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رئیــس جمهور گفت: ان شــاءاهلل بــه زودی تحریم ها 
برداشــته می شــود و ســرمایه ها به ســوی ایران سرازیر 
می شــود و امیدوارم که در دولت ســیزدهم شاهد افزایش 
ســرمایه گذاری ها باشــیم و مردم بتوانند از نفع و سود آن 

بهره مند شوند.
به گزارش ایســنا، حجت االســام و المسلمین حسن 
روحانی در آیین بهره برداری از طرح های ملی مناطق آزاد 
تجاری با بیان اینکه مردم مســئولیت بسیار بزرگ سیاسی 
و اجتماعی خــود را در روز جمعه انجام دادند، اظهار کرد: 
آنان رئیس جمهوری خــود را انتخاب کردند. به آنان برای 
این اقدام بســیار خوب در جهت حضور گســترده در پای 

صندوق های رأی تبریک می گویم.
وی در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به برگزاری 
هفتادوچهارمین افتتاح طرح های ملی در دولت خود اظهار 
کرد: در مناطق آزاد ما اعام شد که ۶۲۱ طرح در حال اجرا 
است و ۲۴۸ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری دارد که ۵۳ 
درصد آن اجرا شده و همه آنها تا پایان سال افتتاح می شود.

روحانــی یادآور شــد: اگر مردم به آینده خود و ســود 
ســرمایه گذاری امید نداشــته باشــند که چنین میزان از 
ســرمایه گذاری را انجام نمی دهند. همین ایستادگی مردم 
برخاف رنج و ســختی که در این سه سال و نیم کشیدند 

که در تاریخ بی ســابقه بوده، نشــان از جایگاه واالی مردم 
ما است.

رئیــس جمهوری گفــت: اینکه چنــد روز پیش خود 
آمریکایی ها اعام کردند حاضریم تحریم را از روی واکسن 

کرونا علیــه ایران برداریم نشــان می دهد کــه خود این 
تروریست ها به چنین اقدامی اعتراف می کنند و حاال دولت 
جدید که معتقد است راه دولت قبلی درست نبوده، گفته اند 
که اگر در مسائل بانکی موضوع در زمینه ماسک و واکسن 

باشد مشکلی نداریم.
روحانــی تأکید کرد: تازه آنهم زمانــی که فهمیدند ما 
در تولید ماسک خودکفا شــدیم و صادرات می کنیم و در 

واکسن هم به سمت تولید رفتیم.
وی بــا بیان اینکه مردم بینی ترامپ را به خاک مالیدند 
تصریح کرد: االن بازار ما پر از جنس اســت، هرچند گرانی 
به دلیل جنگ اقتصادی وجــود دارد اما اقتصاد ما از پس 
این جنگ نابود نشد و یک نشان آن همین افتتاح طرح های 

ملی بود که تودهنی به آمریکا محسوب می شد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه ما تا روز آخر دولت افتتاح 
طرح های ملی در دوشــنبه و پنجشنبه را انجام می دهیم، 
اظهار کرد: ما طرح های زیــادی در مناطق مختلف افتتاح 
کردیم که با آنچه سرمایه گذاری و کلنگ زنی شد ۷۰ هزار 
میلیارد تومان ســرمایه گذاری صورت گرفت. من از اینکه 
مناطق آزاد ایران از مناطق واردکننده بدل به صادرکننده 

در این دولت شدند سپاسگزارم.
روحانی یادآور شــد: ان شــاءاهلل بــه زودی تحریم ها 
برداشــته می شــود و ســرمایه ها به ســوی ایران سرازیر 
می شــود و امیدوارم که در دولت ســیزدهم شاهد افزایش 
ســرمایه گذاری ها باشــیم و مردم بتوانند از نفع و سود آن 

بهره مند شوند.

 نتایج شمارش آرای چهار حوزه انتخابیه
 اولین میاندوره ای مجلس 

سخنگوی ستاد انتخابات کشــور نتایج شمارش آرای چهار حوزه انتخابیه 
اولین میاندوره ای یازدهمین دوره مجلس شورای اسامی را اعام کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطاع رسانی وزارت کشور؛ سید اسماعیل 
موسوی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور نتایج شمارش آرای چهار حوزه 
انتخابیه اولین میاندوره ای یازدهمین دوره مجلس شورای اسامی را به شرح 

ذیل اعام کرد:
۱- میانه سید مرتضی حسینی ۱۲۰۲۹ رای

۲-تفرش، آشتیان و فراهان ولی اهلل بیاتی ۱۱۵۶۳ رای
۳- بهار و کبودر آهنگ فتح اهلل توسلی   ۳۶۲۹۳

۴- آستانه اشرفیه ابراهیم نجفی اسپیلی ۱۲۷۰۹ رای

 اسماعیل کوثری
 نماینده مردم تهران شد

رئیس ســتاد انتخابات تهران گفت: اســماعیل کوثری حائز اکثریت آرا و 
منتخب مردم تهران شد.

