضایتی مردم از وضعیت 
اقتصادی و معیشتی در چند سال گذشته 
در اوج قرار داشت، ویروس کرونا همچنان 
برقرار بود و قربانی می گرفت و بین برخی 
سیاســیون در داخل و همچنین خارج از 
کشــور نیز یک کمپین بی سابقه با عنوان 
»رأی بــی رأی« با هدف تحریم انتخابات 

به راه افتاده بود.
بــا وجود این ۴۸,۸ درصــد از واجدان 
شــرایط پــای صندوق های حضــور پیدا 
کردنــد و ۶۱,۹۵ درصد رأی دهندگان به 
برای تصاحب جایگاه  سیدابراهیم رئیسی 
ریاســت قوه مجریــه رأی دادند که آرای 

منتخب مردم نزدیک به ۱۸ میلیون شد.
 الزم می دانم، هم اعجاب و شگفتی و 
هم خرسندی و خوشحالی خودم را نسبت 
به این عمل صالِح مردم یعنی کار شایسته ای که انجام دادند، 
ابراز کنم و هم حقیقتًا تبریک بگویم و به درگاه خداوند شاکر 

باشم.
 ما در شــرایطی انتخابات را برگــزار کردیم که نارضایتی 
مردم از کســانی که بیشترین توقع از آنان برای خدمت رسانی 
بــه مردم می رفت، زیاد بود. این توقــع و انتظار از دولت بود؛ 
البته این گفتۀ من به معنای ناسپاســی نســبت به خدمات 
خــوب دولت ها در همــه دوره ها نیســت. در دولت یازدهم و 
دوازدهم نیز باالخره بعضًا خدمــات اثرگذاری صورت گرفت، 
اما این اقدامات در قیاس با آن چیزی که باید باشــد، به قدری 
دچار اختالل شد که گاهی این تعبیر به کار می رفت که میزان 
محبوبیت دولت و شــخص آقــای رئیس جمهور به کمتر از ۷ 

درصد تنزل پیدا کرده است.
 این ســطح از نارضایتی از دولت فعلی، حتی در مورد آن 
کسی که مجبور شد از کشور فرار کند هم وجود نداشت. البته 
آن موقع نظرســنجی و این برنامه ها نبود، اما از فحوای کالم 
روزمره مردم و مقایســه آن با حال وهــوای آن روزهای مردم 
می شد چنین چیزی را فهمید. در آن موقع نارضایتی از دولت 
و رئیس جمهــور این قدر زیاد نبود، البته من این را با تأســف 

می گویم و بابت آن خوشحالی نمی کنم.
 عده ای بدخواه، از حــس تغییرخواهی مردم، القای یک 
زاویــه مبنایی با اصل حکومت و نظام را در دســتور کار قرار 
دادند و این سوءاســتفاده را کردند تا تغییر را به معنای تغییر 
در ســطح نظام و انقالب تفســیر کنند، این سوءاستفاده و در 
خوش بینانه ترین حالت این سوءبرداشــت، با وجود اینکه بارها 

پاسخ داده شده بود، باز هم نیاز به پاسخ داشت.

تحلیل متن و حاشیه انتخابات 14۰۰ در گزیده گفتگو با صفارهرندی: 

چرا مشارکت حدود ۵۰درصدی
 در انتخابات ۱۴۰۰ بسیار مهم است؟
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ش ش
  سال پنجم  پی

 نگرانی های گســترده از کرونا یکی دیگر از 
عوامل بسیار مهم در مشــارکت بود؛ بین ۱۶ تا 
۲۰ درصد پاسخ دهندگان در نظرسنجی ها گفته 
بودند که شاید به دلیل کرونا منصرف شوند و در 
انتخابات شــرکت نکنند. ازآن جایی که برمبنای 
روش هــای معمول در نظرســنجی ها، نصف این 
میزان را محقــق در نظر می گیرند، بین ۸ تا ۱۰ 
درصد کسانی که تصمیم داشــتند در انتخابات 
شرکت کنند، به دلیل کرونا احتمااًل منصرف شده 

شرکت نکردند.
لذا کرونا عنصر تأثیرگذاری در عدم شــرکت 
برخی افراد در انتخابات بود. برخی از دوســتان 
ابراز خوشــحالی می کردند که »رقم مشارکت در 
بعضی از نظرسنجی ها به ۵۴ و ۵۵ درصد رسید«، 
اما مــن در ذهنم می گفتــم »به دلیل کرونا باید 
حدود ۱۰ درصد از این رقم کمتر حساب کنید”.
امــا اگر بخواهیــم این انتخابــات را از منظر 
میزان مشارکت دقیق تر معرفی کنیم، باید بگویم 
مشارکت ۵۸,۸ درصد بوده است؛ یا اینکه حداقل 
باید گفته شود مشارکت ۵۵ درصد بود. انتخاباتی 
که برگزار شــد، با ُنرم های مألوف و شناخته شده 
هم خوانــی دارد، ضمــن اینکه ما در گذشــته، 
انتخاباتی داشــتیم که میزان مشارکت ۵۱ و ۵۳ 

درصد بود.
 به عواملی که اشــاره شــد، کمپین رأی بی 
رأی و آن رفتــار مغــول وار برخــی از مخالفان 
همچون منافقین هم باید اضافه شــود. این گروه 
نمی توانستند در داخل جلوه ای داشته باشند، اما 
در خــارج، تاریخ جلوه هایــی از آن را ثبت کرد. 
آن هــا افراد را به جرم رفتــن پای صندوق رأی و 
استفاده از حق دموکراسی مورد ضرب وشتم قرار 
دادند، انگشت های  برخی شان را شکستند، جالب 
اینکــه این کار در غرب هم صــورت گرفت، اگر 
در یک کشور جهان سومی اتفاق می افتاد، جای 
تعجب نداشــت اما آن اتفاقات در غرب و جلوی 

چشم پلیس های اروپایی اتفاق افتاد.
 به هیچ وجه در گذشته این اتفاق نظر میان 
گروه هــای مخالف نظــام و تبلیغ بــرای تحریم 
انتخابات وجود نداشــت، بیشــتر هم با تمسخر 

مواجه می شدند.
 آن چیــزی که این بار ماجــرا را آزاردهنده 
کرد، وجود یک تمایــل از داخل و از بین برخی 
افراد و گروه های سیاســی در راســتای آنان بود. 
بعضی از جریان ها، جلوه ای از خودشــان نشــان 
دادند که یا مســتقیمًا گفتند »پای صندوق رأی 
نمی رویــم« یا اینکه »نباید بروید«. آن آقایی که 
من و شــما خوب می شناســیمش، به امامزاده 
رفت و به آن امامزاده متوســل شــد تا به مردم 
بگویــد »رای ندهیــد!«، در ســوی دیگر، یک 
جریان سیاســی اســتخوان دار نیز که از ابتدای 
انقالب تاکنون پای مســائل بوده و امروز اسمش 
اصالح طلبی است )دیروز اسمشان چپ بود و در 
دوره هایی نیز معروف به رادیکال ها، خط سوم و... 
بودند که حاال ماَتــَرک آن جریان همان چیزی 
اســت که خود را اصالح طلــب معرفی می کند( 

نمی دانست چه باید بکند.
 جریان اصالحات گذشــته از آن سردرگمی 
که نمی دانســتند چه باید بکنند، می دانستند که 
اگــر انتخابات را تحریم کنند و انتخابات به خوبی 

برگزار شــود، بی اثری  شــان عیان خواهد شــد، 
بنابراین دوگانه عمل کردند؛ بعضی از آن ها گفتند 
»شرکت کنید« و در روز انتخابات و در میانه روز 
تماس های شخصی با عوامل شان گرفتند و گفتند 
»بــه بقیه خبــر بدهید تا در انتخابات شــرکت 
کنند.«، ارتباطات گسترده بین شان برقرار شد و 
گفتند »اوضاع خراب است، حتمًا بروید، شرکت 

کنید و به فالنی هم رأی بدهید”.
 برخی اصالح طلبان از اول می دانســتند که 
تحریــم عاقبت خوبــی ندارد. آن هــا گفتند که 
تحریم موجب حذف شدن همیشگی خودشان از 
صحنه سیاست ورزی کشور خواهد شد. آن هایی 
که پخته تر بودند این را گفتند و تأکید کردند که 

تحریم نباید صورت بگیرد.
اما آن هایی که کینه توز بودند، بر تحریم اصرار 
داشتند. به نظرم وعده هایی از بیرون به آن ها داده 
شــده بود و روی آن وعده ها حساب کرده بودند. 
به آن ها گفته بودند که »در این سو یک پشتوانه 
قوی برای شــما وجود دارد.«، به ادبیات منافقین 
به آنها می گفتند »شما صندوق را ترک کنید، به 
هم ریختن خیابان ها با ما«. آن ها تصور می کردند 
زمینه بــرای اینکه ایران را همچون ســوریه به 

آشوب بکشند، بسیار مهیاست.
 مگر می شود درب کشور را به روی کشورهای 
دیگر بســت؟ ما نیاز داریم و حتمًا باید ارتباطات 
قوی با دیگر کشورها داشته باشیم اما آن هایی که 
به ما می گفتند »مگر شما زبان دنیا را بلد هستید 
و مگر می فهمید؟« یک کاری کردند که بسیاری 

از دوستان ما از ما جدا شدند.
 مورد سوریه مصداق بسیار روشنی است که 
نشان می دهد نهایتًا همه چیز باید به صندوق های 
رأی ختم شود. سوریه را نابود کردند و تأسیسات 
و زیربناهایش را از بین بردند ولی نهایتًا مشخص 
شد که باید به صندوق رأی مراجعه شود، دوست 

داشتند ایران هم شبیه سوریه شود.
 رأی آقای رئیسی بسیار معنادار بود؛ مردمی 

که یک بخــش از آن ها دیگر نمی خواســتند به 
برخی ادعاهــا اعتماد کنند و بخشــی که هنوز 
دنبــال حرف های معتبر بودنــد، وقتی ادعاهای 
آقای رئیســی را با عملش در جایگاه رئیس قوه 
محک زدند و اعتبارســنجی کردند، دیدند مثل 
اینکه درست است و ایشان واقعًا می تواند. ایشان 
واقعًا دوهزار کارخانه را به زنجیره تولید بازگردانده 
اســت و حرکت و نهضتی آغاز شده است. ایشان 
همان کسی است که آمده و مطالبات بانک ها را 
از گردن کلفت هایی که پول های بانک ها را بردند و 
نمی دهند گرفته است، قباًل این طور تثبیت شده 
بــود که انگار یک عده بــا گردن کلفتی باید پول 
بگیرند و پس ندهند. دستگاه قضایی این پول را 
از حلقوم این افراد و حتی کابین زنان شان بیرون 
کشید. برخی این پول ها را برای خانواده هایشان 
حواله کرده بودند، کارخانه هایی را به نام زنان شان 
کــرده بودنــد، اینهــا را از چنگ شــان درآورد، 
تعدادش نیز به قدری زیاد بود که شکلش از یک 
 عمل نمایشی بیرون رفته و ادعا معتبر شده بود.
بــا مفســدین در هــر رده ای بودنــد، حتی در 
قواره های بســیار موجه و سطح باال برخورد شد. 
برخی به زندان افتادنــد و یکی دو نفر نیز اعدام 
شــدند، این ها را مردم دیدند. اگــر این اتفاق ها 
نیفتاده بود، شما اصاًل نباید امیدوار می بودید که 
به آرای رئیسی اضافه می شد، بلکه باید از آن کم 

هم می شد.
 وقتی رقبایی که مشهور هم بودند از صحنه 
خارج شدند، ایشان )رئیســی( با تأسف برخورد 
کرد. برداشــت ایشــان این بود که اتفاقًا رقیب 
ِقدرتر بــه دردش می خورد، چــون حرف برای 
گفتن داشــت. ادعایش، ادعایی بود که توســط 

مردم به رسمیت شناخته شده بود.
به همان اندازه که تغییر میان مردم به گفتمان 
غالب تبدیل شــده بود، اسم کســی که توانایی 
تغییر دارد هم ســر زبان ها افتــاده بود، منتهی 
این چیزها همیشــه از نقطه ای شروع می شود و 

به تدریج باال می گیرد.
 دولــت در درون خود نیاز بــه انقالب دارد، 
این اصطالحی که رفیق مان آقای ضرغامی مطرح 
کرد، منظورش هنجارشکنی نبود، زیر میزی باید 
زد کــه برخی از این میزهــا، تعارفات، رویه های 
جــاری عامل بدبختی بودند. بایــد برخی از این 
قواعد را که خود این ها ســبب زمین گیر شدن ما 
شده است تغییر داد. آقای رئیسی این ظرفیت را 
دارد و نشان داده است که در این رابطه آمادگی 

دارد.
 من مطمئنم با ایــن خیزی که دولت آقای 
رئیســی به ســمت حل مســائل به کمک مردم 
و میــدان دادن بــه مردم بر خواهد داشــت، در 
دوره هــای بعد حتی با رأی بســیار باالتری از او 

استقبال خواهد شد.
 آرای باطله اواًل رقیب آقای رئیســی نبود و 
رقیب دیگران نبود، ثانیًا یک دســت نبود و باید 
انواع آرایی را که این طور محاســبه می شوند در 
نظر گرفت، چند دسته رأی در این زمینه داریم.

