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رئیسی:پیام ۲۸خرداد،دریککلمهتغییروضعموجودبود،سفرهمردمرابهارادهبیگانگانگرهنمیزنیم
••کیهان -حسین شریعتمداری مدیر مسئول این
روزنامهنوشت:درصورتحماقترژیمصهیونیستی،
عالوهبرتالفیسنگینوپشیمانکنندهایرانعلیهاین
رژیم،آمریکاوانگلیسهمشریکجرمتلقیمیشوند
و منافع آن ها در منطقه نمیتواند و نباید از پاسخ
سخت ایران در امان باشد .آن ها به خوبی میدانند
که تمام خاک فلسطین اشغالی زیر ُبرد موشکهای
نقطهزنماست،ناوگانپنجمدریاییآمریکادربحرین
فقط ۲۴۰کیلومتر با ما فاصله دارد و منافع انگلیس
همدرمنطقهبهآسانیدردسترسخواهدبود.
••همشهری -این روزنامه نوشت :این روزها آینده
اینترنت کشور در هالهای از ابهام قرار دارد ،اما با
همهفشارهادولتروحانیتوانستدر ۸سالدریک
جهش بیسابقه ضریب نفوذ اینترنت را به بیشتر از
۱۱۲درصدبرساند.
••وطن امروز -این روزنامه عکس روحانی را با تیتر
«فقط برو» در صفحه یک خود قرار داده و در گزارشی
با عنوان «کارنامه مـــردودی» نوشته اســت :رشد
فزاینده نقدینگی ،سقوط درآمد سرانه ،تورمهای
افسارگسیخته،سقوطتولیدناخالصداخلی،تبدیل
شدن مسکن به رویا ،رکورد رکود و بیکاری ،افزایش
خط فقر و ...تنها بخش کوچکی از فجایعی است که
دردوراندولتیازدهمودوازدهمبهبارآمد.
••اعــتــمــاد -ایــن روزنــامــه گــفـتوگــویــی دارد با
سیدحسین مالئک ،سفیر پیشین ایــران در چین
که معتقد است« :غربیها عزم فشار بیشتر بر ایران
دارند» .او همچنین میگوید « :اگر دولت سیزدهم
نمیخواهدهیچانعطافیدرمقابلآمریکانشانبدهد
بایدشاخغولیرادرسیاستهایاقتصادیوسیاسی
داخلیبشکندکهبهاعتقادمنازپسشبرنمیآید».
••ایران-اینروزنامهدرگزارشیبرایشرحوضعیت
کرونایی کشور با تیتر «بــازی دلتا با اعــداد مرگ»
نوشت :افزایش بیماران بدحال در روزهــای اخیر
موضوعی اســت که وضعیت هولناکی را از آغاز
سونامی مرگ بر اثر ویروس دلتا در کشور پیشبینی
میکند.

