
بلوغ سیاسی مردم در اوج 

 انتخابات 1400 به دلیل نقش تعیین کننده ای که 
در آینده کشور  و مخصوصاً گام دوم انقالب داشت، 
از زوایای مختلف قابل بررسی است. یکی از ویژگی 
های این انتخابات حساس، به نمایش درآمدن بلوغ 
سیاسی مردم اســت. در این باره چند نکته به طور 

اجمالی قابل بیان است:
یک: وعده برخی از کاندیداهای انتخابات ریاســت 
جمهوری مبنی بر پرداخت یارانه باال، وام چند صد 
میلیونی و ... اساساً موجب نشد که مردم تحت تأثیر 
قرار بگیرند. این نشان داد که مردم در عین اینکه در 
وضعیت نامناسب معیشتی قرار گرفته اند اما اجازه 
نمی دهند که یک موضوع بر ســایر موضوعات سایه 
بیندازد، بلکه همه موضوعــات را با هم در نظر می 

گیرند.
دو: مباحثی مانند حجــاب، فیلترینگ، زنان، اقوام، 
مذاهب و ... نتوانســتند در نتیجــه و تصمیم نهایی 
مردم تأثیر داشــته باشند. اتفاقاً بســیاری از مردم 
بعد از ســال ها حضور در انتخابات، اساساً نسبت به 

شنیدن این مباحث تکراری خسته شده اند.
ســه: با توجه به نقش ســلبریتی ها در روی کار 
آمدن دولت قبلی و عیان شــدن ایــن موضوع که 
اساساً ســلبریتی ها صالحیت مرجع قرارگرفتن در 
موضوعــات سیاســی را ندارند و چه بســا بعضی از 
آنها از نظر ســطح تحلیل و آینده نگری، فرســنگ 
ها از مــردم عادی فاصله دارنــد، در این انتخابات، 
مردم فریب ســلبریتی های ظاهرگرا را نخوردند و 
ســلبریتی ها نیز پای خود را از بازی های گذشــته 
کنار کشیدند. هرچند در این میان برخی هنرمندان، 
ورزشــکاران متعهد و دلسوز کشور، مردم را به رأی 
دادن تشــویق می کردند که نشان از آگاهی و درک 
باالی این افراد نســبت به وضعیت جامعه و شرایط 

جهانی بود.
 چهار: مهرعلیــزاده با وجود اینکــه علناً از دولت 
اصالحات نام بــرد و به این مطلب اشــاره کرد که 
به دنبای تشــکیل دولت ســوم اصالحات است، اما 
با مشــاهده عدم اقبال مردم نســبت به شــعارها و 
رفتارهای خود، قبل از روز انتخابات، از ادامه رقابت 
ها انصراف داد. هشت سال قبل و بعد از دوران فتنه 
88، جبهه اصالحات می خواســت از دولت روحانی 
که هم کاســه با آنها بود، به عنــوان رحم اجاره ای 
اســتفاده کند تا خود را باال بکشــد اما امروز بعد از 
گذشت هشت سال به این وضعیت دچار شده است.

پنج: جــواب منفی مردم به جریان غربگرا به اندازه 
ای بی ســابقه و پرمعنا بود که بر اساس آمار اعالم 
شــده، آرای این جریان با همه حمایت های پیدا و 
پنهان افراد شاخص آن، از آرای باطله هم کمتر بود. 
به این موضوع هم توجه کنیم که بســیاری از مردم  
بــه دلیل رفتار و عملکرد فاجعــه بار این جریان در 
سال های گذشــته، اساساً با صندوق های رأی قهر 
کردنــد! در حقیقت آرای اعتراضــی به این جریان، 

بسیار فراتر از این آمارهاست.
بنابرایــن اگر صالحیت برخی افراد این جریان برای 
ریاســت جمهوری احراز نشــده  و آنهــا در میان 
نامزدهــای نهایی قرار نگرفته انــد، اتفاقاً بزرگترین 
لطف از جانب شــورای نگهبان به آنها بوده است و 