 آقای رئیسی گفت »من رئیس جمهور همه 
هســتم، حتی آن کســی که در بیرون انگشت 

هم وطنش را شکسته است”.
 کار خوبــی کــه آقای رئیســی در روزهای 

“من پیروزی آقای رئیسی را بسیار 
باالتر از مرزبندی های مرسوم سیاسی 

می دانم؛ ایشان هم برآوردش از 
صحنه همین است. استقبالی که از 
ایشان شده به میزان قابل توجهی با 

این نگاه بوده است که آینده ایران را 
بزرگ و شیرین می تواند رقم بزند.”
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تبلیغــات انتخابات ریاســت جمهوری انجام داد، 
برگزاری جلســه با مدیران مسئول مطبوعات و 
رســانه های اصالح طلب بود. قاعدتًا درخواست از 
ســوی آنان بوده اســت. حرف هایی هم که رد و 
بدل شــد، حاکی از یک نوع امید نسبت به آینده 
بوده اســت. اعتمادی بود و این که این فرد کاری 
کــرده که حتی مخدوم قبلی ایــن کار را نکرده 

است.
 آقای رئیسی چند بار گفت که »من نماینده 
یک جریان خاص سیاسی نیستم«. اگرچه ایشان 
به صورت مبنایی اصولگراست، اما تعلق سازمانی 
به این جنــاح ندارد. این گرایــش که دولت در 
خدمت همه جریان هایی خواهد بود که دل شان 
برای ایران می ســوزد، مثبت است که جلوه هایی 
از آن در این ایام و در قوه قضائیه و در مواجهه با 

حقوق شهروندی مشاهده شد.
 شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد 
دور جدیدی می خواهد آغاز شــود و من در این 
رابطه خیلی خوش بینــم، البته یک آفت در این 
زمینه در کمین است. افراد کم تحمل هم در این 
جناح و هم در آن جناح وجود دارد، ممکن است 
این ها با عادات و آداب گذشــته بخواهند فضا را 
به آن ســو ببرند، عادت تکفیرگرایی که در وجوه 
مختلف می تواند جلوه کند گاهی اوقات شــامل 
برخی در این جناح هم می شــود؛ به جرم اینکه 
»این آقا فالن جا این جمله ای را که من دوســت 
داشــتم، نگفت«، تخریــب و تکفیرش می کنند. 
این دوره، دوره ای اســت که بر وجوه مشــترک 
جریان های مختلــف باید تأکید کــرد. قانون و 
سیاســت های کلی نظام برای ما مرجع اســت و 
نمی شــود هرکس که از راه رسید، حکمی صادر 
کند. اگر افراد چارچوب هــا را بپذیرند، خیلی از 
مســائل حل می شــود. توافق بزرگ ملی در این 
نقاط باید صورت بگیرد و اکنون زمینه آن فراهم 

است.
 من پیروزی آقای رئیســی را بسیار باالتر از 
مرزبندی های مرسوم سیاسی می دانم؛ ایشان هم 
برآوردش از صحنه همین اســت. استقبالی که از 
ایشان شده به میزان قابل توجهی با این نگاه بوده 
اســت که آینده ایران را بزرگ و شیرین می تواند 

رقم بزند.
 برخی جریانات سیاســی مــردم را با وعده 
گشــایش در امور و حــل مســائل و کلید حل 
مشکالت در دســت به صحنه کشاندند و در باغ 
سبزی را به آن ها نشان دادند، اما در نهایت آن ها 
را به برهوت خشکسالی ارجاع دادند. به قول آقای 
سیف دستاوردش هم تقریبًا هیچ بود که احساس 

مردم این است مطلقًا هیچ بود.
 مــن گمــان می کنم آن تجربــه در اختیار 
اصالح طلبــان بود کــه این مقــدار در آمدن به 
صحنه احتیــاط می کردند، باز دنبال گزینه هایی 
می گشــتند که مال خودشــان نباشــد، رجوع 
به آقــای الریجانی بــرای همین بــود، با اینکه 
می دانســتند ایشان از ســوی برخی از نیروهای 
حزب اللهی و مردمی با اقبال مواجه نمی شــود، با 
اینکه می دانستند آقای الریجانی از سوی قشری 
از نیروهــای حزب اللهی و مــردم با اقبال مواجه 
نمی شود اما باز هم او را از نفرات اصلی خودشان 
همچون آقــای جهانگیری و حتــی آقای عارف 

موجه تر می دانستند.
من به جایگاه قانونی شــورای نگهبان احترام 
می گزارم ولی اگر قرار بود من در جایگاهی باشم 
که حقی در این حوزه دارد، قاعدتًا این گونه رفتار 
نمی کــردم و ممکن بود بگویم کــه بودن آقای 
الریجانــی در این عرصه خوب اســت اما به هر 
حال آقای الریجانی شــانس آورده است، چرا که 
شانسی نداشت. خود اصالح طلبان می گویند که 

شورای نگهبان به آنها لطف کرد!
 همه آنهایی که ســازوکار مردم ســاالری را 
به رســمیت شــناختند برنده این میدان بودند، 
البته برخی ها برندگی شان مضاعف است چرا که 
به واسطه پیروزی در انتخابات شیرینی برندگی را 
بیشــتر از دیگران چشیدند ولی به هر حال همه 
آنهایی که کمک کردند تحقق مردم ســاالری از 
طریق مراجعه به آرای عمومی همچنان مســتقر 
بماند احســاس برنده بــودن می کنند و از اینکه 
جریان دعوت کننده به عدم اســتقبال از صندوق 

توفیقی پیدا نکرد، خوشحال هستند.
بازنــده بــزرگ جریــان   مــن معتقــدم 
تحریم کننده انتخابات و در رأس آنها قدرت هایی 
هستند که بیش از ۴۰ سال است نمی خواهند ما 

را به رسمیت بشناسند.
 در داخل جماعتی که دچار توهم این بودند 
که اگر یک فراخوان بدهند مردم با آنها همراهی 
می کنند، جریان شکست خورده هستند، همانند 
روزی که خانه نشین شدند و تصور می کردند همه 
مــردم به خیابان ها می ریزند در حالی که آن روز 

هم هیچ خبری نشد.

آن هایی کــه روزی در مجلس تحصن کردند، 
به قول آقای بهزاد نبــوی می گفت که »ما خیال 
می کردیــم همه شــهر برای حمایــت از ما دور 
مجلس می ریزد اما دریغ از ۵۰ نفر«؛ البته آقای 
نبوی شــاید اآلن به خاطر همین عاقل شده است 
و می گوید که »اشــتباه می کنید و باید بســاط 

بایکوت تحریم را کنار بگذارید.”
 انتخابات ما در واقع یک انتخابات ۶۰درصدی 
است؛ درست اســت که مشارکت ۴۸,۸ است اما 
حتمًا کســانی که به دالیلی ماننــد ماجرای کرونا 
که خیلی باالســت، به دالیل دلخوری ها از وضع 
موجود نیامدند و هم چنین به دلیل آزاری که در 
روز رأی گیری دیدند، مشــارکت نداشتند. البته 
من نمی خواهــم به آن عدد بدهــم، چون واقعًا 
دربارۀ آن تحقیق و بررســی نشده است و دفعتًا 
پیش آمده اســت و مردم صبح پای صندوق این 
موضوع را دیدند؛ البته یک جا و دوجا و یک شهر 
و دوشــهر هم نبود و بلکه در سراسر بود که باید 
بررسی شود تا از سوی کسانی ارادۀ پلیدی پشت 
موضوع بــوده و یا ندانم کاری و عدم آمادگی بوده 

است.
 یک هفته قبل از روز انتخابات، کســی که با 
خارج از کشور ارتباطات کاری گسترده ای دارد، 
دست نوشــته ای را به من داد و من هم به مراجع 
مربوطه منتقل کردم که متأســفانه در خارج از 
کشــور بنای بر همــکاری برای برپایی درســت 
انتخابات وجود ندارد و این مسئله باید به دستگاه 
دیپلماسی تذکر داده شود و  نشانی هایی هم داده 

بود که حکایت از وقوف به مسئله داشت
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نکته ای  که در کارآمدی دولت نقش اساســی دارد، داشــتن 
برنامه جامع و هوشمند مبتنی بر مطالعه و تصمیمات کارشناسانه، 
خردمندانه و متناسب با محدودیت ها و مقدورات کشور است که 
باید در کل و جزء با هم هماهنگ باشــد. هیچ دولتی هر چند با 
افراد کارآمد اما بدون برنامه مناســب موفق نبوده است. از این رو 
اندیشــه و رویکرد دولت ســیزدهم در ابعاد چندگانه باید روشن 
و  دقیق  و براســاس واقعیت ها تنظیم شود. در این میان بررسی 
تارنماها و خبرگزاری های داخلی نشــان می دهد که رســانه های 
داخلی به بررسی جنبه های مختلف این اتفاق مهم پرداخته اند.

 رسانه های اصالح طلب
 الزام های انتخاب کابینه سیزدهم

اشــرف  بروجردی فعال سیاسی اصالح طلب، با درج یادداشتی 
در روزنامه آرمان ملی نوشت: کابینه دولت سیزدهــم به جهــت 
شــــرایط کشـــور و نارضایتی های مردم در حوزه های مختلف 
از اهمیت باالیی برخوردار اســت  و از ایــن رو در انتخاب افراد 
کابینه دیگر خط و ربط سیاســی فــرد نباید مالک قرار بگیرد و 
آنچه مهم اســت شایستگی، توانایی و تجربه فرد است. وقتــــی 
آقای ســیدابراهیم رئیســی این حــرف را می زنند کــه از افراد 
مختلف اســتفاده خواهند کرد، منظورشــان این نبوده است که 
ملغمه ای درســت خواهند کــرد که همه احســاس کنند خط 
فکری شان در دولت بازتاب خواهد داشت. منظور ایشان این بوده 
کــه می خواههــد از افراد توانا و خبره اســتفاده کنند. ما در این 
برهه و بر اســاس گمانه زنی ها از کابینه احســاس می کنیم شاید 
بیشــتر این حرف ها شعار بوده اند. زمانی که آقای ظریف از آقای 
رئیســی درخواست می کنند فردی را معرفی کنند تا کارها را در 
وزارت امور خارجه تحویل شــان دهند، آقای رئیسی بدون اینکه 
تاکیدی بر ادامه کار و حضور آقای ظریف داشــته باشند، خیلی 
راحت می پذیرند و آقای  باقری کنی را معرفی می کنند، در حالی 
که هیچ کــس به اندازه آقای ظریف روابط سیاســی بین الملل و 
دیپلماســی را نمی شناســد و طبیعتا اگر قرار بود کار به درستی 
انجام شــود و بنابر شایسته ساالری باشد، حضور آقای ظریف باید 
ادامه پیدا می کرد. این نکته خود نشــان دهنده این مساله است 
که این حرف ها تا حدودی شعاری است. بیشتر حرف ها که حاال 
مطرح می شود تنها در سطح گمانه زنی است؛ اما در جمع همین 
وزرا و افراد باتجربه ای که اکنون حضور دارند، نشنیده ایم با کسی 
مذاکره ای برای ماندن در منصب و پیش بردن دولت آینده صورت 

گرفته باشد.

 حل کدام بحران، اولویت رئیسی است؟
این روزنامه همچنین در مطلبی دیگر آورده است: روز گذشته 
مراسم تنفیذ رئیس جمهور سیزدهم برگزار شد. رئیسی در حالی 
از این پس در رخت ریاست قوه مجریه امور را به دست می گیرد 
که یکی از عجیب ترین دوران تاریخ ایران را پشت سر می گذاریم؛ 
کرونایــی که بــا انــواع جهش یافته خود دســت از ســرجهان 
برنمی دارد، در کشور تاخت وتازش بیش از هر زمان دیگری است 
و مردمی که چشــم انتظار دو دوز واکســن خود هستند تا الاقل 
ذره ای از ایــن وضع رهایی یابند. در ایــن رابطه قطعا مهمترین 
اولویتی که رئیس جمهور سیزدهم در شرایط کنونی باید در نظر 
بگیرد این اســت که به هر نحوی که هســت، سرعت بخشیدن 
به واکسیناســیون مردم و البته خرید بیشتر واکسن های وارداتی 
مرغوب یا رایزنی برای خرید سایر واکسن های معتبر جهانی -که 
تــا پیش از این صورت نمی گرفت- را در اولویت قرار دهد و البته 

به روند تولید انبوه واکســن های داخلی هم توجه الزم را داشته 
باشد. امروز مردم ناامیدتر از همیشه در آرزوی بهبودی محسوس 
دراین عرصه هســتند . مســاله دیگر رئیســی که البته مشخص 
نیست تا چه میزان می خواهد بدان بپردازد موضوع رفع تحریم ها 
و ادامه مذاکرات برای احیای برجام است. قطعا او بخشی از تحول 
در کشــور را تنها با پایان یافتن تحریم ها می تواند رقم بزند. این 
در حالی اســت که همه چیز آنطور که پیشتر پیش بینی می شد 
پیش نرفت. در حالی که بســیاری تصــور می کردند برجام پیش 
از روی کارآمدن رئیســی احیا می شــود و این یک فرصت بسیار 
عالی برای او در چهار ســال آتی ایجاد کــرده و به نوعی احیای 
برجام به نام روحانی و به کام رئیسی خواهد بود، اما آنچه دیدیم 
عدم توافق سطح کالن کشور با توافق اولیه احیای برجام در دولت 
روحانی اســت و اینکه برخی از امتیاراتی کــه مقامات روی آن 
بسیار حساس هستند، از سوی آمریکا به ایران داده نشد. این گونه 
است که اکنون بعضی از بن بست احیای برجام  می گویند و بعضی 
از این مســاله یاد می کنند که  این یعنی مذاکرات احیای برجام 

باید از صفر شروع شود.