به گزارش ایســنا، شــکراهلل حسن بیگی با اشــاره به پایان شمارش آرای 
انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اســامی در حوزه انتخابیه تهران، اظهار 
کرد: از مجموع یک میلیون و  ۸۰۸ هزار و ۲۳۸ رای، اســماعیل کوثری ۳۴۵ 
هــزار و ۶۴۵ رای به دســت آورده. وی ادامه داد: کوثــری حائز اکثریت آرا و 

منتخب مردم تهران شد.

 حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه 
و بودجه ماند

هیات رئیســه جدید کمیســیون  برنامه و بودجه برای ســال دوم فعالیت 
مجلس یازدهم انتخاب شد.

به گزارش ایســنا در جریان برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اجاسیه دوم 
کمیسیون برنامه و بودجه، حمیدرضا حاجی بابایی برای دومین بار رئیس این 

کمیسیون شد.
همچنین محمد خدابخشی و سیدمحمدرضا میرتاج الدینی به عنوان نواب 
اول و دوم و محمدمهدی مفتح به عنوان ســخنگوی کمیسیون برنامه انتخاب 

شدند.
در این انتخابات غامحســین کرمی و ولــی اهلل فرزانه نیز به عنوان دبیران 

کمیسیون انتخاب شدند.

سفیر جدید انگلیس در ایران معرفی شد
وزارت خارجه انگلیس با صدور بیانیه ای ســفیر جدید این کشور در ایران 

را معرفی کرد.
به گزارش ایســنا، وزارت خارجه انگلیس روز دوشــنبه با صدور بیانیه ای 
اعام کرد که سایمون شرکلیف از ماه اوت جایگزین رابرت مک ایر به عنوان 

سفیر لندن در ایران خواهد شد.

اخبار کوتاه

روحانی در آیین بهره برداری از طرح های مناطق آزاد تجاری

بهزودیتحریمهابرداشتهوسرمایههابهایرانسرازیرمیشود

رئیــس جمهور منتخب اعــام کرد که با 
اعتماد به نیروی انســانی به ویــژه جوانان و 
ذخایر ارزشــمند کشــور ان شاء اهلل وضعیت 
و شــرایط به نفع مردم و برای گشــایش در 

زندگی مردم تغییر می کند.
به گزارش ایسنا،  سید ابراهیم رئیسی در 
اولین نشســت خود به عنوان رئیس جمهور 
اولویت های  منتخب گفت: سیاست داخلی و 
ما در دولت سیزدهم بهبود وضعیت کسب و 
کار مردم، بهبود شــرایط و وضعیت معیشت 
مــردم و بهبــود شــرایط در نظــام اداری و 
کارآمدی رقــم زده خواهد شــد. حتما یک 
نظام اداری کارآمد، سالم و قانون مدار و فساد 

ستیز شکل خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه بی تردید طی ۴۰ ســال 
اخیر شــاهد تاش های بســیاری در جهت 
توسعه یافتگی در حوزه های مختلف بوده ایم، 
خاطرنشــان کرد:  تاش های بســیاری شده 
است و ما در برخی حوزه ها به قله هایی دست 
یافته ایم امــا در برخی حوزه ها به دلیل عدم 
توجه به داشته های داخلی و سوء مدیریت ها 
مشــکات و عقب ماندگی هایــی از جمله در 

جهت اجرای عدالت داریم.
رئیــس جمهور منتخب در پاســخ به این 
ســوال که اصلی ترین اولویت دولت شــما و 
نخســتین دستور شــما در دولت جدید چه 
خواهــد بود، بیان کرد: در روز آغاز کار دولت 
مــا اعام خواهیــم کرد که تمام بســترهای 
فســاد زا که ایجاد رانت می کنند، باید خاتمه  
داده شود و تمام دستگاه های اداری موظفند 
ریشه های فساد و رانت خواری را از بین ببرند 

و این ساز و کارها توسط دولت اصاح شود.
رئیســی، گفت: اولین اقدام دولت ما توجه 
به مســئله اشتغال و مسکن مردم خواهد بود 
که دست اندرکاران بخش های مختلف باید در 

این زمینه حضور فعال داشته باشند.
رئیسی در پاسخ به سوال یورو نیوز مبنی 
بــر اینکه چه پیامی به آمریــکا و اروپا درباره 
برجــام داریــد، گفت: کشــورهای اروپایی و 
آمریکا باید نــگاه کنند کــه در قبال برجام 
چگونــه اقدام کردند، آمریــکا برجام را نقض 
کرد و اروپا به تعهدات خود عمل نکرد. من به 
آمریکا می گویم شــما بر اساس برجام موظف 
به رفع تحریم ها بودید، ولی این کار را نکردید 
و اکنون به تعهدات خــود بازگردید و آنها را 
اجرایی کنید. به اروپا هم می گویم تحت فشار 
آمریکا قرار نگیرید و به آنچه متعهد شــدید 
عمل کنید. مطالبه مردم ایران این اســت که 
شــما به تعهدات خود عمل کنید. خواســته 
مردم احقاق حق آنهاســت و مــا حق آنها را 