این عده حتماً باید از شورا تشکر کنند!
 شــش: این انتخابات نشــان داد کــه توهین ها، 
تخریب ها ، بداخالقی ها، شوآف های رسانه ای و... 
موجب تغییر نظر مردم نمی شود و  مردم عاقل تر از 
آن هستند که هیجانات و احساسات کاذب، بر رأی 
آنها تأثیر بگذارد و همانطور که از قبل در نظرسنجی 
ها پیش بینی شــده بود، سید ابراهیم رئیسی پیروز 

انتخابات شد.
هفت: ضد انقالب، بعد از مشاهده صف های طوالنی 
و مشارکت نزدیک به 50 درصدی واجدین شرایط - 
بنابر اعالم وزارت کشور-، در بهت فرو رفتند. حتی 
یکی از آنان روز 26 خرداد، آماری را از داخل کشور 
نقل می کرد که مشــارکت 18 درصد اســت! و اگر 
خیلی باشــد به 25 درصد می رســد! این نشان می 
دهد که مردم در اوج تحریم های خارجی، با وجود 
ســوء مدیریت ها و ناکارآمدی های دولت در سال 
های گذشــته، تحریم انتخابات توسط برخی عناصر 
سیاسی داخلی و خارجی، دعوت گسترده منافقین، 
ضد انقالب و رسانه های آنها مبنی بر عدم شرکت و 
با وجود بیماری کرونا و  همچنین وقوع اختالل های 
قابــل توجه در روز رأگیری و ... مشــت محکمی بر 
دهان همه تحریم کنندگان داخلی و خارجی زدند.

هشت: ایــن انتخابات نشــان داد که دیگر مردم را 
نمــی توان از لولوهای موهوم ترســاند و رأی جمع 
کرد. نه تحریم، نــه FATF، نه برجام و نه مذاکره با 
آمریکا و ... هیچکدام نتوانستند سرنوشت انتخابات 
را به هم بزنند. مردم انتظار دارند که رئیس جمهور 
بنابراقتضائــات کشــور و بر اســاس منافــع ملی و 
عقالنیت  با دنیا تعامل داشته باشد.  جهان نیوز

یادداشت
سیاست ما در دولت بهبود وضعیت معیشت مردم خواهد 
بود، شرایط تغییر خواهد کرد.این جمله بخشی از سخنان 
رئیس جمهور منتخب در نخستین نشست خبری خود با 
خبرنگاران داخلی و خارجی بود که روز گذشته برگزار شد.
اینکه  بر  تأکید  با  نشست  این  در  رئیسی  سیدابراهیم 
به  و  شود  نمی  شروع  برجام  از  دولتش  خارجی  سیاست 
ایران در  برجام هم محدود نخواهد شد، گفت: پیام ملت 
بود.  اقتصادی  شرایط  در  تغییر  ضرورت  پیام  انتخابات، 
رئیس جمهور منتخب ادامه داد: حماسه ملت بزرگ ایران 
که  بسیاری  های  دنبال حماسه  به  در 28 خرداد 1400 
مردم عزیزمان خلق کردند جلوه ای از حضور با اراده مردم 

عزیزمان است و پیام مهمی برای همه جهانیان داشت.
وی ادامه داد: این حضور گسترده و با معنای مردم علی رغم 
شرایط کرونایی و دشمنی های بسیار و ایجاد جنگ روانی 
بزرگ  ملت  حضور  گرفت  شکل  ایران  دشمنان  طرف  از 
ایران که ساعت ها پای صندوق های رای قرار داشتند علی 
رغم برخی گله مندی هایی که از وضع اقتصادی داشتند 
بود.رئیسی گفت: این حضور پیام های مختلفی داشت. یک 
پیام، پیام وحدت و انسجام ملی بود. پیام ملت ایران پیام 
ضرورت تغییر در شرایط اقتصادی و زندگی آنها بود. پیام 
با فساد، فقر و تبعیض و در یک  ایران، پیام مبارزه  ملت 

کلمه، اجرای عدالت در تمام شئون زندگی مردم بود. 
مردم  با  که  عهدی  این  به  گفت:  منتخب  رئیس جمهور 
بستیم باید به این عهد وفادار ماند. وفای به این عهد تالش 
بود.  وی  باز کردن گره ها  و  به مردم  برای خدمتگزاری 
درباره سیاست خارجی ادامه داد: دنیا بداند وضعیت با این 
حضور حماسه ساز مردم عزیز ایران تغییر کرده است و این 