 سخنی با دولت سیزدهم
روزنامــه شــرق با انتخــاب یادداشــتی به قلــم محمدتقی 
فاضل میبدی نوشت:  کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش . 
ضمن آرزوی توفیق، تدبیر، تأمل و تعامل برای دولت ســیزدهم؛ 
واضح است که  در این روزگار دو چالش بزرگ سیاسی و اقتصادی 
گریبان کشــور را گرفته و در شرایط خاصی به سر می برد و این 
دو چالش، با فرازونشیب، ریشه در سیاست ها و دولت های پیشین 
داشته اســت. فی المثل دولت اصالحات در میان دولت های پس 
از انقالب از ثبات سیاســی و اقتصادی بهتر و بیشتری برخوردار 
بود و دولت پس از اصالحات، اوضاع سیاســی ایران را به ســمت 
آشــفتگی، انزوا و سردرگمی بیشــتری به پیش برد و در نتیجه 
اقتصاد ایران دچار تحریم های کمرشــکن شــد که تاکنون زخم 
آن آســیب ها بر پیکر این ملک و ملت مانده است. دولت یازدهم 
و دوازدهم به دلیل آســیب های برجای مانده از دولت پیشــین و 
همکاری نکــردن برخی نهادها و جناح های غیرهمســو و چینش 
ناهمگونی که دولت در منظومه اقتصادی داشت، چندان توفیقی 
برای حل مشــکالت سیاســی و اقتصادی به دســت نیاورد، جز 

کارآمدی دولت سیزدهم 
با ایجاد تغییرات اساسی در حوزه اقتصاد

ضرورت کارآمدی 
دولت سیزدهم، 
ایجاد تغییرات 

اساسی در حوزه 
اقتصادی است. 
از این رو رئیس 

جمهور منتخب باید 
تالش کند که تراز 

تجاری بودجه کشور 
مثبت و وابستگی 

به درآمد نفت و 
گاز کاسته و درآمد 

حاصل از فروش 
نفت و گاز صرف 

سرمایه گذاری شده 
و اقتصاد کشور 

متحول شود.

داشتن برنامه جامع و هوشمند مبتنی 
بر مطالعه و تصمیمات کارشناسانه، 

خردمندانه و متناسب با محدودیت ها و 
مقدورات کشور است که باید در کل و 
جزء با هم هماهنگ باشد. هیچ دولتی 
هر چند با افراد کارآمد اما بدون برنامه 
مناسب موفق نبوده است. از این رو 
اندیشه و رویکرد دولت سیزدهم در 
ابعاد چندگانه باید روشن و  دقیق  و 

براساس واقعیت ها تنظیم شود
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توافقی که در مســئله برجام انجام شد و ایران را از 
تحریم های ســازمان ملل که کار بزرگی بود، خارج 
کرد. می دانیم اگر عناد، عــداوت و مخالفت برخی 
گروه های تمامیت خواه، ایران ســتیزان خارج نشین، 
افراطیون اســرائیل و آمریکا و در نهایت سیاســت 
غیرانسانی ترامپ نمی بود، دولت دوازدهم به نتایج 
بهتری در مسائل سیاسی و اقتصادی دست می یافت 
و سیاست خارجی و اقتصاد کشور تا حدودی از این 
بحران و ســردرگمی نجات پیدا می کرد. اکنون که 
دولت سیزدهم بر کرسی صدارت و سیاست نشسته 
و با دیگر قوا و نهادها بیشتر از دول پیشین همسو و 
هم جهت است، انتظار می رود مسائلی را که به ذهن 
این صاحب قلم از اهم مســائل کشــور است، مورد 

توجه قرار دهد.

 مسیر ناهموار اقتصاد پیش روی دولت 
جدید

ابراهیم نکو، دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی 
مجلس و کارشــناس مســایل اقتصــادی در گفت 
وگو با روزنامه ابتکار اظهار داشــت:  اقتصاد کشــور 
مدت هاست که با مشکالت بیشماری دست و پنجه 
نرم می کند. اکنون نیز یک ســری مشکالت اساسی 
پیش روی دولت ســیزدهم است و اگر به درستی و 
دقت به آنها پرداخته نشود چالش های بیشتری در 
ســطح جامعه و اقتصاد به وجود خواهد آمد. اولین 
چالــش پیش پای دولت ســیزدهم بحث نقدینگی 
اســت. اکنون نقدینگــی قابل توجه ای در ســطح 
کشــور وجود دارد و اگر دولت آقای رئیسی بتواند 
این نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند، اقتصاد 
شــاهد اتفاقات مثبتی خواهد بود. به عبارتی دیگر 
دولت باید با راهکار و شــیوه های منطقی نقدینگی 
را به ســمت تولید ببرد. پیش بینی شده است که تا 

پایان ســال جاری )۱۴۰۰( نقدینگی حدودا به ۴ 
هــزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برســد. این رقم، 
رقم باالیی اســت و تیم اقتصادی دولت ســیزدهم 
باید بر روی این مســئله متمرکز شود و این حجم 
از پــول ســرگردان را کنترل کنــد. چالش بعدی 
بحث تورم است، تا زمانیکه تورم کاهش پیدا نکند 
مشکالت در کشور همچنان باقی خواهد ماند. یکی 
از روش های کنترل تورم، کاهش نقدینگی اســت 
بنابراین همانطور که اشــاره کردم کاهش و کنترل 
نقدینگی بســیار حائز اهمیت است. تورم این روزها 
موجب شــده اســت که ضریب جینی، قابل توجه 
شــود و فاصله طبقاتی میان دهک ها دارای شکاف 
بیشتری باشــد، بنابراین توجه به بحث تورم نیز از 
اهمیت باالیی برخوردار است. مسئله بعدی کسری 
بودجه پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ است. رقم 
کســری بودجه بســیار نگران کننده بوده و یکی از 
چالش های اصلی دولت آقای رئیسی همین مسئله 
کسری بودجه خواهد بود. این کسری منتهی شده 
اســت به تورم باال، لذا دولت باید نسبت به حل این 

مسئله و تامین کســری بودجه از راه های منطقی 
اقدام کند. یکــی از راه ها برای کاهش مشــکالت 
اقتصــادی، کاهش و یا رفع تحریم ها اســت. آنطور 
که در صحبت های روز گذشــته آقای رئیســی در 
مراســم تنفیذ مشــخص بود، رئیس جمهور نیز به 
رفع تحریم ها تاکید دارد. دولت آقای رئیسی باید از 
اقدامات بسیاری فوری برای رفع تحریم ها استفاده 
کند تا صادرات و ارزآوری به کشور آسان شود. این 
اقدام می تواند نتایج مثبتی را در حوزه اقتصادی به 
همراه داشته باشد. اقتصاد در سطوح مختلفی دچار 
مشکل اســت، یکی از این مشکالت بحث معیشت 
مردم و اشــتغال جوانان اســت. از برنامه های اعالم 
شــده به نظر می رسد دولت ســیزدهم این مسئله 
را مد نظر قرار داده  اســت و رفع این مشــکل هم 
می تواند تاثیرات مثبت باالیی را در ســطح جامعه 
داشته باشد.بعدی چالش مسکن خانوارها بوده که 
نگرانی های بســیاری در ایــن خصوص وجود دارد. 
دولت ســیزدهم باید برای ســاخت مسکن و ایجاد 
تحــرک در این حــوزه برنامه های دقیقی داشــته 
باشــد.  افزایش ساخت وساز و ایجاد رونق در حوزه 
مســکن می تواند تاثیرات باالیی در حوزه های دیگر 
داشته باشــد و بخش های مرتبط را بار دیگر فعال 
کند. بنابراین توجه به بخش مسکن اشتغال را پویا 
می کند و صنوف دیگر را نیز به حرکت در می آورد.

 آیا وزیر خارجه دولت رئیسی می تواند 
برای ایران »پول« بیاورد؟

آورده  گزارشــی  در  فــرارو  خبــری  ســایت 
»دیپلماســی  یا  اقتصــادی«  است:  »دیپلماســی 
تجاری«، اساســًا یک اصل مهم در روابط خارجی 
اســت و این گزینه تصدی وزارت خارجه در دولت 
ســیزدهم، درســت می گوید. با این همه، می توان 

اگر دولت آقای رئیسی بتواند این 
نقدینگی را به سمت تولید هدایت 
کند، اقتصاد شاهد اتفاقات مثبتی 

خواهد بود. به عبارتی دیگر دولت باید 
با راهکار و شیوه های منطقی نقدینگی 

را به سمت تولید ببرد
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پرســید که چرا دیپلماســی اقتصادی برای ایران، 
مشــابه دیپلماســی اقتصادی برای کشوری مانند 
کــره جنوبــی کار نمی کند. به عبــارت دیگر و به 
عنــوان مثال، چرا ایران نتوانســته از نعمت حضور 
 )landlocked( در خشــکی  کشــوری محصور 
همچون قزاقســتان، که عماًل می تواند برای تامین 
مایحتاجش روی ایران حساب باز کند، یک فرصت 
تجاری دســت اول به وجود بیاورد؟ دیپلمات های 
ایرانی این موضــوع را می دانند و این اولین بار هم 
نیست که چنین فکری به ذهن یک دیپلمات ایرانی 
خطور کرده اســت. در دولت یازدهــم و در زمان 
تصدی محمدجواد ظریــف بر وزارت خارجه ایران، 
زمزمه هایی مطرح شــد کــه وزارت نفت باید یک 
معاونت دیپلماســی انرژی ایجاد کند و وزارت امور 
خارجه هم باید یک معــاوت امور نفت راه بیندازد. 
عالوه بر ایــن، صرف هجــوم آوردن خارجی ها به 
ایران پس از امضای برجام در سال ۱۳۹۴ هم نشان 
می داد که ظاهراً اقتصاد ایران آن قدر بکر مانده که 
برای ورود ســرمایه گذاران، شاید تبلیغ زیادی هم 
نیاز نباشــد. تنها در یک مورد، در فاصله سال های 
۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵، وزارت بهداشــت ایران، چندین و 
چند قرارداد خارجی برای ســاخت بیمارستان های 
بســیار بزرگ )در حد بیمارستان های ۲ هزار تخت 
خوابی( با شــرکت های مختلف در دنیا امضا کرد و 
ژاپن، کره جنوبی، دانمارک و حتی فرانســه، برای 
ساخت این بیمارستان ها در ایران پیش قدم شدند.

 رئیسی زیر بار طرح نمی رود
احمــد علیرضا بیگــی نماینده مــردم تبریز در 
مجلــس، در گفــت و گو با خبرگــزاری برنا اظهار 
داشــت: طرح صیانت عالوه بر موضوعات سیاسی، 
تبعات سیاســی گســترده ای برجای می گذارد و 
منفعت و مزیــت اقتصادی بــرای گروهی تعریف 
می کنــد. فکر نمی کنم رئیســی با طــرح صیانت 
از فضــای مجازی موافقــت کند زیــرا در همین 
مناظره های انتخاباتی آقای رئیســی از کسانی بود 
که به تعــداد فالورهای خــودش می بالید. موضوع 
این اســت که اگر ما سیاســتمدار و اهل سیاست 
هستیم؛ سیاســت یعنی علم و قدرت پس سیاست 
یعنی علم اثر گذاشتن در رفتار فرد مقابل، برای ما 
سیاســتمداران که طرفمان مردم هستند و ما افکار 
مردم را نمایندگی می کنیم و از آنها تاثی می پذیریم 
باید تالش کنیم که بر آنها تاثیر بگذاریم. االن باید 
بدانیم که در این طرح صیانت، مردم کجا ایستادند 
که مردم روبروی این طرح صیانت ایســتادند و اگر 
سیاستمداری، عاقل باشد باید در کنار مردم بایستد 
و نــه در روبروی مردم و من قالیباف را انســان کم 

عقلی نمی دانم.

 رئیسی باید اعتماد عمومی را احیاء کند
ناصــر ایمانی در گفت وگو بــا مثلث آنالین بیان 
داشــت:  آقای رئیسی اولین رئیســی جمهور بعد از 
انقالب است که با این میزان مشکالت مواجه است 
و بــه جرئت می توان گفت که هیچ رئیس جمهوری 
چنین ســختی های متعدد را در مقابل خود ندیده 
است. حتما آقای رئیســی روزهای راحتی نخواهد 
داشت زیرا کشــور در تمام عرصه ها مشکل دارد و 
باید برای آقای رئیســی نگران بود که آیا می تواند 
از پس این همه مشــکالت برآید یــا خیر؟ اکنون 

مشاهده می کنیم که تورم به ۵۰درصد رسیده است، 
رشد نقدینگی بی سابقه ای را داریم، ارزش پول ملی 
به شــدت کاهش یافته است و دولت کسری شدید 
بودجــه دارد. این فقط در حوزه اقتصادی اســت و 
در عرصه سیاست خارجی هم شدیدترین تحریم ها 
در دولــت آقای روحانــی علیه ایران وضع شــد، 
تحریم هایی که هیچ کشوری در طول تاریخ از نظر 

کیفیت و کمیت تجربه نکرده است.

 پیش بینی بازار مسکن در دولت رئیسی
به گزارش ایســنا،  حســن محتشــم کارشناس 
اقتصاد مسکن با بیان اینکه در پنج ماه گذشته تورم 

بازار مسکن صفر شده است گفت: ادامه ثبات کنونی 
بــه عملکرد دولت آینده بســتگی دارد اما می توان 
از دیدگاه افراد نزدیک رئیس جمهور برداشــت کرد 
که به خلق پول و انبســاط مالــی اعتقاد دارند که 
اگر این برداشت درســت باشد ایجاد تورم اجتناب  
ناپذیــر خواهد بود. وضعیت آینده بازار مســکن تا 
حــد زیادی به تصمیمات تیم اقتصادی دولت آقای 
رئیســی بستگی دارد. اما آنچه از عملکرد گذشته و 
دیدگاه افراد اطراف رییس جمهور سیزدهم برداشت 
می شــود این اســت احتماال دولت آینده بخشی از 
برنامه های خود را بر خلق پول، پرداخت یارانه و به 
طور کلی سیاست های انبساطی مالی می گذارد که 
اثرات تورمی در اقتصاد و به تبع آن بخش مســکن 

خواهد داشت.