دنبال می کنیم.
رئیسی در ادامه در پاسخ به پرسش شبکه 
تلویزیونی ان بی ســی آمریکا مبنی بر اینکه 
آیا برای موثر واقع شــدن برجــام باید همه 
تحریم های اعمالی از ســوی آمریکا از جمله 

تحریم هــای دوران دونالد ترامپ برداشــته 
شــود؟ و آیا قصد دارید که تیم فعلی مذاکره 
کننده  هســته ای را حفظ کنیــد؟ گفت: تیم 
مذاکره کننده هسته ای کار را دنبال می کنند 
و گزارشــاتی را به من دادند و تیم سیاســت 
خارجی من در حال بررســی این گزارشــات 

است.
وی خاطرنشــان کرد: آمریکا موظف است 
تمام تحریم هــای ظالمانه علیه ملت ایران را 
رفع کند و آنچــه در دولت دوازدهم و دولت 
من مورد تاکید است، رفع تحریم ها و راستی 
آزمایی اســت. آمریکا باید به دنیا پاسخ دهد 
که چرا نســبت به انجام تعهدات خود نسبت 
به ایران تعلل می کند؟ و اروپا باید پاسخ دهد 
که چرا همکاری با آمریکا را پیگیری می کند؟

رئیســی خاطرنشــان کرد: آنچه که ملت 
بزرگ ما از دولت می خواهند، فراموش نکردن 
عمل به وعده های خود است و ما این وعده ها 
را پیش روی همه دولتمــردان قرار خواهیم 
داد و نــه فقط در صد روز نخســت بلکه در 
تمام مدت کار تمام سختگیری ها را در جهت 
تحقق وعده ها بکار گرفته شــود. من در ابتدا 
شاید هفته ای یکبار و بعد ماهی یکبار ارتباط 
بــا مردم را به عنوان یــک نعمت و زمینه ای 
بسیار خوب برای رفع مشکات حفظ خواهم 
کرد. نشست امروز ما با رسانه ها نشست آغاز 
خواهــد بود و حتما این نشســت ها می تواند 
برای دولت و رســانه ها به عنوان پل ارتباطی 
مردم کمک کند؛ رسانه ها باید دغدغه ها مردم 
را دنبال کنند و دولت دیدگاه ها و نظرات خود 
را تبییــن کند تا مردم در جریان پیشــرفت 

کارها و اقدام و عمل قرار بگیرند.
رئیس جمهوری منتخب در ادامه در پاسخ 
به پرســش خبرنگار شــبکه الجزیره درباره 
تحریم هایی علیــه وی و طرح اتهاماتی علیه 
او در نقش او در اعدام ها و تاثیر این وضعیت 
در نحوه تعامل با رهبران کشورهای جهان به 
ویژه کشــورهای غربی و اینکه آیا او قصدی 
برای ســفر به کشــورهای غربی دارد؟ اظهار 
کرد: من بــه عنوان یک حقوقــدان همواره 
مدافع حقوق مردم بودم و حقوق بشر محوری 
ترین نکته ای بوده که در همه مسئولیت هایم 
دنبــال کردم. بــه آنهایی که اتهــام می زنند 
بایــد گفت که امــروز ما در جایــگاه مدعی 
قــرار داریم؛ تمام اقداماتــی که من در مدت 
مسئولیتم انجام دادم همواره در جهت دفاع از 
حقوق بشر بوده است. با کسانی که اخال در 
حقوق انسانها ایجاد کردند و دست به حرکات 
داعشــی و اقدامات ضد امنیتی زدند همواره 
در دســتگاه قضایی به عنوان یک حقوقدان و 
قاضی مدعی حقوق انسانها و در جایگاه دفاع 

از حقوق بشر برخورد کرده ام.
رئیســی افزود: امروز کســانی که در دنیا 
نقض حقوق بشــر می کنند بایــد در این باره 
پاسخگو باشند؛ اگر یک حقوقدان و قاضی از 

حقوق مردم دفاع کــرده، باید مورد تقدیر و 
تشویق قرار بگیرد که امنیت مردم را در مقابل 
هجوم ها و تهدیدها حفظ کرده است؛ افتخار 
من این است که در هر کجا که بودم به عنوان 
دادستان از امنیت و آسایش مردم دفاع کردم 
و امروز نیز در جایگاه ریاست جمهوری خود 
را موظف به دفاع از حقوق بشر می دانم و خود 
را موظف می دانم از حقوق انســانها دفاع کنم 
و اگر امروز کسانی که مدعی حقوق بشرند با 
به وجود آوردگان داعش و گروههای مسلحی 
که به جان مــردم انداختند، مورد محاکمه و 
مواخــذه قرار بگیرند، دنیــا به صلح و امنیت 