وضعیت و شرایط جدید پیش روی دنیاست.
رئیسی ادامه داد: ما تعامل را با همه دنیا و همه کشورهای 
در  را  متوازن  و  تعاملی گسترده  اصل  یک  عنوان  به  دنیا 
هر  مذاکرات  در  و  کرد  خواهیم  دنبال  خارجی  سیاست 
مذاکره ای که منافع ملی در آن تضمین شود، این مذاکره 
حتما مورد حمایت خواهد بود، اما ما وضعیت اقتصادی و 

شرایط مردم را به مذاکرات گره نخواهیم زد.
رئیس جمهور منتخب گفت: اجازه نخواهیم داد به نحوی 
مذاکرات  داد  نخواهیم  اجازه  باشد،  مذاکره  برای  مذاکره 
فرسایشی باشد بلکه باید هر نشستی همراه با نتیجه باشد، 
نتیجه محوری موضوع ماست و باید آورده ای برای ملت 
بزرگ ایران داشته باشد در راستای آورده ای برای مردم 
و رفع محدودیت ها و تحریم ها و راستی آزمایی مسأله 

ارتباطات را ادامه خواهیم داد.
خبرنگاران  سؤاالت  به  ادامه  در  منتخب  جمهور  رئیس 
اینکه  بر  مبنی  سؤالی  به  پاسخ  در  رئیسی  داد.  پاسخ 
اولویت دارترین و نخستین دستورکار شما در دولت جدید 
چه خواهد بود اظهار داشت: در روز آغاز کار دولت اعالم 
رانت  ایجاد  که  فسادزا  بسترهای  تمام  که  کرد  خواهیم 
اداری  دستگاه های  یعنی  شود،؛  داده  خاتمه  باید  می کند 
موظف هستند زمینه های رانت و فساد را از بین ببرند و 

این سازوکارها را اصالح کنند.
رئیس جمهور منتخب در ادامه در پاسخ به سؤال  دیگری 
اهمیت  چقدر  شما  دولت  برای  برجام  اینکه  بر  مبنی 
اروپا دارید؟ تصریح کرد:  دارد و چه پیامی برای امریکا و 
کشورهای اروپایی و امریکا باید نگاه کنند که در قبال برجام 
اروپاییها نیز به  چه کرده اند؛ امریکا برجام را نقض کرد و 
تعهداتشان عمل نکردند. رئیسی گفت: ما خطاب به امریکا 
می گوییم شما موظف به رفع همه تحریمها هستید و باید 
برگردید و تعهدات خود را اجرا کنید؛ اروپایی ها نیز حتما 
تحت تأثیر فشار امریکا قرار نگیرند و نسبت به آنچه متعهد 

شده اند عمل کنند؛ این مطالبه ملت ایران از شماست.
رئیسی در پاسخ به سؤال خبرنگار شبکه ام بی سی آمریکا 
باید کل  اینکه برجام مؤثر واقع شود  برای  آیا  که پرسید 
تحریم های آمریکا شامل تحریم های دوره ترامپ رفع شود؟ 
و قصد دارید تیم مذاکره هسته ای را حفظ کنید؟ گفت: 
تیم مذاکره کننده هسته ای کار خود را دنبال می کند. تیم 
سیاست خارجی ما نیز در حال بررسی کار عزیزان است. 
آمریکا موظف است تمام تحریم های ظالمانه نسبت به ملت 
ایران را رفع کند. رفع تحریم ها و راستی آزمایی محور بحث 

سیاست خارجی ما خواهد بود.
آقای  پرسید:  خبرنگاری  خبری،  نشست  این  ادامه  در 
شرایط  بر  آماری  گزارش های  و  آماری  لحاظ  از  رئیسی! 