 رسانه های اعتدال گرا
 »سه شنبه ِ تغییر«؛ انتقال آرام قدرت از 

روحانی به ابراهیم رئیسی
به گزارش خبرآنالین، ســوت پایان دولت حسن 
روحانی زده شــد و ســیدابراهیم رئیسی به عنوان 
رئیس جمهوری ســیزدهم حکــم تنفیذ خود را از 
دســت رهبر انقالب دریافت کرد. ابراهیم رئیسی از 
زمانی که به عنوان رئیس جمهور دولت ســیزدهم 
انتخاب شــد روزهای آرامی را در انتقال قدرت طی 

کرد، حســن روحانی دوبار با او دیدار کرد و وزرا و 
معاونان دولــت دوازدهم نیز هر کدام در دیدارهای 
جداگانه تالش کردند گزارش های منظمی از وضع 
موجود به رئیســی ارائه دهند تا دولت ســیزدهم 
بتوانــد با همه توان و براســاس آمارهای دقیق کار 
خود را آغاز کند. در ابتدای این مراسم که با حضور 
مســئوالن کشوری و لشــکری برگزار شد، آیه ۷۸ 
سوره حج قرائت شد که در آن تاکید می شود: »حق 
جهاد در راه او را به جای آرید.« چهره های مختلف 
با دیدگاه های سیاسی متفاوت امروز گرد هم آمدند 
تا شــاهد آغاز دولت ســیزدهم باشــند؛ در سمت 
راســت حضرت آیت اهلل خامنه ای، حسن روحانی، 
آیات جنتی و صادق آملی الریجانی نشســته بودند 
و سمت چپ ایشان، روســای قوای سه گانه یعنی 
ابراهیم رئیسی، محسنی اژه ای و محمدباقر قالیباف. 
رقبای اصالح طلب و اصولگرای ابراهیم رئیســی در 
جریــان انتخابات، چهره های نظامی، اعضای کابینه 
دولت حسن روحانی هم حضور داشتند. همنشینی 
ظریف و ســعید جلیلی در این مراسم جالب توجه 
بود. در حاشــیه این مراسم تصویری از گپ و گفت 
سیدحســن خمینی، روحانی و رئیسی نیز منتشر 
شد. علم الهدی پدر همســر ابراهیم رئیسی نیز از 
دیگر حاضران بود. این مراسم غایبانی چون محمود 

احمدی نژاد و سیدمحمد خاتمی هم داشت.

 رسانه های اصولگرا
 صدای پای امید

آورده  مطلبــی  در  رســالت  روزنامــه 
است:  مردم ساالری دینی یک بار دیگر به کمک مردم 
و کشــور آمد تا تغییر اساسی در روندها و فرآیندها 
شکل گیرد. گوهر ناب مردم ساالری دینی در ایران 
که در مراســم تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط 
رهبر معظم انقالب اسالمی بارها از زبان سخنرانان 
مراســم تکرار شد، نشــان داد که مردم می توانند 
بــرای آینده ای بهتر انتخــاب کنند و بر آن نظارت 
داشته باشند. مردم ســاالری دینی یک بار دیگر به 
کمک مردم و کشور آمد تا تغییر اساسی در روندها 
و فرآیندها شــکل گیرد. گوهر ناب مردم ســاالری 
دینی در ایران که در مراســم تنفیذ حکم ریاســت 
جمهوری توســط رهبر معظم انقالب اسالمی بارها 
از زبان سخنرانان مراســم تکرار شد، نشان داد که 
مــردم می توانند برای آینده ای بهتر انتخاب کنند و 
بر آن نظارت داشــته باشند. حجت االسالم رئیسی 
سخنانی را در قامت رئیس جمهور بیان کرد که در 
آن ها نکات بســیاری از پذیرش واقعیت مشــکالت 
و چالش هــا و همچنیــن راه حل هــا و راهکارهای 
کارشناسی شــده، وجود داشت. در بخشی از حکم 
تنفیذ ابراهیم رئیســی به کارویژه اصلی قوه مجریه 
یعنی خدمت به مردم و اهمیت آن در دوره کنونی 
اشاره شــده اســت: »امروز میهن عزیزمان، تشنه  
خدمت و آماده  حرکت جهشــی در همه  عرصه ها و 
نیازمند مدیریتی باکفایت و جهادی و دانا و شجاع 
است که بتواند توانمندی های آشکار و نهفته  ملت، 
به ویژه جوانان را که بســیار فراتر از مشکالت است، 
بســیج کرده و به میدان کار و تالش سازنده آورد؛ 
موانع را از سر راه تولید بردارد؛ سیاست تقویت پول 
ملی را بجد دنبال کند و قشرهای متوسط و پایین 
جامعه را که ســنگینی مشکالت اقتصادی بر دوش 

آن هاست، توانمند سازد.

اما به عنوان یک ناظر رسانه ای اگر 
خودم را جای آقای رئیسی قرار 

بدهم نکاتی به ذهن می رسد:  یک 
تیم منسجم اقتصادی با فرمانده ای 

مجرب انتخاب می کردم، چرا که 
تجربه گذشته چه در دولت آقای 

روحانی و چه دولت های قبلی نشان 
داده است که یکی از جدی ترین 

مسائلی که باعث هدر رفتن تالش ها 
و گاه خنثی کردن یکدیگر می شود، 
نبود انسجام در تیم اقتصادی و نبود 
فرمانده ای مجرب بر راس این تیم 

است
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اگر جای آقای رئیسی بودم!
 ســید علی علــوی، در یادداشــتی در روزنامه 
خراســان نوشت:  مراســم تنفیذ ریاست جمهوری 
دوره ســیزدهم، صبــح دیــروز در حســینیه امام 
خمینــی)ره( برگزار شــد و رهبر معظــم انقالب 
اســالمی با تنفیذ رأی ملت، حجت االســالم سید 
ابراهیم رئیسی را به ریاست جمهوری اسالمی ایران 
منصوب کردند. رهبر انقــالب در این حکم صفات 
و عباراتــی را در توصیف آقای رئیســی با عنوان  
شــخصیتی »مردمی«، »پرهیزکار« و دارای سوابق 
درخشان مدیریت به کار بردند که مسئولیت ایشان 
را برای تصدی  ریاســت جمهوری و حل مشکالت 
مردم و کشور دو چندان می کند. بدیهی است همان 
گونه که رهبر انقالب در این مراسم تصریح کردند، 
برخی مشکالت از جمله مشکالت اقتصادی زمان بر 
و نیازمند حرکت براســاس برنامه کلی است، اما به 
عنوان یک ناظر رســانه ای اگر خودم را جای آقای 
رئیســی قرار بدهم نکاتی به ذهن می رســد:  یک 
تیم منسجم اقتصادی با فرمانده ای مجرب انتخاب 
می کردم، چرا که تجربه گذشته چه در دولت آقای 
روحانی و چه دولت های قبلی نشــان داده است که 
یکی از جدی ترین مســائلی کــه باعث هدر رفتن 
تالش ها و گاه خنثی کردن یکدیگر می شــود، نبود 
انسجام در تیم اقتصادی و نبود فرمانده ای مجرب 
بر راس این تیم است. همه اعضای تیم اقتصادی را 
از بین کسانی انتخاب می کردم که حداقل اداره یک 
شرکت خصوصی ۵۰ نفره را برای پنج سال در رزومه 
خود داشته باشند. وعده های زیاد نمی دادم و برای 
حل دو موضوع اساســی همچون حذف یارانه های 
پنهان و اصالح نظام مالیاتی و یکی دو موضوع کوتاه 
مدت و زود بازده همچون واکسیناســیون کرونایی 
و اصالح سیســتم توزیع و تهیه کاالهای اساســی 
از طریق کاال بــرگ الکترونیک تمرکز می کردم. بر 
بازگشت مرجعیت رسانه به داخل کشور با پذیرش 
هزینه هــای شــفافیت و روا داری تمرکز می کردم، 
چرا که اکنون به واســطه تمرکز و سرمایه گذاری 
جدی رسانه های خارج نشین و برخی عملکردهای 
نادرســت و ســلیقه های عجیب داخلی مرجعیت 
رســانه ای در حال انتقال به خارج از کشــور است. 
بماند که مزایای شفافیت داخلی بسیار فراتر از این 
موضوع است و حتی اصلی ترین پروژه آقای رئیسی 
که در دوره رقابت های انتخاباتی هم بســیار بر آن 
تاکید می کرد یعنی مبارزه با فساد را به طور جدی 
تحت تاثیر مثبــت قرار خواهد داد. بــرای مبارزه 
سازمان دهی شــده و هماهنگ با فساد، قرارگاهی 

مشترک با مجلس و قوه قضاییه تشکیل می دادم. 

 رئیسی کابینه را در روز تحلیف معرفی 
کند اتود اولیه نقشه تحول اقتصاد

آورده  گزارشــی  در  فرهیختــگان  روزنامــه 
است:  براســاس قانون، رئیس جمهور از روز تحلیف، 
۱۰ روز فرصــت دارد کابینــه خــود را به مجلس 
شورای اسالمی معرفی کند. مجلس نیز باید بررسی 
صالحیــت وزرا را در بازه ای یک هفته ای اعالم کند. 
با این حســاب رئیسی تا ۲۴ مردادماه برای معرفی 
کابینه به مجلس فرصت خواهد داشــت اما با توجه 
به مطالبه رهبر انقالب به احتمال زیاد رئیســی در 
روز تحلیف یا حداکثر تــا میانه هفته آینده کابینه 

خود را به مجلس تقدیم خواهد کرد. روز گذشــته 
رهبر انقالب در مراســم تنفیذ، بر ضرورت »سرعت 
عمل در تشــکیل دولت« تاکیــد کردند و فرمودند 
»شــرایط کشــور اقتضا نمی کند که تشکیل دولت 
به تاخیر بیفتد.« ایشــان بر همین اساس خواستار 
شدند که رئیس جمهور در معرفی وزرای پیشنهادی 
و مجلس نیز در بررسی صالحیت وزیران »شتاب« 
به خرج دهند. براســاس قانون، رئیس جمهور از روز 
تحلیــف، ۱۰ روز فرصــت دارد کابینــه خود را به 
مجلس شــورای اســالمی معرفی کند. مجلس نیز 
باید بررسی صالحیت وزرا را در بازه ای یک هفته ای 
اعالم کند. با این حســاب رئیســی تا ۲۴ مردادماه 
برای معرفی کابینه به مجلس فرصت خواهد داشت 
اما با توجه به مطالبــه رهبر انقالب به احتمال زیاد 
رئیســی در روز تحلیف یا حداکثر تــا میانه هفته 
آینــده کابینه خود را به مجلس تقدیم خواهد کرد. 
مجلس نیــز احتماال در بــازه ای کمتر از یک هفته 

بررسی صالحیت ها را به پایان خواهد رساند.

 کارنامه و برنامه درکناِر تعهد و تخصص
خبرگزاری فارس در یادداشتی به قلم هادی یوسف 
پورآذری فعال سیاسی، آورده است: با نزدیک و نزدیک 
تر شدن به روزهای تغییر مدیریت ملی و محلی کشور، 
گمانــه زنی ها در مورد افراد حاضــر در کابینه دولت 
مردمی آیت اهلل رئیسی و همچنین مسئولین مدیریت 
شــهری کالنشهر تهران به عنوان پایتخت کشور، روز 
به روز بیشتر و بیشتر می شود. تاریخ تحوالت معاصر 
اجرایی و مدیریتی کشور نشان داده است، اینکه چه 
شخصی مسئولیت اداره کشور یا کالنشهر تهران را بر 
عهده دارد به طور مستقیم بر روری رضایتمندی و یا 
عدم رضایتمندی مردم اثرگذار اســت. متاسفانه عدم 
وجود ســازو کار سیستماتیک در اداره امور اجرایی و 
مدیریتی در ایران که مشکلی دیرینه و تاریخی است 
سبب شده است که وابستگی موفقیت یا عدم موفقیت 
در امــور مدیریتی مهمترین تاثیر را از فرد مســئول 
بپذیرد که این متاسفانه نه تنها به عنوان یک رویکرد 
منفی مدیریتی در الگوهای مدیریت کالن مدیریتی به 
شمار می آید بلکه سبب می شود توسعه پیشرفت در 
کشورمان در یک منحنی با فراز و نشیب های فراوان 
قرار بگیرد. به عبــارت دیگر هر زمان مدیری کارآمد 
مسئولیت امور اجرایی و مدیریتی در کشور را برعهده 
گرفته، اداره کشور و مدیریت شهری تهران در مسیر 
توســعه و پیشرفت با سرعت بیشــتر حرکت کرده و 
هر زمان مدیری با ضعف مدیریتی بر ســر کار حاکم 
شده به طور مستقیم مسیر توسعه و پیشرفت کشور و 
پایتخت را تحت تاثیر ناکارآمدی خود قرار داده است.