خواهد رسید.
رئیســی در پاسخ به ســوال روزنامه جام 
جــم درباره برنامه های دولــت برای توجه به 
گایه های مردم به ویژه اقشار مردم بیان کرد: 
به عنوان رئیس جمهور خود را خادم جمهور 
می دانم، چه کسانی که به من رای دادند، چه 
کســانی که به کاندیداهای محترم دیگر رای 
دادند، چه کسانی که به دلیل کرونا یا دالیل 
دیگر پای صندوق حاضر نشدند. من خودم را 
خادم همه ملــت می دانم و خود را موظف به 
پاســداری و صیانت از حقوق مردم می دانم. 
هر اقدامی که برای افزایش سرمایه اجتماعی و 
کاهش هزینه های اجتماعی باشد را در دستور 
کار دولــت مردمی قــرار داده و در این زمینه 

اقدام می کنم.
رئیس جمهور منتخب در ادامه در پاســخ 
به سوال رسانه راپلی روسیه که آیا در شرایط 
رفع تحریم ها حاضر به دیدار با رئیس جمهور 

آمریکا هستید گفت: خیر.
رئیسی در پاسخ به سوال خبرگزاری فارس 
در مورد حل مشــکات بورس بیان کرد: من 
با اقداماتی اعتماد مــردم به بازار بورس را بر 
می گردانم. از جمله اینکه دولت حتما بورس 
را قلکی برای خود قرار نمی دهد تا کســری 
بودجــه خود را از طریق بــورس تامین کند. 
تاش می کنیــم تضمین هــای الزم را برای 
جبران خسارات سهام داران خرد ایجاد کنیم. 
ســاز و کارهای نظارتی و صندوق توســعه را 
فعال می کنیــم تا از ایجــاد تکانه در بورس 
پیشــگیری کند. با تســهیل شــرایط برای 
شرکت هایی که آماده ورود به بورس هستند، 

بورس را عمیق خواهیم کرد.
در ادامه خبرنگار سی. ان. ان درباره موضع 
جدید دولت ایران درباره توافق جامع تر ایران 
و آمریکا و مذاکره درباره مســائل موشکی و 
منطقه ای ســوال کرد که رئیســی در پاسخ 
خاطرنشان کرد: دوباره تکرار می کنم که چرا 
بایدن به تعهدات دولت قبل پایبند نیســت و 
به وظایف خود عمل نکرده و پاسخگو نیست. 
پیشنهاد جدی من به دولت آمریکا این است 
که ســریعا به تعهــدات خود عمــل کرده و 
تمامی تحریم ها را رفع کند و اینگونه صداقت 
خود را نشان دهد. ملت ایران از برجام خاطره 

خوشــی ندارد، چون بر اســاس برجام شاهد 
آورده مناســب برای خود نیست که دلیل آن 
هم عهدشکنی آمریکا و عمل نکردن اروپا به 

تعهداتش بود.
وی تاکیــد کرد: مســائل منطقــه ای و 
موشــکی قابل مذاکره نیســت. موضوعی که 
مذاکره و توافق شــد را عمل نکردند. چطور 

می خواهند وارد مسائل جدید شوند؟
رئیســی در پاسخ به ســوال پرس تی وی 
مبنی بر سیاســت دولت جدیــد ایران برای 
احیــای برجام خاطرنشــان کرد: سیاســت 
جمهوری اســامی ایران که بارها اعام شده 
این اســت که ایران به دنبال اســتفاده صلح 
آمیز از انرژی هســته ای بــوده و از این علم 
در عرصه های مختلف بهره می گیرد. بر اساس 
اقدامات  المللی هم  اعام ســازمان های بین 
ایــران کاما در چارچوب مقررات بین المللی 
است. با این حال چرا برای فعالیت های هسته 
ای ایــران موانــع ایجاد می کننــد؟ اقدامات 
هســته ای ایران به تکرار خود ســازمان های 
بین المللی بدون هیچ مشکل و در چارچوب 
مقررات بین المللی بوده است، اما چرا موانع و 
مشکات پیش روی اقدامات هسته ای ایران 

قرار دادند.
 AFP وی در پاســخ به پرســش ســوال
فرانســه درباره نســبت دولت ســیزدهم با 
دیدگاه های شــهید بهشتی خاطر نشان کرد: 
شهادت دکتر بهشتی جلوه ای از سیاه دلی و 
جنایت هولناک منافقین و همچنین جلوه ای 
از رفتار کشــورهای مدعی حقوق بشر نسبت 
به منافقین اســت. چرا قاتل شهید بهشتی، 
رجایــی و باهنر به برخی کشــورهای غربی 
پناه برده اند، کشــورهای مدعی حقوق بشر 
چه پاســخی به افکار عمومی و رسانه ها دادند 
که در کشورشــان کسانی که ۱۷ هزار نفر را 