انعکاس
••عصرایران نوشت :در پی اعالم حضور "انریکه
مــورا" نماینده ویژه اتحادیه اروپــا در مراسم تحلیف
رئیسی در تهران ،وزارت خارجه اسرائیل تصمیم
اتحادیه اروپا به اعزام نماینده به این مراسم را "شرم
آور"توصیفکرد.
••الــف نوشت :محسن بهاروند سفیر ایـــران در
انگلیس در گفت و گو با روزنامه «فایننشال تایمز»
ضمن تکرار مواضع رسمی کشورمان درباره مداخله
نکردنایراندرحملهبهکشتیاسرائیلی،اظهارکرد:
ایران کشوری است که ثبات در منطقه از جمله مهم
تریناولویتهایسیاستخارجیاشاست.درطول
یک سال گذشته یازده کشتی ایران در دریاها و حتی
در خلیج فارس هدف اصابت قرار گرفته است چرا
کسیحملهبهکشتیهایایرانیرامحکومنمیکند؟
••نور نیوز مدعی شد :برخی منابع خبری از وقوع
حادثه بــرای یک کشتی در سواحل ام ــارات خبر
دادهاندمنابعانگلیسیمیگوینداینکشتیبهمین
برخورد کرده است.برخی منابع دیگر محل حادثه را
مقابل سواحل بندر الفجیره امارات اعالم کردهاند.
ماهیت کشتی مشخص نیست امــا گفته شده این
نفتکشدراختیارصهیونیستهابودهاست.همزمان
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت :حوادث
امنیتیبرایکشتیهاکامالمشکوکاست.
••نور نیوز نوشت :گفت وگوهای غیر مستقیم
درباره تبادل  ۴ایرانی در برابر  ۴آمریکایی به عالوه
پرداخت ۷میلیارد دالر از مطالبات بلوکه شده ایران
در دیگر کشورها با آمریکا و مذاکره با انگلیس برای
آزادسازی نازنین زاغری آغاز شد و تا حصول توافق
نهایی تــداوم داشــت .در این میان و پس از توقف
مذاکرات وین در پایان دور ششم ،به یکباره آمریکا
بر خالف ادعاهای اولیه خود مبنی بر جدا بودن
سیاسی فیمابین از موضوع تبادل زندانیان،
مسائل
ِ
مذاکراتوینرابهاینفرایندگرهزدوباایناستدالل
که پرداخت طلب  ۷میلیارد دالری فرصت تنفس به
ایران خواهد داد و انگیزه تهران برای تداوم حضور
در مذاکرات احیای برجام را کاهش میدهد ،توافق
شکل گرفته را بر هم زد .در همین زمینه؛ یک مقام
مطلع به «نورنیوز» گفت اکنون با رفتار کثیف و تداوم
عهدشکنی دولت بایدن ،دیگر هیچ انگیزهای از
سوی ایران برای تداوم این روند وجود ندارد بنابراین
موضوعتبادلبهشکلکنونیرابهطورکلیازدستور
کار خود خارج خواهد کرد.

گروه سیاسی-مراسم تنفیذ ریاست جمهوری
دوره سیزدهم ،صبح دیــروز در حسینیه امام
خمینی(ره) برگزار شد و رهبر معظم انقالب
اسالمی با تنفیذ رأی ملت ،حجت االســام
والمسلمین سید ابراهیم رئیسی را به ریاست
جمهوری اسالمی ایــران منصوب کردند.به
گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم
رهبری،حضرت آیت ا ...خامنهای در حکم
تنفیذ ،حــضــور پــر معنا و عــز تآفــریــن مــردم
در انتخابات و انتخاب شخصیتی مردمی،
پرهیزگار و دارای سوابق درخشان مدیریت
را نشانه عــزم راســخ ملت بــر پیمودن مسیر
نورانی انقالب یعنی مسیر عدالت ،پیشرفت
و آزادی دانستند و با اشــاره به آمادگی کشور
برای حرکت جهشی در همه عرصهها ،بر رفع
موانع تولید ،تقویت پول ملی ،توانمندسازی
قشرهای متوسط و پایین جامعه و حرکت پر
شتاب به سمت جایگاه شایسته کشور تأکید
کردند.تداوم تکیه بر ارزشهای اصیل انقالب
مــردمــی ماندن،مظهر وفــاق بــودن،تــوجــه به
ظرفیت های کشور،مبارزه بی امان با فساد و
مفسد،متکی بــودن اقــدامــات اقتصادی به
برنامه اقتصادی،لزوم سرعت عمل در تشکیل
دولــت و لــزوم عملکرد هوشیارانه در مقابل
جنگ تبلیغاتی دشمن از توصیه های اصلی
رهبرانقالب به دولت سیزدهم در این مراسم
بود.
▪جابه جایی قدرت در قوه مجریه امیدآفرین
است