 اولین آزمون دولت سیزدهم تحقق کالم 
رهبری و معرفی کابینه جدید است

لطف اهلل فروزنده فعال سیاسی اصولگرا در گفت 
وگو با خبرگزاری دانشــجو گفت: نطفه فساد در قوه 
قضاییه بسته می شوداگر امضاهای طالیی، رانت ها و 
مقررات زاید حذف شــودو شفافیت صورت بگیرد از 
فساد جلوگیری می شود. به اعتقاد من آقای رییسی 
باید سامانه های شفافیت یکپارچه را راه اندازی کند. 
اولین آزمون دولت سیزدهم و مجلس محقق نمودن 
کالم رهبــری و معرفــی کابینه جدید اســت. مهار 
کســری بودجه و کنترل نقدینگی از مسائل چالشی 

پیش روی دولت رئیسی در دولت سیزدهم است

اولین آزمون دولت سیزدهم و مجلس 
محقق نمودن کالم رهبری و معرفی 

کابینه جدید است. مهار کسری بودجه 
و کنترل نقدینگی از مسائل چالشی 
پیش روی دولت رئیسی در دولت 

سیزدهم است
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 ورود انقالب اسالمی به دومین مرحله ی 
خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی

از میان همه ی مّلت های زیر ســتم، کمتر مّلتی 
به انقــالب هّمت میگمــارد؛ و در میان مّلت هایی 
که به پاخاســته و انقــالب کرده انــد، کمتر دیده 
شــده که توانسته باشــند کار را به نهایت رسانده 
و به جز تغییــر حکومت ها، آرمان هــای انقالبی را 
حفظ کرده باشــند. اّما انقالب ُپرشکوه مّلت ایران 
که بزرگ تریــن و مردمی ترین انقالب عصر جدید 
است، تنها انقالبی است که یک چّله ی ُپرافتخار را 
بدون خیانت به آرمان هایش پشــت سر نهاده و در 
برابر همه ی وسوســه هایی که غیر قابل مقاومت به 
نظر میرسیدند، از کرامت خود و اصالت شعارهایش 
صیانــت کــرده و اینــک وارد دّومیــن مرحله ی 

بیانیه گام دوم
رّب العالمین و الّصالة و الّسالم علی سیّدنا محّمد و آله  الّطاهرین و صحبه المنتجبین و من تبعهم باحسان الی یوم الّدین.

خودســازی و جامعه پردازی و تمّدن ســازی شده 
 اســت. درودی از اعماق دل بر این مّلت؛ بر نسلی 
که آغاز کرد و ادامه داد و بر نســلی که اینک وارد 

فرایند بزرگ و جهانِی چهل سال دّوم می شود.

 پیروزی انقالب اســالمی؛ آغازگر عصر 
جدید عالم

آن روز کــه جهان میان شــرق و غــرب ماّدی 
تقسیم شــده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ 
دینی را نمیُبرد، انقالب اســالمی ایران، با قدرت و 
شــکوه پا به میدان نهاد؛ چهارچوب ها را شکست؛ 
کهنگی کلیشه ها را به رخ دنیا کشید؛ دین و دنیا را 
در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی را اعالم 
نمود. طبیعی بود که ســردمداران گمراهی و ستم 

واکنش نشان دهند، اّما این واکنش ناکام ماند. چپ 
و راســِت مدرنیته، از تظاهر به نشنیدن این صدای 
جدید و متفــاوت، تا تالش گســترده و گونه گون 
بــرای خفه کردن آن، هرچه کردند به اجِل محتوم 
خود نزدیک تر شدند. اکنون با گذشت چهل جشن 
ساالنه ی انقالب و چهل دهه ی فجر، یکی از آن دو 
کانون دشمنی نابود شده و دیگری با مشکالتی که 
خبر از نزدیکی احتضار می دهند، دست وپنجه نرم 
می کند! و انقالب اســالمی بــا حفظ و پایبندی به 

شعارهای خود همچنان به پیش می رود.

 شــعارهای جهانی، فطری، درخشان و 
همیشه زنده ی انقالب اسالمی

بــرای همه چیز می تــوان طول عمــر مفید و 
تاریخ مصرف فرض کرد، اّما شــعارهای جهانی این 
انقالب دینی از این قاعده مستثنا است؛ آنها هرگز 
بی مصــرف و بی فایده نخواهند شــد، زیرا فطرت 
بشــر در همه ی عصرها با آن سرشته است. آزادی، 
اخالق، معنوّیت، عدالت، استقالل، عّزت، عقالنّیت، 
برادری، هیچ یک به یک نسل و یک جامعه مربوط 
نیســت تا در دوره ای بدرخشد و در دوره ای دیگر 
افول کند. هرگز نمی توان مردمی را تصّور کرد که 
از این چشــم اندازهای مبارک دل زده شوند. هرگاه 
دل زدگی پیش آمده، از روی گردانی مســئوالن از 
این ارزشــهای دینی بوده است و نه از پایبندی به 

آنها و کوشش برای تحّقق آنها.

 دفاع ابدی از نظریه ی نظام انقالبی
انقالب اسالمی همچون پدیده ای زنده و بااراده، 
همواره دارای انعطاف و آماده ی تصحیح خطاهای 
خویش اســت، اّما تجدیدنظرپذیــر و اهل انفعال 
نیست. به نقدها حّساسّیت مثبت نشان میدهد و آن 
را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرفهای بی عمل 
می شــمارد، اّما به هیچ بهانه ای از ارزش هایش که 
بحمداهلل با ایمان دینی مردم آمیخته است، فاصله 
نمی گیرد. انقالب اســالمی پس از نظام ســازی، به 
رکود و خموشــی دچار نشــده و نمی شود و میان 
جوشش انقالبی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و 
ناسازگاری نمی بیند، بلکه از نظرّیه ی نظام انقالبی 

تا ابد دفاع می کند.

 جمهوری اسالمی و فاصله ی میان بایدها 
و واقعیت ها

جمهوری اسالمی، متحّجر و در برابر پدیده ها و 
موقعّیت های نو به نو، فاقد احساس و ادراک نیست، 
اّما به اصول خود بشّدت پایبند و به مرزبندی های 
خود با رقیبان و دشــمنان بشــّدت حّساس است. 
با خطــوط اصلی خود هرگــز بی مباالتی نمی کند 
و برایش مهم اســت که چرا بماند و چگونه بماند. 
بی شــک فاصله ی میان بایدها و واقعّیت ها، همواره 
وجدانهــای آرمان خواه را عذاب داده و می دهد، اّما 
این، فاصله ای طی شــدنی اســت و در چهل سال 
گذشته در مواردی بارها طی شده است و بی شک 
در آینــده، با حضور نســل جوان مؤمــن و دانا و 
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ُپرانگیزه، با قدرت بیشتر طی خواهد شد.

ایران  سربلندی  مایه ی  اسالمی؛  انقالب   
و ایرانی

انقالب اسالمی مّلت ایران، قدرتمند اّما مهربان 
و باگذشــت و حّتــی مظلوم بوده اســت. مرتکب 
افراط ها و چپ روی هایی که مایه ی ننگ بســیاری 
از قیامها و جنبش ها اســت، نشــده است. در هیچ 
معرکه ای حّتی با آمریــکا و صّدام، گلوله ی اّول را 
شــّلیک نکرده و در همه ی موارد، پس  از حمله ی 
دشــمن از خود دفاع کــرده و البّته ضربت متقابل 
را محکــم فرود آورده اســت. این انقــالب از آغاز 
تا امروز نــه بی رحم و خون ریز بــوده و نه منفعل 
و مرّدد. با صراحت و شــجاعت در برابر زورگویان 
و گردنکشان ایســتاده و از مظلومان و مستضعفان 
دفاع کرده اســت. این جوانمردی و مرّوت انقالبی، 
این صداقت و صراحت و اقتدار، این دامنه ی عمل 
جهانی و منطقه ای در کنار مظلومان جهان، مایه ی 
سربلندی ایران و ایرانی است، و همواره چنین باد.

 برای برداشتن گام های استوار در آینده، 
باید گذشته را درست شناخت

اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری 
اســالمی، این بنده ی ناچیز مایلم با جوانان عزیزم، 
نســلی که پا بــه میدان عمل می گــذارد تا بخش 
دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسالمی 
بزرگ را آغاز کند، سخن بگویم. سخن اّول درباره ی 

گذشته است.
عزیزان! نادانســته ها را جز بــا تجربه ی خود یا 
گوش سپردن به تجربه ی دیگران نمی توان دانست. 
بســیاری از آنچه را ما دیده و آزموده ایم، نسل شما 
هنوز نیازموده و ندیده اســت. ما دیده ایم و شــما 
خواهید دید. دهه های آینده دهه های شــما است 
و شــمایید که باید کارآزموده و ُپرانگیزه از انقالب 
خود حراســت کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان 
بزرگش که ایجاد تمّدن نوین اســالمی و آمادگی 
برای طلوع خورشــید والیت عظمٰی )ارواحنافداه( 
است، نزدیک کنید. برای برداشتن گام های استوار 
در آینده، باید گذشــته را درســت شــناخت و از 
تجربه هــا درس گرفت؛ اگر از ایــن راهبرد غفلت 
شــود، دروغ ها به جای حقیقت خواهند نشســت 
و آینده مــورد تهدیدهای ناشــناخته قرار خواهد 
گرفت. دشــمنان انقالب با انگیزه ای قوی، تحریف 
و دروغ پردازی درباره ی گذشته و حّتی زمان حال 
را دنبــال می کنند و از پــول و همه ی ابزارها برای 
آن بهره می گیرنــد. رهزنان فکر و عقیده و آگاهی 
بســیارند؛ حقیقــت را از دشــمن و پیاده نظامش 

نمی توان شنید.

 آغاز انقالب و نظام اسالمی از نقطه صفر
انقالب اســالمی و نظام برخاسته از آن، از نقطه 
صفر آغاز شد؛ اّواًل: همه چیز علیه ما بود، چه رژیم 
فاســد طاغوت که عالوه  بر وابســتگی و فســاد و 
استبداد و کودتایی بودن، اّولین رژیم سلطنتی در 
ایران بود که به دســت بیگانه -و نه به زور شمشیر 
خود- بر ســِر کار آمده بــود، و چه دولت آمریکا و 
برخی دیگر از دولت های غربی، و چه وضع بشّدت 
نابســامان داخلی و عقب افتادگی شرم آور در علم و 

فّناوری و سیاست و معنوّیت و هر فضیلت دیگر.

ثانیًا: هیچ تجربه ی پیشــینی و راه طی شده ای 
در برابر ما وجود نداشت. بدیهی است که قیام های 
مارکسیستی و امثال آن نمی توانست برای انقالبی 
که از متن ایمــان و معرفت اســالمی پدید آمده 
اســت، الگو محسوب شود. انقالبیون اسالمی بدون 
سرمشــق و تجربه آغاز کردند و ترکیب جمهورّیت 
و اســالمّیت و ابزارهای تشکیل و پیشرفت آن، جز 
با هدایت الهی و قلب نورانی و اندیشه ی بزرگ امام 
خمینی، به دست نیامد. و این نخستین درخشش 

انقالب بود.

 تقابــل دوگانــه ی جدید »اســالم و 
استکبار«؛ پدیده ی برجسته ی جهان معاصر

پس آ نگاه انقالب مّلت ایران، جهان دوقطبی آن 
روز را به جهان ســه قطبی تبدیل کرد و ســپس با 
ســقوط و حذف شــوروی و اقمارش و پدید آمدن 
قطب های جدیــد قدرت، تقابــل دوگانه ی جدید 
»اســالم و اســتکبار« پدیده ی برجسته ی جهان 
معاصر و کانون توّجه جهانیان شــد. از سویی نگاه 
امیدوارانــه ی مّلت هــای زیر ســتم و جریان های 
آزادی خــواه جهــان و برخی دولت هــای مایل به 
استقالل، و از سویی نگاه کینه ورزانه و بدخواهانه ی 
رژیم های زورگو و قلدرهــای باج طلب عالم، بدان 
دوخته شــد. بدین گونه مسیر جهان تغییر یافت و 
زلزله ی انقالب، فرعونهای در بســتِر راحت آرمیده 
را بیدار کرد؛ دشمنی ها با همه ی شّدت آغاز شد و 
اگر نبود قدرت عظیم ایمان و انگیزه ی این مّلت و 
رهبری آسمانی و تأییدشده ی امام عظیم الّشأن ما، 
تاب آوردن در برابر آن همه خصومت و شــقاوت و 

توطئه و خباثت، امکان پذیر نمی شد.

 مدیریت جهــادی و اعتقاد به اصل »ما 
در  ایران  پیشرفت  و  عامل عزت  می توانیم«؛ 

همه ی عرصه ها
به رغــم همــه ی این مشــکالت طاقت فرســا، 
جمهوری اســالمی روزبــه روز گام هــای بلندتر و 
اســتوارتری به جلو برداشــت. این چهل ســال، 
شــاهد جهادهای بزرگ و افتخارات درخشــان و 
پیشــرفت های شــگفت آور در ایران اسالمی است. 
عظمت پیشرفت های چهل ساله ی مّلت ایران آنگاه 
بدرســتی دیده می شود که این مّدت، با مّدت های 
مشابه در انقالب های بزرگی همچون انقالب فرانسه 
و انقالب اکتبر شوروی و انقالب هند مقایسه شود. 
مدیرّیت های جهادی الهام گرفته از ایمان اسالمی و 
اعتقاد به اصل »مــا می توانیم« که امام بزرگوار به 
همه ی ما آموخت، ایران را به عّزت و پیشــرفت در 

همه ی عرصه ها رسانید.

 برکات بزرگ انقالب اسالمی:
انقالب به یک انحطــاط تاریخی طوالنی پایان 
داد و کشــور که در دوران پهلوی و قاجار بشــّدت 
تحقیر شــده و بشــّدت عقب مانده بود، در مسیر 
پیشرفت ســریع قرار گرفت؛ در گام نخست، رژیم 
ننگین سلطنت اســتبدادی را به حکومت مردمی 
و مردم ســاالری تبدیل کرد و عنصر اراده ی مّلی را 
که جان مایه  ی پیشرفت همه جانبه و حقیقی است 
در کانون مدیرّیت کشور وارد کرد؛ آنگاه جوانان را 
میدان دار اصلی حــوادث و وارد عرصه ی مدیرّیت 
کــرد؛ روحیه  و باور »ما می توانیــم« را به همگان 

منتقل کــرد؛ به برکت تحریم دشــمنان،  اّتکاء به 
توانایی داخلی را به همه آموخت و این منشأ برکات 

بزرگ شد:

 یک( ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی 
ایران

اّواًل: ثبــات و امنّیت کشــور و تمامّیت ارضی و 
حفاظت از مرزها را که آماج تهدید جّدی دشمنان 
قرار گرفته بود ضمانت کرد و معجزه ی پیروزی در 
جنگ هشت ساله و شکست رژیم بعثی و پشتیبانان 

آمریکایی و اروپایی و شرقی اش را پدید  آورد.