به خاک و خون کشاندند، زندگی می کنند.
وی ادامه داد: شــهید بهشــتی شخصیت 
جامعی بود. عقانیت، معنویت، اخاق، عدالت 
خواهی و حق خواهی محورهای مهم رفتاری 
آیت اهلل بهشــتی بود. آنچه شهید بهشتی را 
شــاخص می کند توجه و باور به مردم بود و 
این اعتقاد، تشریفاتی نبود. من هم به عنوان 
یک طلبــه خدمت گذار تأکید دارم که توجه 
به مردم و ســازوکارهای ایجاد کارآمدی در 
نظام را ارزش بدانم. شهید بهشتی برای نظام 
ساختارسازی کرد و من این ساختارها را برای 

دولت انقابی بسیار مهم و موثر می دانم.
سیاســت های  درباره  همچنین  رئیســی 
با  رابطه  دربــاره  اســامی ایران  جمهــوری 
عربستان ســعودی گفت: اعام میکنم که ما 
روابط با تمام کشورهای دنیا و تعامل با آنها را 
بویژه کشورهای همسایه اعام کردیم. اولویت 
ما ارتباط با همســایگان خواهد بود و نسبت 
به کشور عربســتان هم بازگشــایی سفارت 
دو کشــور هیــچ مانعی از ســوی جمهوری 

اسامی نیســت و این سیاســت را پیشــتر 
هم اعــام کرده ایم؛ االن هــم اعام میکنیم 
کــه روابــط  و گفت وگو با عربســتان و همه 
کشــورهای منطقه برای جمهوری اسامی با 

هیچ مانعی مواجه نیست.
وی در بخــش دیگری از نشســت خبری 
خود با رســانه های داخلی و خارجی با تاکید 
بر اینکه در دولت ســیزدهم همــه زمینه را 
برای بازگشــت ایرانیان خارج از کشور فراهم 
خواهیم کرد، اظهار کرد: دولت خود را موظف 
می داند همچنان که نســبت به تامین امنیت 
و حقوق مــردم در داخل مســئول می داند، 
نســبت به ایرانیان خارج از کشور نیز خود را 
مسوول می داند؛ چرا که آنها ایرانی هستند و 
ما نسبت به آنها هم مسئولیت داریم؛ لذا باید 
ورود ایرانیان خارج از کشور به داخل کشور از 
طرف همه دستگاه های مربوطه تسهیل شود.

رئیس جمهوری منتخب با تاکید بر اینکه 
سرمایه گذاری در ایران توسط ایرانیان خارج 
از کشور باید تسهیل شــود، افزود: بهترین و 
امن ترین مکان برای سرمایه گذاری ایرانیانی 
که در خارج از کشــور هستند، سرزمین آبا و 
اجدادی شان است. امروز امنیت کاملی برای 
ســرمایه گذاری در ایــران وجود دارد و همه 
سرمایه گذاران دنیا بدانند که امروز ایران امن 
ترین مــکان برای ســرمایه گذاری اقتصادی 
اســت و دولــت ایــن امنیت را بــرای همه 
کارآفرینان و ســرمایه گذاران به ویژه ایرانیان 

خارج از کشور تضمین می کند.
رئیســی با بیــان اینکه ســامانه ای برای 
دریافــت ایده هــا راه انــدازی خواهیم کرد، 
نخبگان، اصحاب رســانه  خاطرنشــان کرد: 
و همه صاحبان اندیشــه و خــرد که ایده ای 
برای اداره دولت و ســامان دادن به وضعیت 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند، در بانک 

ایده ها از ایده های آنها استقبال می کنیم.
وی با تاکید بــر اینکه ارتباط مردم با من 
از طریــق اقوام، خویشــان و بســتگان نباید 
باشــد، گفت: در این زمینه به جز حضور در 
ارتباط  بــرای  مردمی ســامانه ای  اجتماعات 
دائمی با مردم و همه سطوح اجتماعی طراحی 
خواهیم کرد. امیدوارم بتوانیم ارتباطی بادوام 
را با همه سطوح جامعه به عنوان خادم جمهور 
داشته باشم. برای همه دولتمردان و مدیران 
نیز ارتباط با مردم یکی از شــاخص های مهم 

ماموریت و مسئولیت آنها خواهد بود.
رئیس جمهوری منتخب گفت: از اصحاب 
رسانه صمیمانه سپاســگزار هستم که انصافاً 
با هر گرایش سیاســی هر حوزه فعالیتی در 
دوران انتخابــات بهترین کانــال ارتباطی با 
مردم و تبیین دیدگاههــا بودند. معتقدم در 
ادامه راه رســانه ها نقش بســیار مهمی برای 
ارتباط بین دولت و مــردم و انعکاس نظرات 
مــردم به مدیران و دیدگاه هــای دولت برای 

مردم عزیز خواهند داشت.