چه  با  را  کشوری  چه  می دانید  و  دارید؟  اشراف  کشور 
شرایطی تحویل می گیرید؟ و آیا قرار است بعد از صد روز 

گزارش فعالیت خود را ارائه کنید؟
رئیسی در پاسخ گفت: وضعیت شرایط و ارقام و آمار روشن 
هم  و  آمار  کننده  تجمیع  نهادهای  رسمی،  مراکز  است، 
و همچنین  می کنند  ارائه  را  فعالیت خود  آمار  دستگاه ها 
آمارها از دید رسانه ها، نخبگان و کارشناسان پنهان نیست. 
مردم عزیز هم باید بدانند در چه شرایط دولت جدید شروع 
شد و قرار است فعالیت کند. شرایط و وضع موجود پیش 
و وضع  موجود  ما وضع  هم  بعد  و  بود  ملت خواهد  روی 
وضعیت  می کنیم  تالش  و  می کنیم  ارزیابی  را  مطلوب 

موجود را به مطلوب نزدیک تر و فاصله را کم کنیم.
رئیس جمهور منتخب در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار 
الجزیره انگلیسی که پرسید »برخی تحلیل ها و اتهامات از 
سوی برخی نهادهای حقوق بشری مطرح است، این مسائل 
چه تأثیری می تواند بر فعالیت شما داشته باشد«؟ گفت: 
و مدافع  به عنوان یک حقوقدان  ابتدای مسئولیت  از  من 
حقوق مردم بوده ام، حقوق بشر، محوری ترین مورد بوده که 
دنبال کرده ام و به آنانی که اتهام می زنند باید گفت ما امروز 
در جایگاه مدعی قرار داریم. تمام اقداماتی که انجام داده ایم 
در جهت رعایت حقوق بشر و انسان بوده است، با کسانی که 

دست به حرکت های داعشی و ضد امنیتی زدند.
بر  مبنی  روسیه  »راپلی«  خبرنگار  به  پاسخ  در  رئیسی 
اینکه حاضر به مذاکره مستقیم و دونفره با رئیس جمهور 
آمریکا هستید، گفت: نه. وی در پاسخ به این سؤالی که 
چه برنامه ای برای جبران خسارت مردم در بورس دارید؟ 
گفت: از جمله اقدامات ما این خواهد بود که حتماً بورس 
را به عنوان قلّک دولت قرار نخواهیم داد و کسری بودجه 

دولت را از طریق بورس تأمین نخواهیم کرد.
رئیسی در پاسخ به سوال شبکه سی ان ان آمریکا مبنی بر 
اینکه نظرش درباره پیشنهاد بایدن در مورد امضای توافق 
امضای جام طرح با ایران در حوزه مسائل برنامه موشکی و 
منطقه ای گفت:  ملت ایران از برجام خاطره خوشی ندارند 
چون آورده ای که در برجام پیش بینی شد ملت ایران شاهد 
و دلیل آن هم عهدشکنی  نبود  آورده  این  از  برخورداری 
آمریکایی ها و عمل نکردن به تعهدات توسط اروپایی ها بود.

آمریکا  دولت  می کنیم  تأکید  ما  کرد:  خاطرنشان  رئیسی 
نسبت به تعهدش در این قرارداد عمل کند و به آن پایبند 

مذاکره  قابل  موشکی  مسائل  و  منطقه ای  مسائل  باشد. 
نیست مسأله ای بر روی آن مذاکره و توافق شده و قرارداد 
آن منعقد شده و آنها به آن متعهد شده اند، اما بدان عمل 
نکرده اند چگونه می خواهند وارد مباحث جدید و نو شوند؟
رئیسی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد الگو گرفتن 
از شهید بهشتی در بحث حکمرانی گفت: شهادت شهید 
آیت اهلل دکتر بهشتی و  72تن  از یارانش جلوه ای است از 
سیاه دلی منافقین و جنایت هولناک آنها و جلوه ای است از 
حمایت برخی از کشورهای مدعی حقوق بشر از منافقین.