 دو( موتور پیشران کشور در عرصه ی علم 
و فّناوری و ایجاد زیرســاخت های حیاتی و 

اقتصادی و عمرانی
ثانیًا: موتور پیشــران کشــور در عرصه ی علم و 
فّناوری و ایجاد زیرســاخت های حیاتی و اقتصادی 
و عمرانی شــد کــه تا اکنــون ثمــرات بالنده ی 
آن روزبه روز فراگیرتر می شــود. هزاران شــرکت 
دانش بنیــان، هزاران طرح زیرســاختی و ضروری 
برای کشــور در حوزه های عمــران و حمل ونقل و 
صنعت و نیرو و معدن و ســالمت و کشــاورزی و 
آب و غیره، میلیون ها تحصیل کرده ی دانشــگاهی 
یا در حــال تحصیل، هزاران واحد دانشــگاهی در 
سراسر کشــور، ده ها طرح بزرگ از قبیل چرخه ی 
سوخت هسته ای، سّلول های بنیادی، فّناوری نانو، 
زیســت فّناوری و غیــره با رتبه های نخســتین در 
کّل جهان، شصت برابر شــدن صادرات غیرنفتی، 
نزدیک به ده برابر شــدن واحدهای صنعتی، ده ها 
برابر شــدن صنایع از نظر کیفــی، تبدیل صنعت 
مونتاژ به فّناوری بومی، برجســتگی محسوس در 
رشته های گوناگون مهندســی از جمله در صنایع 
دفاعی، درخشــش در رشــته های مهم و حّساس 
پزشــکی و جایگاه مرجعّیت در آن و ده ها نمونه ی 
دیگر از پیشرفت، محصول آن روحیه و آن حضور و 
آن احساس جمعی است که انقالب برای کشور به 
ارمغان آورد. ایراِن پیش  از انقالب، در تولید علم و 
فّناوری صفر بود، در صنعت به جز مونتاژ و در علم 

به جز ترجمه هنری نداشت.

و  اوج رسانیدن مشارکت مردمی  به   سه( 
مسابقه ی خدمت رسانی

ثالثًا: مشــارکت مردمی را در مســائل سیاسی 
مانند انتخابــات، مقابله با فتنه های داخلی، حضور 
در صحنه های مّلی و استکبارستیزی به اوج رسانید 
و در موضوعات اجتماعی مانند کمک رســانی ها و 
فّعالّیتهای نیکوکاری که از پیش  از انقالب آغاز شده 
بود، افزایش چشــمگیر داد. پــس  از انقالب، مردم 
در مسابقه  ی خدمت رســانی در حوادث طبیعی و 

کمبودهای اجتماعی مشتاقانه شرکت میکنند.

 چهار( ارتقاء شــگفت آور بینش سیاسی 
آحاد مردم

رابعًا: بینش سیاســی آحاد مردم و نگاه آنان به 
مســائل بین المللی را به گونه ی شگفت آوری ارتقاء 
داد. تحلیل سیاســی و فهم مســائل بین المللی در 
موضوعاتی همچون جنایات غرب بخصوص آمریکا، 
مســئله ی فلســطین و ظلم تاریخی به مّلت آن، 
مســئله ی جنگ افروزی ها و رذالتهــا و دخالتهای 
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قدرتهای قلدر در امور مّلتها و امثال آن را از انحصار 
طبقــه محدود و عزلت  گزیده ای به نام روشــنفکر، 
بیرون آورد؛ این گونه، روشنفکری میان عموم مردم 
در همه ی کشور و همه ی ساحتهای زندگی جاری 
شد و مســائلی از این دست حّتی برای نوجوانان و 

نونهاالن، روشن و قابل فهم گشت.

 پنج( ســنگین کردن کفــه ی عدالت در 
تقسیم امکانات عمومی کشور

خامســًا: کّفه ی عدالت را در تقســیم امکانات 
عمومی کشور سنگین کرد. نارضایتی این حقیر از 
کارکرد عدالت در کشــور به دلیل آنکه این ارزش 
واال بایــد گوهر بی همتا بر تــارک نظام جمهوری 
اســالمی باشد و هنوز نیســت، نباید به این معنی 
گرفته شــود که برای اســتقرار عدالــت کار انجام 
نگرفته اســت. واقعّیت آن اســت که دستاوردهای 
مبــارزه با بی عدالتــی در این چهار دهــه، با هیچ 
دوره ی دیگر گذشــته قابل مقایســه نیســت. در 
رژیــم طاغوت بیشــترین خدمــات و درآمدهای 
کشــور در اختیار گروه کوچکی از پایتخت نشینان 
یا همســانان آنان در برخی دیگر از نقاط کشــور 
بود. مردم بیشــتر شهرها بویژه مناطق دوردست و 
روستاها در آخر فهرست و غالبًا محروم از نیازهای 
اّولّیه ی زیرساختی و خدمت رسانی بودند. جمهوری 
اسالمی در شمار موّفق ترین حاکمّیتهای جهان در 
جابه جایــی خدمت و ثــروت از مرکز به همه جای 
کشــور، و از مناطق مرّفه نشــین شهرها به مناطق 
پایین دست آن بوده اســت. آمار بزرگ راه سازی و 
خانه ســازی و ایجاد مراکز صنعتــی و اصالح امور 
کشاورزی و رســاندن برق و آب و مراکز درمانی و 
واحدهای دانشگاهی و سد و نیروگاه و امثال آن به 
دورترین مناطق کشور، حقیقتًا افتخارآفرین است؛ 
بی شک این همه، نه در تبلیغات نارسای مسئوالن 
انعکاس یافته  و نه زبان بدخواهان خارجی و داخلی 
به آن اعتراف کرده اســت؛ ولی هست و حسنه ای 
برای مدیران جهــادی و بااخالص نزد خدا و خلق 
اســت. البّته عدالت مــورد انتظــار در جمهوری 
اسالمی که مایل است پیرو حکومت علوی شناخته 
شــود، بسی برتر از اینها اســت و چشم امید برای 
اجرای آن به شــما جوانها است که در ادامه بدان 

خواهم پرداخت.

 شش( افزایش چشمگیر معنویت و اخالق 
در فضای عمومی جامعه

سادســًا: عیــار معنوّیت و اخــالق را در فضای 
عمومی جامعــه بگونه ای چشــمگیر افزایش داد. 
این پدیــده ی مبارک را رفتار و منش حضرت امام 
خمینــی در طول دوران مبــارزه و پس  از پیروزی 
انقالب، بیش  از هر چیز رواج داد؛ آن انسان معنوی 
و عارف و وارســته از پیرایه های مــاّدی، در رأس 
کشــوری قرار گرفت که مایه هــای ایمان مردمش 
بسی ریشــه دار و عمیق بود. هرچند دست تطاول 
تبلیغات مرّوج فساد و بی بندوباری در طول دوران 
پهلوی ها به آن ضربه های ســخت زده و لجنزاری 
از آلودگی اخالقــی غربی را به درون زندگی مردم 
متوّســط و بخصوص جوانان کشــانده بــود، ولی 
رویکرد دینــی و اخالقی در جمهوری اســالمی، 
دلهای مســتعد و نورانی بویژه جوانان را مجذوب 
کرد و فضا به ســود دین و اخالق دگرگون شــد. 

مجاهدتهای جوانان در میدانهای ســخت از جمله 
دفــاع مقّدس، با ذکر و دعــا و روحیه ی برادری و 
ایثار همراه شــد و ماجراهای صدر اسالم را زنده و 
نمایان در برابر چشــم همه نهاد. پدران و مادران و 
همسران با احساس وظیفه ی دینی از عزیزان خود 
که به جبهه های گوناگون جهاد می شــتافتند دل 
کندند و سپس، آنگاه که با پیکر خون آلود یا جسم 
آســیب دیده ی آنان روبه رو شــدند، مصیبت را با 
شکر همراه کردند. مساجد و فضاهای دینی رونقی 
بی سابقه گرفت. صف نوبت برای اعتکاف از هزاران 
جوان و اســتاد و دانشجو و زن و مرد و صف نوبت 
برای اردوهای جهادی و جهاد ســازندگی و بسیج 
سازندگی از هزاران جوان داوطلب و فداکار آکنده 
شــد. نماز و حج و روزه داری و پیاده روی زیارت و 
مراسم گوناگون دینی و انفاقات و صدقات واجب و 
مستحب در همه جا بویژه میان جوانان رونق یافت و 
تا امروز، روزبه روز بیشتر و باکیفّیت تر شده است. و 
اینها همه در دورانی اّتفاق افتاده که سقوط اخالقی 
روزافزون غرب و پیروانش و تبلیغات ُپرحجم آنان 
برای کشاندن مرد و زن به لجنزارهای فساد، اخالق 
و معنوّیت را در بخش هــای عمده ی عالم منزوی 
کرده است؛ و این معجزه ای دیگر از انقالب و نظام 

اسالمی فّعال و پیشرو است.

 هفت( ایســتادگی روزافــزون در برابر 
قلدران و زورگویان و مستکبران جهان

ســابعًا: نماد ُپراّبهــت و باشــکوه و افتخارآمیز 
ایستادگی در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران 
جهــان و در رأس آنــان آمریــکای جهان خوار و 
جنایت کار، روزبه روز برجســته تر شد. در تمام این 
چهل ســال، تســلیم ناپذیری و صیانت و پاسداری 
از انقــالب و عظمــت و هیبت الهــی آن و گردن 
برافراشــته ی آن در مقابــل دولتهــای متکّبــر و 
مستکبر، خصوصّیت شناخته شده ی ایران و ایرانی 
بویژه جوانان این مرز و بوم به شــمار میرفته است. 
قدرتهای انحصارگر جهان که همواره حیات خود را 
در دست اندازی به استقالل دیگر کشورها و پایمال 
کــردن منافع حیاتی آنها برای مقاصد شــوم خود 
دانسته اند، در برابر ایران اسالمی و انقالبی، اعتراف 
به ناتوانی کردند. مّلت ایران در فضای حیات بخش 
انقالب توانســت نخست دست نشــانده ی آمریکا و 
عنصر خائن به مّلت را از کشــور براَند و پس از  آن 
هم تا امروز از ســلطه ی دوباره ی قلدران جهانی بر 

کشور با قدرت و شّدت جلوگیری کند.

 انقالب چهل ساله و گام بزرگ دوم
جوانان عزیز! اینها بخشی محدود از سرفصل های 
عمده در سرگذشت چهل ســاله ی انقالب اسالمی 
اســت؛ انقالب عظیم و پایدار و درخشانی که شما 
به توفیق الهی باید گام بزرگ دّوم را در پیشــبرد 

آن بردارید.
محصول تالش چهل ساله، اکنون برابر چشم ما 
است: کشــور و مّلتی مستقل، آزاد، مقتدر، باعّزت، 
متدّین، پیشــرفته در علم، انباشــته از تجربه هایی 
گران بهــا، مطمئن و امیدوار، دارای تأثیر اساســی 
در منطقه و دارای منطق قوی در مســائل جهانی، 
رکورددار در شتاب پیشرفت های علمی، ر کورددار 
در رسیدن به رتبه های باال در دانشها و فّناوری های 
مهم از قبیل هســته ای و سّلول های بنیادی و نانو 

و هوافضا و امثال آن، ســرآمد در گسترش خدمات 
اجتماعی، ســرآمد در انگیزه هــای جهادی میان 
جوانان، ســرآمد در جمعّیت جوان کارآمد، و بسی 
ویژگی های افتخارآمیز دیگــر که همگی محصول 
انقالب و نتیجه جهت گیری های انقالبی و جهادی 
اســت. و بدانید کــه اگر بی توّجهی به شــعارهای 
انقالب و غفلــت از جریان انقالبــی در برهه هایی 
از تاریخ چهل ســاله نمیبود -که متأّســفانه بود و 
خســارت بار هم بود- بی شک دستاوردهای انقالب 
از این بســی بیشتر و کشــور در مسیر رسیدن به 
آرمان های بزرگ بســی جلوتر بود و بســیاری از 

مشکالت کنونی وجود نمیداشت.

 اقتدار انقالب اسالمی و تغییر چالشها و 
شکست مستکبران

ایران مقتدر، امــروز هم مانند آغــاز انقالب با 
چالش های مستکبران روبه رو اســت اّما با تفاوتی 
کاماًل معنی دار. اگر آن روز چالش با آمریکا بر ســر 
کوتاه کردن دست عّمال بیگانه یا تعطیلی سفارت 
رژیم صهیونیســتی در تهران یا رسوا کردن النه ی 
جاسوســی بود، امروز چالش بر ســِر حضور ایران 
مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیســتی و برچیدن 
بساط نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه ی غرب آسیا 
و حمایت جمهوری اســالمی از مبارزات مجاهدان 
فلســطینی در قلب سرزمین های اشغالی و دفاع از 
پرچم برافراشــته ی حزب اهلل و مقاومت در سراسر 
ایــن منطقه اســت. و اگر آن روز، مشــکل غرب 
جلوگیری از خرید تســلیحات ابتدایی برای ایران 
بود،  امروز مشکل او جلوگیری از انتقال سالحهای 
پیشــرفته ی ایرانی به نیروهای مقاومت اســت. و 
اگــر آن روز گمان آمریکا آن بود که با چند ایرانی 
خودفروخته یــا با چند هواپیمــا و بالگرد خواهد 
توانســت بر نظام اســالمی و مّلت ایران فائق آید، 
امروز برای مقابله ی سیاســی و امنّیتی با جمهوری 
اسالمی، خود را محتاج به یک ائتالف بزرگ از ده ها 
دولــت معاند یا مرعوب میبینــد و البّته باز هم در 
رویارویی، شکست میخورد. ایران به برکت انقالب، 
اکنون در جایگاهی متعالی و شایسته ی مّلت ایران 
در چشــم جهانیان و عبورکرده از بسی گردنه های 

دشوار در مسائل اساسی خویش است.