معاون هماهنــگ کننده ارتش گفت: پروژه ســاخت 
ناوشــکن ها، ناوهای موشــک انداز، زیردریایی های کاس 
فاتح و غدیر و دیگر پروژه هــا در نیروی دریایی همچنان 

ادامه خواهد داشت.
بــه گزارش ایســنا بــه نقــل از ارتش، امیــر دریادار 
حبیب اهلل ســیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری 
اسامی ایران با اشاره به الحاق ناوشکن دنا و ناو مین شکار 
شــاهین به نیروی دریایــی ارتش ایران، اظهار داشــت: 
ناوشــکن دنا چهارمین ناوشکن تولیدشده و ارتقا یافته از 
کاس ناوشکن جماران است که در سازمان صنایع دریایی 

وزارت  دفاع ساخته شده است.
وی با اشــاره به مدت زمان ساخت ناوشکن دنا گفت: 
از ۳۰ بهمــن ۱۳۸۸ که فرمانــده معظم کل قوا )مد ظله 

العالی( جهــت الحاق ناوشــکن جماران بــه بندرعباس 
تشــریف آوردند، تدبیر فرمودند روند ساخت ناوشکن های 
جدیدتر باید ادامه یابد تا نیازمندی به ســاخت ناوشــکن 
در نیروی دریایی ارتش برطرف شــود و ما دیگر دســت 
نیاز به ســوی ســایرین دراز نکنیم؛ خوشبختانه امروز به 
دســت توانمند متخصصــان داخلی، چهارمیــن فروند از 
شناور کاس جماران ساخته شده و مأموریت خود را آغاز 

کرده است.
معــاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه طبیعتاً هر 

یک از ناوشــکن های ساخته شده نســبت به نمونه قبلی 
برتری هایی دارد، افزود: این ناوشکن نیز در حوزه سرعت 
و قدرت پیشــران، ساح و سامانه، سامانه راداری و سونار،  
ارتباطات، شــعاع عملیاتی و پذیرش بالگرد و... نسبت به 

نمونه های قبلی دارای برتری هایی است.
امیر دریادار ســیاری با  تاکید بر اینکــه ارتقای توان 
دفاعــی در جهت برقراری امنیت و ارســال پیام صلح  و 
دوســتی به کشــورهای منطقه اســت، عنوان کرد: ما با 
افزایــش توان دفاعی خــود، این پیام را بــه دنیا مخابره 

می کنیــم که می توانیم به خوبــی از خلیج فارس، دریای 
عمان و شمال اقیانوس هند که متعلق به ملت های منطقه 
اســت، دفاع کنیم و نیازی به حضور هیــچ بیگانه ای در 

منطقه نیست.
وی ســپس در خصــوص نــاو مین شــکار شــاهین 
گفــت: نــاو شــاهین بــرای نخســتین بار و بــه همت 
متخصصان نیروی دریایی و وزارت دفاع ســاخته شــده 
 اســت و از توانمنــدی مقابلــه با مین در عرصــه دریاها 

برخوردار است.
معــاون هماهنگ کننــده ارتش در پایان خاطرنشــان 
کرد: پروژه ســاخت ناوشــکن ها، ناوهای موشــک انداز، 
زیردریایی هــای کاس فاتح و غدیــر و دیگر پروژه ها در 

نیروی دریایی همچنان ادامه خواهد داشت.

یک کارشــناس مســائل بین الملل گفت: تجربه دولت 
آقــای احمدی نــژاد و آقای روحانی بــرای رئیس جمهور 
منتخب جدید راهگشا اســت و با توجه به ۱۶ سال تجربه 
این دو دولت، آقای رئیســی می توانند ســلیقه مناسب تر و 

بهتری را در پیش گیرد.
مهدی ذاکریــان در گفت وگو با ایســنا دربــاره آینده 
مذاکرات هســته ای و برجام در دولت ابراهیم رئیسی گفت: 
فکر می کنم باید در ۴۲ سال تاریخ انقاب اسامی، مسایل 
سیاســت خارجی ایران برای مخاطبان جهانی شفاف شده 
باشد. ساز وکار سیاست خارجی از سوی یک شخص اتخاذ 
نمی شــود، بلکه این ساختمان ســاختاری دارد با اهداف، 
ارزش ها، اصول و رویه های معین. در این ســاختار مبتنی 
بر قانون اساســی، متغیرهای گوناگونی اثر گذارند از جمله 
رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسامی، وزیر امور 

خارجه، شورای عالی امنیت ملی، دستگاه قضا، دانشگاهیان 
و رسانه ها و به ویژه مردم. بر این ساختار ارزش هایی حاکم 
اســت که هیچ یک از این متغیرهــای فوق نمی توانند این 
ارزش ها را تغییر دهند. ایران یک کشور ایرانی و اسامی در 
خاورمیانه با باورهایی پس از انقاب اسامی مانند استقال، 
حاکمیت ملی، آزادی خواهی، حمایت از مردم فلســطین، 
حفــظ تمامیت ارضی، عدم وابســتگی در صنایع، پیگیری 
صنعت هســته ای و دفاعی و پیشرفت اقتصادی است. هر 
متغیــری در این ســاختار جا به جا شــود از رهبری نظام 
گرفته تا کوچکترین جزو این حاکمیت، هیچ کدام آرمان ها 