ما  سوال  کرد:  خاطرنشان  ایران  منتخب  رئیس جمهور 
اینجاست که چرا قاتل شهید بهشتی و قاتل شهید رجایی 
و قاتلین شهید باهنر امروز به برخی کشورهای غربی پناه 
آورده اند؟ و آنانی که مدعی حقوق بشر هستند چه پاسخی 
پناهگاهی  آنها  کشور  که  دارند  جهان  عمومی  افکار  برای 
برای کسانی شده که رسماً اعالم کرده اند که 17 هزار نفر 
را در ایران به خاک و خون کشیده اند؟ و یکی از آنها شهید 
مظلوم آیت اهلل دکتر بهشتی است. رئیس جمهور منتخب 
تلویزیون دولتی چین  ادامه در پاسخ به خبرنگار  ملت در 
مبنی بر اینکه رئیس جمهوری چین به شما تبریک خود 
روابط  توسعه  برای  زیادی  اهمیت  چین  و  کرده  ارسال  را 
خود برای ایران قائل است؛ انتظار جنابعالی از رابطه بین دو 
کشور چیست؟ گفت: ما حتماً در جهت احیای ظرفیت ها 
تالش خواهیم کرد و قطعا روابط بسیار خوبی با کشور چین 
خواهیم داشت و طرح جامع به عنوان یکی از اسناد خواهد 
بود و اجرایی کردن این طرح حتماً در دستور کار خواهد بود.
را در نشست خبری رئیس جمهور منتخب  بعدی  سؤاالت 
خبرنگار شبکه المیادین پرسید که به این شرح بود: بعضی 
رئیس جمهور  را خطرناک ترین  اسرائیل شما  از مسئولین 
ایران قلمداد کرده اند که منافع آنها را به خطر انداخته  است؛ 
در اروپا هم برخی  نگرانی خود را از به خطر افتادن برجام در 
دوران ریاست جمهوری شما اعالم کرده اند نظر شما درباره 
این واکنش ها چیست؟ نظرتان درباره اتفاقات 10 سال اخیر 
سوریه چیست؟ درباره رابطه با عربستان آیا این امکان وجود 
دارد که شاهد سفر شما به آن کشور و یا سفر رهبران این 
کشور به تهران باشیم؟ نظرتان درباره جنگ یمن چیست؟ 

رئیسی در پاسخ اظهار داشت:  پاسخ رژیم صهیونیستی به 
کسانی که حق آنها غصب شده چیست؟ و این رژیم چگونه 
می خواهد این حق فلسطینیان را بدهد؟ جمهوری اسالمی 

بارها اعالم کرده است که طرح ما درباره فلسطین آن است 
فلسطینیان  زیرا  شود  مراجعه  فلسطینیان  آرای  به  که 
صاحب فلسطین هستند و قبل از آنکه رژیم صهیونیستی 
از ناحیه ما احساس وحشت کند از ناحیه مردم فلسطین 
رژیم  توسط  حق شان  که  کسانی  و  مقاومت  گروه های  و 
ابتکار  امروز  بترسد؛  باید  است  شده  ضایع  صهیونیستی 
جمهوری  است؛  فلسطینی  مجاهدان  اختیار  در  عمل 
و طبق سیاست های  اسالمی هم طبق سیاست های خود 
امام خمینی )ره( و همچنین سیاست های تصریح شده در 
قانون اساسی همواره حامی مظلومان خواهد بود؛ فلسطین 

مظلوم واقع شده و ما حامی فلسطین خواهیم بود.
وی همچنین درباره موضوع یمن گفت: یمن باید هرچه زودتر 
توسط خود یمنی ها تدبیر و مدیریت شده و از هرگونه دخالت 
سعودی ها و یا کشورهای حامی سعودی در یمن جلوگیری 
شود. این در حالی است که در این چند سال هجوم زیادی از 
سوی سعودی ها و حامیان آنها به مردم یمن، کودکان و زنان 
یمنی و خانه های یمنی ها و سرزمین یمن شده است، لذا باید 
هرچه سریع تر این وضعیت متوقف شود؛ جمهوری اسالمی 
تأکید می کند که جنگ علیه یمن باید هرچه سریع تر متوقف 
شود و یمن بایستی 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.
خبری  نشست  پایان  در  را  نکته  چند  همچنین  رئیسی 
خود با رسانه های داخلی و خارجی اعالم و تصریح کرد: در 
ابتدای دولت خواهیم گفت که همه زمینه ها برای بازگشت 
ایرانیان خارج از کشور فراهم خواهیم کرد زیرا دولت خود 