رهبر انقالب اسالمی  ،با مسئلت از خداوند
متعال برای مبارک گرداندن این روز پر امید
برای مردم و کشور ،حضور ملت در انتخابات
ریــاســت جــمــهــوری را کــام ـ ً
ا پــر معنا و نماد
مردمساالری دینی خواندند و با تشکر از «رئیس
جمهور و دولت دوازدهــم» ،برای آقای رئیسی
و همکاران دولــت جدید نیز توفیق و عنایت
ویژه الهی آرزو کردند.ایشان ،مراسم تنفیذ را
متکی بر قانون اساسی و رسم بنیان گذاری
شده بهدست امام خمینی(رض) برشمردند
و افزودند :این مراسم ،مظهر موضوع بسیار
مهم «جابه جایی عقالنی ،آرام و متین» در
قوه مجریه و در واقع در مدیریت کشور است.
رهبر انقالب ،وجــود تنوع سیاسی را از دیگر
مضامین بسیار مهم مراسم تنفیذ خواندند
سیاسی
و اف ــزودن ــد :گــرای ـشهــای مختلف
ِ
دولتها ،نشاندهنده 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 دستگاه های
برگزارکننده انتخابات و تأمینکننده نظم و
امنیت و بهطور ویژه از ملت عزیز ایران صمیمانه
تشکر کردند و افزودند :از مدتها پیش توطئه
تحریم انتخابات در محافل سیاستگذاری
دشمنان طراحی و دنبال میشد و در داخل
هم عــد های از روی غفلت و عــد های شاید از
روی غــرض همین خــط را دنــبــال میکردند
اما ملت پاسخ قاطع داد و با توجه به اوضــاع و
احوال ،مشارکت خوبی در انتخابات داشت.
حضرت آیـتا ...خامنهای ،جابه جایی قدرت
در قوه مجریه را امیدآفرین برشمردند و گفتند:
حضور افراد جدید با ارادههای تازه و ابتکارات
نو ،برای همه به ویژه جوانان امید میآفریند
که این امیدواری بسیار مغتنم است .ایشان
افزودند :این جابه جایی برای صاحبان فکر
و نظر و اندیشه نیز فرصتی است که با دقت و
تأمل ،خطاهای دوران گذشته را پیدا کنند و راه
حل ارائه دهند.
▪ورود ملت به مسائل مختلف ،کلید اصلی
حل مشکالت

رهــبــر انــقــاب اســامــی بــا اشـــاره بــه تکیه بر
ارزشهای انقالب در تبلیغات انتخاباتی آقای
رئیسی تأکید کردند :این مسیر درســت باید
ادامــه یابد چــرا که ملت را به حقوق اساسی
خود میرساند و ایــران را در جایگاه شایسته
قرار میدهد.ایشان در همین زمینه افزودند:
ارزشهای انقالب مفاهیم موهومی نیست بلکه
در سخنان امام بزرگوار ،به طور روشن و مکرر
بیان شده و باید همین سخنان مالک قرار گیرد
و دنبال شود.رهبر انقالب ،ورود ملت به مسائل
مختلف را کلید اصلی حل مشکالت خواندند
و افزودند :پیگیری ارزشهای انقالب موجب

افزایش انگیزههای مردم و ورود آنان به میدان
میشود که این حضور بی بدیل و بیجایگزین،
بسیار مغتنم و کارگشا است.حضرت آیتا...
خامنهای ،تبدیل مردم را از یک جمع منفعل و
پراکنده به مجموعهای متحد ،پرانگیزه ،هدفدار
و آرمان خواه ،هنر اصلی انقالب و امام خواندند
و افزودند :هر عامل و عنصری که بتواند اتحاد،
انگیزه و امید ملت را افزون و مردم را وارد میدان
کند ،مغتنم است که ارز شهــای انقالب این
ویژگی تعیین کننده را دارد.
▪دولت مردمی بهمعنای واقعی کلمه محقق
شود