و اهداف سیاست خارجی را تغییر نمی دهند.
وی تاکید کرد: از این رو این که آقای رئیسی تغییر در 
سیاست خارجی ایجاد کند، برداشت درستی نیست. غنی 
سازی خواســت ایران بود، چه در دوره آقای خاتمی، چه 

احمــدی نژاد و چه روحانی. بنابراین مذاکرات هســته ای 
و برجامی که مبتنی بر یکی از ارزش های کان سیاســت 
خارجی بود، امــروز با آمدن رئیس جمهــور جدید دچار 
توقف نمی شــود، ممکن است ســلیقه های متفاوتی برای 
رســیدن به رفع تحریم ارایه شــود اما ارزش های ما ثابت 

هستند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این که توصیه شما برای 
مدیریــت فضا در رابطه با برجام و مذاکرات هســته ای در 
۴۰ روز تا انتقال دولت چیســت؟ اظهــار کرد: باید عاقانه 
با توجه به منافع ملی و ارزش های حاکم بر ســاختار کشور 
که پیشرفت صنعت هســته ای کشور هم جزو آن است و 
مورد تاکید مقامات ارشــد نظام و ارکان کشور بوده است، 

رفتار کنیم.
وی ادامــه داد: معتقدم همچنین دســتگاه سیاســت 

خارجــی دولت جدید بایــد اولویت های ایــران در جامعه 
جهانی در حــوزه بین الملل را تعیین کنــد، اینکه اولویت 
حقوق بشــر، صنعت هســته ای، صنعت دفاعی، پیشرفت 
اقتصــادی، رفع تحریم ها یا دیپلماســی اقتصادی اســت؟ 
از ســویی باید ببینیم در دنیا موضوعــات اول بین المللی 
چیست و آنها را نیز بررسی کنیم که تمرکز بر چه مسایلی 
است موضوع اول کشورها مثا افغانستان است یا فلسطین 
یا امنیت ملی خودشان؟ ایران باید اینها را تعریف کند و بر 
پایه آنها هزینه ها را تخصیص دهد. اگر پیشــرفت اقتصادی 
اولویت می شــود بودجه وتمرکز سیاست خارجی را بر آن 
قرار دهیم، نه این که بر موضوعات دیگر جســته و گریخته 
وارد شــویم و معلوم نباشد که تمرکزمان بر چه موضوع یا 
موضوعاتی است. هم چنین باید تاش کرد تا در هر زمینه 

از متخصصان آن بخش استفاده شود.

ابراهیم رئیسی در اولین نشست خبری رئیس جمهور منتخب:

سیاست خارجی دولت ما محدود به برجام نیست

معاون هماهنگ کننده ارتش:

نهضت ساخت و تولید ناوشکن ادامه خواهد داشت

تجربه دو دولت قبل در بحث هسته ای برای دولت جدید راهگشا است

صاحب آراء باطله مائیم!
سجادبهزادی

 نزدیک به ۴میلیون ویا به عبارتي ۱۳ درصد کل آراء ریخته شده به صندوق 
انتخابات ریاســت جمهوري ۱۴۰۰ آراء باطله بــوده واین موضوع توجه محافل 

بسیاري در داخل وخارج از کشور را به خود جلب کرده است*.
آیا ارکان قدرت مي خواهد با چشــم باز وبینشــي حقیقت طلب به این رقم 
نــگاه کند؟ آیا این رقم براي بدنه قدرت در سیســتم جمهوري اســامي یک 
»مسئله« است ویا اینکه تنها از جنبه خبري به آن نگاه مي شود ودر نهایت در 

البه الي هزاران خبرهاي دیگر فراموش خواهد شد؟
به باور من سیســتم باید با بینــش غیرایدئولوژیک این عبارت را چندین بار 
بصــورت دقیق بخواند؛ »۴میلیون آراء باطله متعلق به چه قشــرها وطبقاتي از 

جامعه است و صاحبان این آراء چه دردي دارند؟«
صاحب آن آراء باطل شــده مائیم؛ وقتي احســاس کردیم هر بار که به فرد 
مورد نظرمان راي مي دهیم هیچ تفاوتي در زندگي مان ایجاد نمي شود و گره 
اي از مشــکات مان باز نمي شود درمانده شدیم.به صندوق راي نزدیک شدیم 
اما ســردرگم بودیم و احساس پوچي مي کردیم و ناامیدانه ودر همان لحظه که 
تعرفه راي به دست ما داده شــد دستپاچه شدیم، ناگهان تصمیم گرفتیم راي 