را مؤظف می داند که در این باره کارهایی را انجام دهد.
کشور  از  خارج  در  که  ایرانی  گفت:  منتخب  رئیس جمهور 
درآمدی را کسب کرده است بهترین مکان و امن ترین مکان 
برای او سرمایه گذاری در داخل ایران و سرزمین آبا و اجدادی 
او است؛ امنیت هم کاماًل برای این سرمایه گذاری وجود دارد، 
امنیت برای همگان است و همه سرمایه گذاران در سراسر دنیا 
بدانند که امروز جمهوری اسالمی جزو امن ترین کشورها برای 
سرمایه گذاری اقتصادی است و این امنیت را دولت برای همه 
کارآفرینان و سرمایه گذاران و به ویژه ایرانیان خارج از کشور 
تضمین می کند و بایستی آنها بدانند که وطن شان و خاک شان 

برای آنها به منظور سرمایه گذاری دارای اولویت است.

گزارش

رئیسی دولت فراجناحی تشکیل می دهد
عضــو مجمع تشــخیص مصلحت نظام بابیــان اینکه رئیســی معتقد به 
تشــکیل دولت فراجناحی است، گفت: با تشکیل دولت فراجناحی از همه 
ظرفیت های کشــور در جهت اعتالی نظام و رفع مشکالت مردم استفاده 
شــود. حجت االســالم غالمرضا مصباحی مقدم با اشــاره به انتخاب سید 
ابراهیم رئیســی به عنوان رئیس جمهور منتخب، گفت: رئیســی در ابتدای 
ثبت نام خود را کاندیدای مســتقل دانســت و در برخی نطق ها اشاره کرد تیم 
همکار او از کسانی خواهد بود که دارای شایستگی و کارآمدی الزم است. وی ادامه 
داد: رئیسی از ظرفیت ها بدون توجه به جریان سیاسی بهره می برد. به نظر می رسد 
او کســانی که ظرفیت نخبگی، توانمندی و تجربه داشــته باشند در دولت خود به 
کار خواهد گرفت. وی افزود: همچنین شاهد اجرایی شدن شایسته ساالری باشیم و 
دست در دست هم کشور را در سایه نظام جمهوری اسالمی پیش ببریم.  مهر

محمداسماعیل کوثری نماینده تهران در مجلس شد
محمد اسماعیل کوثری در انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسالمی 
در تهران حائز اکثریت آرای مردم شــد. شــکراهلل حسن بیگی، رییس 
ســتاد انتخابات استان تهران با اشــاره به پایان شمارش آرای انتخابات 
میانــدوره ای مجلس در حوزه انتخابیه تهران، اعالم کرد: از مجموع یک 
میلیون و  808 هزار و 238 رای، اســماعیل کوثری با کسب 345 هزار و 
645 رای به عنوان نماینده حوزه انتخابیه تهران شمیرانات ری، اسالمشهر و 
پردیس به مجلس شورای اسالمی راه یافت. انتخابات میان دوره ای مجلس عالوه 
بر تهران، در 5 اســتان دیگر برگزار شد.استانهای مرکزی شامل )تفرش، آشتیان 
و فراهان(، همدان )بهار و کبودرآهنگ(، کهگیلویه و بویر احمد شامل )گچساران 
و باشــت(، گیالن شامل )آستانه اشــرفیه( و آذربایجان شرقی شامل )میانه(، 5 

استانی بودند که انتخابات میان دوره ای مجلس در آنجا برگزار شد.  تسنیم

کج روی های ۸ سال گذشته را باید با ۴ سال جهاد جبران کنیم
عضو شــورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه رســیدن بــه قلّه، زحمت و 
مجاهدت می خواهد، گفت: بســیار اهمیت دارد که رصد کنیم ببینیم آیا 
کردار ما متناســب با اهداف بلندی که ترسیم کرده ایم هست یا نه. آیین 
ملی روز بسیج استادان )بزرگداشت چهلمین سالروز شهادت شهید دکتر 
مصطفی چمران( و آیین شکرانه حضور ملّت در انتخابات، در دانشکده ادبیات 
دانشــگاه تهران برگزار شد. سعید جلیلی با بیان اینکه رسیدن به قلّه، زحمت و 
مجاهدت می خواهد، گفت:دولت منتخب نیازمند کمک مردم است و بدون پشتیبانی 
و کمک مردم و نخبگان این بار سنگین را به تنهایی نمی تواند بر دارد. عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام افزود: یک  زمان دولت رقیب شماست یک زمان دیگر رفیق 
شــما؛ در هر دو حالت باید به دولت کمک کرد. نه رقابت باید مانع کمک به دولت 