 جوانان؛ محور تحقق نظام پیشــرفته ی 
اسالمی

اّما راه طی شده فقط قطعه ای از مسیر افتخارآمیز 
به ســوی آرمان های بلند نظام جمهوری اسالمی 
اســت. دنباله ی این مســیر که به گمــان زیاد، به 
دشوارِی گذشته ها نیست، باید با هّمت و هشیاری و 
سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی شود. مدیران 
جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فّعاالن 
جوان، در همه ی میدانهای سیاســی و اقتصادی و 
فرهنگی و بین المللی و نیــز در عرصه های دین و 
اخالق و معنوّیت و عدالت، باید شــانه های خود را 
به زیر بار مســئولّیت دهند، از تجربه ها و عبرتهای 
گذشته بهره گیرند، نگاه انقالبی و روحیه ی انقالبی 
و عمــل جهــادی را به کار بندند و ایــران عزیز را 

الگوی کامل نظام پیشرفته ی اسالمی بسازند.

با  انســانی مســتعد و کارآمد  نیروی   
ایمانــی و دینی؛  زیربنای عمیــق و اصیل 
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مهم ترین ظرفیت امیدبخش کشور
نکته ی مهّمی که باید آینده سازان در نظر داشته 
باشند، این است که در کشوری زندگی میکنند که 
از نظر ظرفّیتهای طبیعی و انســانی، کم نظیر است 
و بســیاری از این ظرفّیتها با غفلت دست اندرکاران 
تاکنون بی اســتفاده یا کم اســتفاده مانده اســت. 
هّمتهای بلند و انگیزه های جوان و انقالبی، خواهند 
توانست آنها را فّعال و در پیشرفت ماّدی و معنوی 

کشور به معنی واقعی جهش ایجاد کنند.
نیروی  امیدبخش کشــور،  مهم ترین ظرفّیــت 
انســانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل 
ایمانی و دینی است. جمعّیت جوان زیر ۴۰  سال که 
بخش مهّمی از آن نتیجه موج جمعّیتی ایجادشده 
در دهه ی ۶۰ است، فرصت ارزشمندی برای کشور 
اســت. ۳۶ میلیون نفر در سنین میانه ی ۱۵ و ۴۰ 
سالگی، نزدیک به ۱۴ میلیون نفر دارای تحصیالت 
عالــی، رتبه ی دّوم جهان در دانش آموختگان علوم 
و مهندســی، انبوه جوانانی که با روحیه ی انقالبی 
رشد کرده و آماده ی تالش جهادی برای کشورند، 
و جمع چشمگیر جوانان محّقق و اندیشمندی که 
به آفرینشــهای علمی و فرهنگی و صنعتی و غیره 
اشتغال دارند؛ اینها ثروت عظیمی برای کشور است 
که هیچ اندوخته ی ماّدی با آن مقایســه نمی تواند 

شد.

 فهرست طوالنی فرصتهای مادی کشور
به جز اینها، فرصتهای ماّدی کشور نیز فهرستی 
طوالنــی را تشــکیل میدهد که مدیــران کارآمد 
و ُپرانگیــزه و خردمند می توانند بــا فّعال کردن و 
بهره گیری از آن، درآمدهای مّلی را با جهشی نمایان 
افزایش داده و کشور را ثروتمند و بی نیاز و به معنی 

واقعی دارای اعتمادبه نفس کنند و مشکالت کنونی 
را برطــرف نمایند. ایران بــا دارا بودن یک درصد 
جمعّیت جهان، دارای ۷ درصد ذخایر معدنی جهان 
اســت: منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنائی 
جغرافیایی میان شــرق و غرب و شمال و جنوب، 
بــازار بزرگ مّلی، بازار بزرگ منطقه ای با داشــتن 
۱۵ همســایه با ۶۰۰ میلیون جمعّیت، ســواحل 
دریایی طوالنی، حاصلخیــزی زمین با محصوالت 
متنّوع کشــاورزی و باغی، اقتصاد بزرگ و متنّوع، 
بخش هایی از ظرفّیتهای کشــور است؛ بسیاری از 
ظرفّیتها دست نخورده مانده است. گفته شده  است 
که ایران از نظر ظرفّیتهای استفاده نشده ی طبیعی 
و انســانی در رتبه ی اّول جهان است. بی شک شما 
جوانان مؤمن و ُپرتالش خواهید توانست این عیب 
بزرگ را برطرف کنید. دهه ی دّوم چشم انداز، باید 
زمان تمرکز بر بهره برداری از دستاوردهای گذشته 
و نیز ظرفّیتهای استفاده نشــده باشــد و پیشرفت 
کشور از جمله در بخش تولید و اقتصاد مّلی ارتقاء 

یابد.

 گام دوم و سرفصلها و توصیه های اساسی 
در پرتو امید و نگاه خوش بینانه به آینده

اکنون به شــما فرزندان عزیــزم در مورد چند 
سرفصل اساسی توصیه هایی میکنم. این سرفصل ها 
عبارتنــد از: علــم و پژوهش، معنوّیــت و اخالق، 
اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقالل و آزادی، 
عّزت مّلی و روابط خارجی و مرزبندی با دشــمن، 

سبک زندگی.
اّما پیــش از همه چیز، نخســتین توصیه ی من 
امید و نگاه خوش بینانه به آینده اســت. بدون این 
کلید اساســِی همه ی قفلها، هیــچ گامی نمی توان 
برداشــت. آنچه میگویم یک امیــد صادق و مّتکی 

به واقعّیتهای عینی اســت. اینجانب همواره از امید 
کاذب و فریبنده  دوری جسته ام، اّما خود و همه را 
از نومیدی بیجا و ترس کاذب نیز برحذر داشــته  ام 
و برحذر میدارم. در طول این چهل سال -و اکنون 
مانند همیشه- سیاست تبلیغی و رسانه ای دشمن 
و فّعال ترین برنامه های آن، مأیوس ســازی مردم و 
حّتی مسئوالن و مدیران ما از آینده است. خبرهای 
دروغ، تحلیل هــای مغرضانه، وارونه  نشــان دادن 
واقعّیتها، پنهان کردن جلوه های امیدبخش، بزرگ 
کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار 
محّسنات بزرگ، برنامه همیشگی هزاران رسانه ی 
صوتی و تصویری و اینترنتی دشــمنان مّلت ایران 
اســت؛ و البّته دنباله های آنان در داخل کشور نیز 
قابل مشاهده اند که با استفاده از آزادی ها در خدمت 
دشمن حرکت میکنند. شما جوانان باید پیش گام 
در شکستن این محاصره تبلیغاتی باشید. در خود و 
دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. ترس و 
نومیدی را از خود و دیگران برانید. این نخستین و 
ریشه ای ترین جهاد شما است. نشانه های امیدبخش 
-که به برخی از آنها اشاره شد- در برابر چشم شما 
است. رویشهای انقالب بسی فراتر از ریزشها است 
و دست ودلهای امین و خدمتگزار، بمراتب بیشتر از 
مفســدان و خائنان و کیسه دوختگان است. دنیا به 
جوان ایرانــی و پایداری ایرانی و ابتکارهای ایرانی، 
در بســیاری از عرصه ها با چشــم تکریم و احترام 
می نگرد. قدر خود را بدانیــد و با قّوت خداداد، به 

سوی  آینده خیز بردارید و حماسه بیافرینید.

 و اّما توصیه ها:
یک( علم و پژوهش

دانش،  آشــکارترین وسیله ی عّزت و قدرت یک 
کشور است. روی دیگر دانایی، توانایی است. دنیای 
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غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود 
ثروت و نفوذ و قدرت دویست ســاله فراهم کند و با 
وجود تهیدستی در بنیانهای اخالقی و اعتقادی، با 
تحمیل ســبک زندگی غربی به جوامع عقب مانده 
از کاروان علم، اختیار سیاســت و اقتصاد آنها را به 
دست گیرد. ما به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه 
غرب کرد، توصیه نمیکنیم، اّما مؤّکداً به نیاز کشور 
به جوشاندن چشــمه ی دانش در میان خود اصرار 
می ورزیم. بحمداهلل استعداد علم و تحقیق در مّلت 
ما از متوّسط جهان باالتر است. اکنون نزدیک به دو 
دهه اســت که رستاخیز علمی در کشور آغاز شده 
و با سرعتی که برای ناظران جهانی غافلگیرکننده 
بود -یعنی یازده برابر شــتاب رشد متوّسط علم در 
جهان- به پیش رفته اســت. دستاوردهای دانش و 
فّناوری ما در این مّدت که ما را به رتبه ی شانزدهم 
در میان بیش از دویســت کشــور جهان رسانید و 
مایه ی شــگفتی ناظران جهانی شد و در برخی از 
رشــته های حّساس و نوپدید به رتبه های نخستین 
ارتقــاء داد، همه وهمه در حالی اّتفــاق افتاده که 
کشور دچار تحریم مالی و تحریم علمی بوده است. 
ما با وجود شنا در جهت مخالف جریان دشمن ساز، 
به رکوردهای بزرگ دســت یافته ایم و این نعمت 
بزرگی اســت که به خاطر آن باید روز و شــب خدا 

را سپاس گفت.
اّما آنچه من می خواهم بگویم این است که این 
راه طی شده، با همه ی اهّمّیتش فقط یک آغاز بوده 
است و نه بیشــتر. ما هنوز از قّله های دانش جهان 
بســیار عقبیم؛ باید به قّله ها دســت یابیم. باید از 
مرزهای کنونی دانش در مهم ترین رشــته ها عبور 
کنیــم. ما از این مرحله هنوز بســیار عقبیم؛ ما از 
صفر شروع کرده ایم. عقب ماندگی شرم آور علمی در 
دوران پهلوی ها و قاجارها در هنگامی که مسابقه ی 
علمی دنیا تازه شــروع شده بود، ضربه ی سختی بر 
ما وارد کرده و ما را از این کاروان شتابان، فرسنگها 
عقب نگه داشته بود. ما اکنون حرکت را  آغاز کرده 
و با شتاب پیش میرویم ولی این شتاب باید سال ها 
با شــّدت باال ادامه یابد تا آن عقب افتادگی جبران 
شود. اینجانب همواره به دانشگاه ها و دانشگاهیان و 
مراکــز پژوهش و پژوهندگان، گرم و قاطع و جّدی 
دراین بــاره تذّکر و هشــدار و فراخوان داده ام، ولی 
اینک مطالبــه ی عمومی من از شــما جوانان آن 
اســت که این راه را با احساس مسئولّیت بیشتر و 
همچون یک جهاد در پیش گیرید. سنگ بنای یک 
انقالب علمی در کشور گذاشته شده و این انقالب، 
شهیدانی از قبیل شهدای هسته ای نیز داده است. 
به پاخیزید و دشــمن بدخواه و کینه تــوز را که از 
جهاد علمی شما بشّدت بیمناک است ناکام سازید.

 دو( معنوّیت و اخالق
معنوّیــت به معنی برجســته کردن ارزشــهای 
معنــوی از قبیل: اخالص، ایثار، تــوّکل، ایمان در 
خود و در جامعه اســت، و اخالق به معنی رعایت 
فضیلت هایی چون خیرخواهی، گذشــت، کمک به 
نیازمند، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتمادبه نفس 
و دیگــر خلقّیات نیکو اســت. معنوّیــت و اخالق، 
جهت دهنــده ی همه ی حرکتها و فّعالّیتهای فردی 
و اجتماعــی و نیاز اصلی جامعه اســت؛ بودن آنها، 
محیط زندگی را حّتی با کمبودهای ماّدی، بهشت 
میســازد و نبودن آن حّتی با برخــورداری ماّدی، 

جهّنم می آفریند.
شعور معنوی و وجدان اخالقی در جامعه هرچه 
بیشتر رشد کند برکات بیشتری به بار می آورد؛ این، 
بی گمان محتاج جهاد و تالش اســت و این تالش 
و جهاد، بدون همراهــی حکومتها توفیق چندانی 
نخواهد یافت. اخالق و معنوّیت، البّته با دســتور و 
فرمان به دست نمی آید، پس حکومتها نمی توانند 
آن را بــا قدرت قاهره ایجاد کنند، اّما اّواًل خود باید 
منش و رفتار اخالقی و معنوی داشته باشند، و ثانیًا 
زمینــه  را برای رواج آن در جامعه فراهم کنند و به 
نهادهای اجتماعی دراین باره میدان دهند و کمک 
برســانند؛ با کانونهای ضّد معنوّیــت و اخالق، به 
شیوه ی معقول بستیزند و خالصه اجازه ندهند که 

جهّنمی ها مردم را با زور و فریب، جهّنمی کنند.
ابزارهای رســانه ای پیشــرفته و فراگیر، امکان 
بسیار خطرناکی در اختیار کانونهای ضّد معنوّیت و 
ضّد اخالق نهاده است و هم اکنون تهاجم روزافزون 
دشمنان به دلهای پاک جوانان و نوجوانان و حّتی 
نونهاالن با بهره گیری از این ابزارها را به چشم خود 
می بینیم. دستگاه های مسئول حکومتی دراین باره 
وظایفی سنگین بر عهده دارند که باید هوشمندانه 
و کاماًل مسئوالنه صورت گیرد. و این البّته به معنی 
رفع مسئولّیت از اشخاص و نهادهای غیرحکومتی 
نیســت. در دوره ی پیــش ِرو بایــد دراین باره هــا 
برنامه هــای کوتاه مّدت و میان مّدت جامعی تنظیم 

و اجرا شود؛ ان شاء اهلل.