رهبر انقالب با اشاره به شعارهای انتخاباتی
آقای رئیسی مبنی بر «مردمی بودن و از مردم
شنیدن و در میان مردم بودن» ،گفتند :مردمی
بودن موضوع بسیار مهمی است و رئیسجمهور
محترم و همکارانشان باید تالش کنند این شعار
در واقعیت محقق شود و به معنی واقعی و بدون
در نظرگرفتن امتیازهای طبقاتی و گروهی،
در میان همه مــردم باشند.حضرت آیــتا...
خامنهای خاطر نشان کردند :البته حضور در
میان مردم نباید موجب غافل شدن از ارتباط با
نخبگان شود و ارتباط و تبادل نظر با نخبگان،
الزم و مفید است.
▪با مردم صادقانه حرف بزنید

رهبرانقالب با تأکید بر این که دولت باید مظهر
وفاق ملی و نگاه مالطفت آمیز به عموم مردم
باشد ،افزودند :یکی از کارهای مهمی که به
مردمی بــودن دولــت کمک میکند ،تعهد به
گفت وگوی صادقانه و بدون پیرایههای سیاسی
با مردم است .باید با مردم صادقانه حرف زد،
مشکالت و راهحلها را گفت و توقعات را بیان
کــرد و کمکهای الزم را نیز به مــردم تقدیم
کرد.توصیه بعدی حضرت آی ـتا ...خامنهای
بــه دول ــت ســیــزدهــم ،شناخت ظرفیتهای
فراوان کشور و توجه جدی به آن ها بود .ایشان
گفتند :این روزهــا از مشکالت و کمبودهای
کشور گفته میشود که زیــاد هم هستند اما
ظرفیتهای کشور در بخشهای آب ،نفت،
معادن ،بــازار گسترده داخلی ،همسایگان و
استعدادها و آمادگیهای حیرتآور جوانان،
بسیار فراتر از مشکالت و فو قالعاده هستند.
رهبر انقالب خاطر نشان کردند :بدون تردید
با این ظرفیتها میتوان بر مشکالت غلبه کرد
به شرطی که خوب شناخته و سپس با تالش
خستگیناپذیر و شــبــانـهروزی به کــار گرفته
شوند.
▪با فساد و مفسد بیامان مبارزه کنید

حــضــرت آیـــــتا ...خــامــن ـهای یــکــی دیــگــر از
جنبههای مردمی بــودن را مــبــارزه بیامان
با فساد و مفسد برشمردند و افــزودنــد :آقای
رئیسی در مسئولیت قبلی ،مبارزه با فساد
را شــروع کرد و اقدامات خوبی انجام داد اما
اصل قضیه و بسترها و زمینههای فساد در قوه
مجریه است که باید با آن بهطور جدی مبارزه
کرد.ایشان فرارهای مالیاتی ،انحصارهای
بیدلیل ،فعالیتهای ناسالم سوداگرانه و سوء
استفاده از ارز ترجیحی را نمونههایی از موارد
فساد برشمردند که باید با آن ها با برنامه و
پیگیری ،مقابله کرد.حضرت آیتا ...خامنهای
حل مشکالت اقتصادی را نیازمند برنامه و

حرکت بــراســاس برنامه کلی طــراحــی شده
دانستند و گفتند :با کارهای روزمره و اقدامات
پیشبینینشده نمیتوان مشکالت را حل کرد
ضمن آن که همه بدانند حل مشکالت اقتصادی
زما نبر است و مسئوالن باید همه تالش خود
را به کار گیرند تا این زمان هر چه ممکن است
کوتاهتر شود.
▪در زمینه کار رسانه ای کمکاری داریم