شود و نه رفاقت مانع از چشم پوشی بر موضوعات شود. فارس
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رضا صفری

رئیس جمهور منتخب در نخستین نشست خبری:

شرایط تغییر خواهد کرد

روحانی روز گذشــته بار دیگر وعده لغو تحریم ها را داد که باعث ســراریز شدن 
سرمایه های خارجی می شود.

رئیس جمهور در آیین افتتاح طرح های مهم ملی کشور از طریق ویدیو کنفرانس 
در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی استان های هرمزگان، آذربایجان 
شرقی و خوزستان گفت: آمریکایی ها بعد از زمانی که می دانستند درباره ماسک 
نیاز نداریم و صادرکننده شده ایم و فهمیدند در واکسن تولیدکننده هستیم، تازه 

گفتند فعالیت بانکی برای واکسن آزاد است.
وی افزود:روابــط ما با جمهوری آذربایجان بعد از برداشــته شــدن تحریم ها که 
بزودی برداشته خواهد شد، گسترده تر می شود و تصمیمات مهمی با رئیس جمهور 
آذربایجــان اتخاذ کردیم و این تصمیمات به خاطر تحریم با ُکندی مواجه شــده 
بود که عملیاتی می شود و مردم شاهد مثبت در مناطق مرزی شمال غرب کشور 

خواهند بود.
وی در ادامــه ســخنان خود تصریح کــرد: حرفی که مســئولین دارایی آمریکا 
ســه روز پیش اعالم کردند کــه »از فردا آماده ایم تحریم را روی واکســن کرونا 

برداریم« یعنی این تروریســت ها کامال اعتــراف می کنند که همه چیز را بر روی 
ایــن مردم بســتند و فعالیت های بانکی را قفل کردند و حــاال دولت جدید بعد 
از ماه هــا که معتقد اســت باید تحریم را کنــار بگذارد و بارهــا گفته که طرح 
تحریم ترامپ غلط و نادرســت بوده، االن 5 ماه اســت سرکار هستند و تازه دو 
 - ســه روز پیش گفتند در مســائل بانکی اگر برای ماسک و واکسن کرونا باشد، 

مشکلی نداریم.

رئیس جمهور ادامه داد: بعد از زمانی که می دانســتند درباره ماســک نیاز نداریم 
و صادرکننده شــده ایم و فهمیدند در واکســن تولیدکننده هستیم، تازه گفتند 
فعالیت بانکی برای واکســن آزاد اســت. این حرفی که به مردم می گفتیم که در 
این 3.5 سال جنگ اقتصادی کشور با سختی اداره می شود و اینکه گفتیم ماه ها 
طول کشید تا پول واکسن سازمان بهداشت جهانی یعنی واکسن های کواکس را 

پرداخت کنیم، شاید باورش برای مردم سخت بود.
روحانی گفت: آن ها تازه دو-ســه روز پیش اعالم کردنــد که اجازه خواهیم داد 
فعالیت بانکی برای واکســن و ماســک آغاز شود، نشــان می دهد با اینکه مردم 
با ســختی زندگی کردند اما صورت ســیاه دشــمن را به خاک مالیدند. مردم ما 
صورت و بینی ترامپ و جالدان کاخ سفید را به خاک مالیدند؛ ملت ما سروقامت 
ایستادگی کرد و در این شرایِط تحریم، سرمایه گذاری و تولید می کند و ما آن چه 
الزم بود را با سختی وارد کشور کردیم و بازار کشور پر از جنس است؛ البته گرانی 
وجود دارد و مردم در سایه جنگ اقتصادی در فشار هستند ولی اقتصاد ایران در 

جنگ اقتصادی فرو نپاشید.  فارس

حسن روحانی:

به زودی تحریم برداشته می شود و 
سرمایه های خارجی به سمت ایران 

سرازیر خواهد شد