سفید به صندوق بیندازیم.راي ما سفید بود اما طبق قانون باطل اعام شد.
صاحب آن آراء باطل شــده مائیم؛ نمي دانم چرا مدتي اســت احساس مي 
کنم توانم براي اداره کردن مملکت از بســیاري از نامزدهاي انتخاباتي بیشــتر 
است.یا انسان هاي قابل، نامزد ریاست جمهوري نمي شوند ویا اگر مي شوند به 
هزار دلیل پیدا وپنهان رد صاحیت مي شــوند.بي آنکه خودم را محک بزنم از 
ردصاحیت ها ترسیدم و به جاي اینکه سختي هاي نامزد شدن را به جان بخرم، 
راه میانبري را انتخاب کردم و برگه راي را برداشتم ونام خودم را در آن نوشتم؛ 

در سوداي ریاست جمهوري بودم اما طبق قانون راي من باطله اعام شد.
صاحب آن آراء باطل شده مائیم؛ وقتي مناظره ها را نگاه مي کردیم وهریک 
از نامزدها دیگري را به حیف ومیل ســرمایه عمومي و ثروت کشــور متهم مي 
کرد؛ خیلي ســریع وساده به این نتیجه رســیدیم که تا این لحظه سالم ترین 
فردي که کســي نتوانــد دنبالش حرف وحدیث در بیــاورد وبه دزدي وخیانت 
متهم باشد، خود ما هستم.رفتیم پاي صندوق راي و نام خودمان را نوشتیم اما 

طبق قانون باطله اعام شد.
صاحــب آن آراء باطل شــده مائیم؛ اول نمي خواســتم راي دهم؛ اما وقتي 
فهمیدم تحریم کنندگان انتخابات، اهداف ســنگیني در سر دارند خودم را در 
آن حد و اندازه ندیدم.من کشورم را دوست دارم، وبه اصاح نوع حکومت داري 
آن نیز باور دارم وفقط دست ودلم به نامزدهاي تایید شده نبود وآنها را شایسته 
نمي دانســتم.رفتم پاي صندوق تا دشمن از عدم مشارکتم سوء استفاده نکند 
اما به کســي راي ندادم. نمي دانســتم آراء باطله خود رســوایي بزرگ تري به 

دنبال دارد.
صاحب آن آراء باطل شــده مائیم؛ درد داریم ودراین ســالها کسي نبود که 
حرف هــاي ما را خوب گوش کند؛ همه خوب حرف مــي زنند.خودم به خودم 
راي دادم تا همدرد خودم باشم وبا خودم بسوزم. اما راي من طبق قانون باطله 

اعام شد.
صاحب آن آراء باطل شــده مائیم؛ امروز که انتخابات تمام شــده اســت و 
آراء شمارش شده ومشــخص گردیده که آراء من در مجموع از تمام سه نامزد 
دیگر بهتر اســت و در کل کشور در جایگاه دوم قرار گرفته ام وحتي در برخي 
شهرهاي بزرگ مانند کرج رتبه اول داشته ام و تعداد آراء باطل شده از منتخب 
اول شــوراي این شهربســیار باالتر بود؛ دیگر من به خودم غره شده ام. مثا با 
خودم فکر مي کنم که بیش از این مي توانم از حقي که قانون براي من تعریف 
کرده اســت چنان اســتفاده کنم که گوش ها حساس تر شــوند وکمي هم از 
احساس تحقیري که بر وجودم سنگیني مي کرد بکاهم. من با دادن راي باطله 
مــي توانم به مثابه مقاومت مدنی«خشــونت پرهیز« عمل کنم وصداي خود را 

رساتر به گوش مسئولین برسانم.
صاحب آن آراء باطل شده مائیم؛ جمعیت ۴ میلیوني که آراء آنها به صندوق 
ریخته شــد، صداي فریادشان کمتر از ســکوت وتحریم ۳۲ میلیون آرایي نبود 
که درصندوق ریخته نشــد. اگــر چه از نظر آمار عدم مشــارکت در رتبه اول، 
رئیس جمهور منتخب دوم وآرای باطله در رتبه سوم قرار گرفت؛ اما گروه سوم 
تصویري مهم تر به افکار عمومي مخابره کردند.باید براي آنها چاره اي اندیشید 

وگرنه بعید نیست یک روز به رتبه باالتر صعود کنند.
نظام سیاســي وانتخابات در ایران قبل از آنکه به انســداد وبن بست کامل 
برســد باید جمعیت قهرکننده با صندوق وهمچنین صاحب آراء باطله انتخابات 

را درک کند و مطالبات آنها را غیرمشروع نداند.
آمــار انتخابات ۱۴۰۰ معلوم کرد که باید زودتر از همیشــه به مســیر رفته 
طي ســالهاي گذشته تردید کرد و دمکراسي و تکثرآراء را جدي تر دنبال کرد. 
سطح نارضایتي عمومي باالست و سرمایه اجتماعي رو به افول است. مبادا یک 
دست شدن نهادهاي قدرت، ســبب حذف بي قدرتان شود. بي قدرتان جامعه 
یک جایي دوباره قدرت خود را به رخ مي کشند و این بار ممکن است این کار 

را ویران تر انجام دهند.
منبع: عصر ایران 

نگاه