 سه( اقتصاد
اقتصــاد یــک نقطــه کلیــدِی تعیین کننده 
اســت. اقتصاد قــوی، نقطه قــّوت و عامل مهّم 
ســلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشــور اســت و 
اقتصــاد ضعیف، نقطه ضعف و زمینه  ســاز نفوذ 
و ســلطه و دخالت دشــمنان است. فقر و غنا در 
ماّدّیات و معنوّیات بشر، اثر میگذارد. اقتصاد البّته 
هدف جامعه ی اسالمی نیست، اّما وسیله ای است 
که بــدون آن نمی توان به هدفها رســید. تأکید 
بر تقویت اقتصاد مســتقّل کشــور که مبتنی  بر 
تولید انبوه و باکیفّیــت، و توزیع عدالت محور، و 
مصرف به اندازه و بی اسراف، و مناسبات مدیرّیتی 
خردمندانه اســت و در ســال های اخیر از سوی 
اینجانب بارها تکرار و بر آن تأکید شده، به خاطر 
همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد می تواند بر 

زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد.
انقالب اســالمی راه نجــات از اقتصاد ضعیف 
و وابســته و فاســد دوران طاغوت را به ما نشان 
داد، ولی عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را از 
بیرون و درون دچار چالش ساخته است. چالش 
بیرونی تحریم و وسوســه ها ی دشــمن است که 
در صورت اصالح مشــکل درونی، کم اثر و حّتی 
بی اثر خواهد شد. چالش درونی عبارت از عیوب 

ساختاری و ضعفهای مدیرّیتی است.
مهم تریــن عیوب، وابســتگی اقتصاد به نفت، 
دولتی بودن بخش هایی از اقتصاد که در حیطه ی 
وظایف دولت نیســت، نگاه به خارج و نه به توان 
و ظرفّیت داخلی، اســتفاده ی انــدک از ظرفّیت 
نیروی انســانی کشــور، بودجه بنــدی معیوب و 
نامتوازن، و ســرانجام عدم ثبات سیاســت های 
اجرائی اقتصاد و عــدم رعایت اولوّیت ها و وجود 
هزینه های زائد و حّتی مسرفانه در بخش هایی از 

دستگاه های حکومتی است. نتیجه اینها مشکالت 
زندگی مردم از قبیل بیکاری جوانها، فقر درآمدی 

در طبقه ضعیف و امثال آن است.
راه حّل این مشــکالت، سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی اســت که باید برنامه های اجرائی برای 
همــه ی بخش های آن تهّیه و با قدرت و نشــاط 
کاری و احساس مسئولّیت، در دولتها پیگیری و 
اقدام شــود. درون زایی اقتصاد کشور، موّلد شدن 
و دانش بنیان شــدن آن، مردمی کردن اقتصاد و 
تصّدیگری نکردن دولت، برون گرایی با استفاده از 
ظرفّیتهایی که قباًل به آن اشــاره شد، بخش های 
مهّم این راه حل ها است. بی گمان یک مجموعه ی 
جــوان و دانا و مؤمن و مســّلط بر دانســته های 
اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این 
مقاصد برسند. دوران پیِش رو باید میدان فّعالّیت 

چنین مجموعه ای باشد.
جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه ی 
راه حل ها در داخل کشــور اســت. اینکه کســی 
گمان کند که »مشــکالت اقتصادی صرفًا ناشی 
از تحریم اســت و عّلت تحریم هم مقاومت ضّد 
استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ 
پس راه حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن 
بر پنجه ی گرگ است« خطایی نابخشودنی است. 
این تحلیل سراپا غلط، هرچند گاه از زبان و قلم 
برخی غفلت زدگان داخلی صادر میشود، اّما منشأ 
آن، کانونهای فکر و توطئه ی خارجی است که با 
صد زبان به تصمیم سازان و تصمیم گیران و افکار 

عمومی داخلی القاء میشود.

 چهار( عدالت و مبارزه با فساد
این دو الزم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی 
و اخالقی و سیاســی، توده ی چرکین کشورها و 
نظامهــا و اگر در بدنه ی حکومتها عارض شــود، 
زلزله ی ویرانگر و ضربه زننده به مشــروعّیت آنها 
است؛ و این برای نظامی چون جمهوری اسالمی 
که نیازمند مشــروعّیتی فراتر از مشــروعّیتهای 
مرســوم و مبنائی تر از مقبولّیت اجتماعی است، 
بســیار جّدی تر و بنیانی تر از دیگر نظامها است. 
وسوســه ی مــال و مقــام و ریاســت، حّتی در 
َعَلوی ترین حکومت تاریــخ یعنی حکومت خود 
حضرت امیر  المؤمنین )علیه الّســالم( کســانی را 
ـروز این تهدید در جمهوری  لغزاند، پس خطر بـُ
اســالمی هم کــه روزی مدیران و مســئوالنش 
مســابقه ی زهد انقالبی و ساده زیستی میدادند، 
هرگز بعید نبوده و نیســت؛ و این ایجاب می کند 
که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری 
قاطع در قوای ســه گانه حضور دائم داشته باشد 
و به معنای واقعی با فســاد مبارزه کند، بویژه در 

درون دستگاه های حکومتی.
البّته نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت 
جمهوری اســالمی در مقایســه با بســیاری از 
کشــورهای دیگر و بخصوص با رژیم طاغوت که 
سرتاپا فساد و فســادپرور بود، بسی کمتر است 
و بحمداهلل مأموران این نظام غالبًا ســالمت خود 
را نــگاه داشــته اند، ولی حّتی آنچه هســت غیر 
قابل قبول اســت. همه بایــد بدانند که طهارت 
اقتصادی شــرط مشــروعّیت همــه ی مقامات 
حکومت جمهوری اســالمی اســت. همه باید از 
شیطاِن حرص برحذر باشــند و از لقمه ی حرام 
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بگریزند و از خداونــد دراین باره کمک بخواهند 
و دســتگاه های نظارتی و دولتی باید با قاطعّیت 
و حّساســّیت، از تشکیل نطفه ی فساد پیشگیری 
و با رشــد آن مبارزه کنند. ایــن مبارزه نیازمند 
انســان هایی باایمان و جهادگــر، و منیع الّطبع با 
دســتانی پاک و دلهایی نورانی است. این مبارزه 
بخش اثرگذاری اســت از تالش همه جانبه ای که 
نظام جمهوری اسالمی باید در راه استقرار عدالت 

به کار برد.
عدالــت در صدر هدفهــای اّولّیــه ی همه  ی 
بعثتهای الهی اســت و در جمهوری اسالمی نیز 
دارای همان شــأن و جایگاه است؛ این، کلمه ای 
مقّدس در همه ی زمانها و ســرزمین ها اســت و 
به صورت کامل، جز در حکومت حضرت ولیّ عصر 
)ارواحنافداه( میّســر نخواهد شد ولی به صورت 
نســبی، همه جا و همه وقت ممکن و فریضه ای 
بر عهده ی همــه بویژه حاکمــان و قدرتمندان 
است. جمهوری اسالمی ایران در این راه گام های 
بلندی برداشته است که قباًل بدان اشاره ای کوتاه 
رفت؛ و البّته در توضیح و تشریح آن باید کارهای 
بیشــتری صورت گیرد و توطئه ی واژگونه نمایی 
و الاقل سکوت و پنهان ســازی که اکنون برنامه 

جّدی دشمنان انقالب است، خنثی گردد.
با ایــن همه، اینجانب به جوانــان عزیزی که 
آینده ی کشــور، چشــم انتظار آنها است صریحًا 
میگویم آنچه تاکنون شــده با آنچه باید می شده 
و بشود، دارای فاصله  ای ژرف است. در جمهوری 
اسالمی، دلهای مســئوالن به طور دائم باید برای 
رفع محرومّیتها بتپد و از شکافهای عمیق طبقاتی 
بشّدت بیمناک باشد. در جمهوری اسالمی کسب 
ثروت نه تنها جرم نیســت که مورد تشــویق نیز 

هســت، اّما تبعیض در توزیــع منابع عمومی و 
میدان دادن به ویژه خــواری و مدارا با فریبگران 
اقتصادی که همه به بی عدالتی می انجامد، بشّدت 
ممنوع است؛ همچنین غفلت از قشرهای نیازمند 
حمایت، به هیچ رو مورد قبول نیست. این سخنان 
در قالب سیاستها و قوانین، بارها تکرار شده است 
ولی برای اجرای شایســته ی آن، چشــم امید به 
شما جوانها اســت؛ و اگر زمام اداره ی بخش های 
گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقالبی و دانا و 
کاردان -که بحمداهلل کم نیســتند- سپرده شود، 

این امید برآورده خواهد شد؛ ان شاءاهلل.

 پنج( استقالل و آزادی
استقالل مّلی به معنی آزادی مّلت و حکومت 
از تحمیــل و زورگویــی قدرتهــای ســلطه گر 
جهان اســت. و آزادی اجتماعــی به معنای حّق 
تصمیم گیــری و عمل کردن و اندیشــیدن برای 
همه ی افراد جامعه است؛ و این هر دو از جمله ی 
ارزشهای اســالمی اند و این هر دو عطّیه ی الهی 
به انســان ها یند و هیچ کدام تفّضل حکومتها به 
مردم نیستند. حکومتها موّظف به تأمین این دو 
اند. منزلت آزادی و اســتقالل را کســانی بیشتر 
میداننــد که برای آن جنگیده انــد. مّلت ایران با 
جهاد چهل ســاله ی خود از جمله ی آنها اســت. 
استقالل و آزادی کنونی ایران اسالمی، دستاورد، 
بلکه خون آورِد صدها هزار انســان واال و شجاع و 
فداکار اســت؛ غالبًا جوان، ولی همه در رتبه های 
رفیع انسانّیت. این ثمر شجره ی طّیبه انقالب را با 
تأویل و توجیه های ساده لوحانه و بعضًا مغرضانه، 
نمی توان در خطر قرار داد. همه -مخصوصًا دولت 
جمهوری اســالمی - موّظف به حراست از آن با 

همه ی وجودند. بدیهی اســت که »اســتقالل« 
نباید به معنی زندانی کردن سیاســت و اقتصاد 
کشور در میان مرزهای خود، و »آزادی« نباید در 
تقابل با اخالق و قانون و ارزشهای الهی و حقوق 

عمومی تعریف شود.

 شــش( عزت ملــی، روابــط خارجی، 
مرزبندی با دشمن

این هر ســه، شــاخه هایی از اصــِل »عّزت، 
حکمــت، و مصلحت« در روابــط بین المللی اند. 
صحنه ی جهانی، امروز شــاهد پدیده هایی است 
که تحّقق یافته یا در آســتانه  ی ظهورند: تحّرک 
جدید نهضت بیداری اســالمی بر اساس الگوی 
مقاومت در برابر ســلطه ی آمریکا و صهیونیسم؛ 
شکست سیاســت های آمریکا در منطقه ی غرب 
آســیا و زمین گیر شــدن همکاران خائن آنها در 
منطقه؛ گســترش حضور قدرتمندانه ی سیاسی 
جمهوری اســالمی در غرب آسیا و بازتاب وسیع 

آن در سراسر جهان سلطه.
اینها بخشی از مظاهر عّزت جمهوری اسالمی 
است که جز با شجاعت و حکمت مدیران جهادی 
به دســت نمی آمد. ســردمداران نظام ســلطه 
نگرانند؛ پیشــنهادهای آنها عمومًا شامل فریب و 
خدعه و دروغ اســت. امــروز مّلت ایران عالوه  بر 
آمریکای جنایت کار، تعدادی از دولتهای اروپایی 
را نیــز خدعه گر و غیر قابل اعتماد میداند. دولت 
جمهوری اسالمی باید مرزبندی خود را با آنها با 
دّقت حفظ کند؛ از ارزشهای انقالبی و مّلی خود، 
یک گام هم عقب نشــینی نکنــد؛ از تهدیدهای 
پوچ آنان نهراســد؛ و در همه حال، عّزت کشور و 
مّلت خود را در نظر داشــته باشــد و حکیمانه و 
مصلحت جویانه و البّته از موضع انقالبی، مشکالت 
قابل حّل خود را با آنان حل کند. در مورد آمریکا 
حّل هیچ مشــکلی متصّور نیست و مذاکره با آن 
جز زیان ماّدی و معنوی محصولی نخواهد داشت.

 هفت( سبک زندگی
ســخن الزم دراین باره بسیار اســت. آن را به 
فرصتی دیگــر وامیگذارم و به همین جمله اکتفا 
میکنم که تالش غرب در ترویج ســبک زندگی 
غربــی در ایــران، زیانهای بی جبــران اخالقی و 
اقتصــادی و دینی و سیاســی به کشــور و مّلت 
ما زده اســت؛ مقابله با آن، جهادی همه جانبه و 
هوشــمندانه میطلبد که باز چشم امید در آن به 

شما جوانها است.
در پایان از حضور ســرافرازانه و افتخارانگیز و 
دشمن شــکن مّلت عزیز در بیست ودّوم بهمن و 
چهلمین ســالگرد انقالب عظیم اســالمی تشّکر 
میکنم و پیشانی ســپاس بر درگاه حضرت حق 
میسایم. ســالم بر حضرت بقّیة اهلل )ارواحنافداه(؛ 
ســالم بر ارواح طّیبه شــهیدان واالمقام و روح 
مطّهر امام بزرگوار؛ و ســالم بر همه ی مّلت عزیز 

ایران و سالم ویژه به جوانان.
دعاگوی شما
سّیدعلی خامنه ای
۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱( تیترهای میانی متن، جزو بیانیه نبوده 
و صرفًا برای دسته بندی مطالب قرار داده 
شده است
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