ایشان سرعت عمل در تشکیل دولت را ضروری
خــوانــدنــد و اف ــزودن ــد :شــرایــط کــشــور اقتضا
نمیکند کــه تشکیل دولــت بــه تأخیر بیفتد
بنابراین رئیسجمهور محترم در معرفی وزیران
پیشنهادی و مجلس نیز در بررسی صالحیت
وزیــران شتاب به خرج دهند.نکته پایانی که
رهبر انقالب به آن اشاره کردند موضوع جنگ
تبلیغاتی بود.حضرت آیتا ...خامنهای با اشاره
به تالش دشمنان بــرای تأثیرگذاری و مسلط
شدن بر افکارعمومی کشورها از جمله مردم
ایــران از طریق جنگ نــرم و جنگ تبلیغاتی و
رسانهای گفتند :اگر افکار عمومی یک ملت در
اختیار بیگانه قرار گیرد آن ملت طبق میل بیگانه
پیش خواهد رفت.رهبر انقالب با اشاره به وجود
ضعف و کمکاری در کارهای رسانهای و تبلیغاتی
در داخل کشور خاطر نشان کردند :باید در این
مسائل قویتر و هوشمندانهتر عمل کرد.
▪رئیسی :پیام  ۲۸خـــرداد ،تغییر وضع
موجود بود

در این مراسم همچنین حجتاالسالم رئیسی
رئیسجمهوری اســامــی ایـــران بــا تشکر از
همه مردم و نقشآفرینان در انتخابات گفت:
در انتخابات  ۲۸خــرداد ،ملت با وجــود همه
مــشــکــات معیشتی و بــهــداشــتــی ،حماسه
بزرگی خلق و دشمنان را ناامید و دوستان را
امیدوار کرد.آقای رئیسی ،پیامهای انتخابات
 ۲۸خــرداد را تحو لخواهی ،عدالتطلبی،
مبارزه با فقر ،فساد ،تبعیض و رانتخواری،
پــاســداشــت ارزش هــای انــقــاب ،ل ــزوم رفع
مشکالت و در یک کلمه تغییر وضــع موجود

حواشی مراسم تنفیذ
سوت پایان دولت حسن روحانی دیروز ساعت ۱۰و ۳۰دقیقه صبح زده شد و سیدابراهیم رئیسی
به عنوان رئیس جمهوری سیزدهم حکم تنفیذ خود را از دست رهبر انقالب دریافت کرد /.در
ابتدای این مراسم که با حضور مسئوالن کشوری و لشکری برگزار شد ،آیه ۷۸سوره حج قرائت شد
که در آن تاکید می شود« :حق جهاد در راه او را به جای آورید /».همنشینی ظریف و سعید جلیلی
در این مراسم جالب توجه بود /.در حاشیه این مراسم تصویری از گپ و گفت سیدحسن خمینی،
روحانیورئیسینیزمنتشرشد/.رئیسیبعدازدریافتحکمتنفیذریاستجمهوریخویشپشت
تریبون رفت و بیان کرد :شرط ادب و احترام در حکم تنفیذ از حکم رهبر انقالب این بود که دست
مبارک ایشان را میبوسیدم لکن به دلیل شرایط موجود این توفیق از من سلب شد /.نکته قابل
توجهاینمراسمغایببودنروسایسابقریاستجمهوریکشوربود/.دراینمراسمسرکارخانم
سیده فریده مصطفوی و سیده زهرا مصطفوی دختران گرامی حضرت امام(س) حضور داشتند/.
دفترعلی الریجانی در توئیتی نوشت :دکتر علی الریجانی پس از شرکت در مراسم تنفیذ حکم
سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ،نوبت اول واکسن ایرانی کرونا را دریافت کرد /.علی اکبر
سوالخبرنگارشبکهخبرکه
والیتیدرحاشیهمراسمتنفیذحکمریاستجمهوری درپاسخبهاین
ِ
اولویت دولت سیزدهم چه باید باشد گفت :اولویت دولت آقای رئیسی باید همکاری و ایجاد روابط
راهبردی با چین و روسیه و هند باشد که می تواند به پیشرفت اقتصادی کشورمان کمک بکند.

دانست و گفت :مشکالتی از جمله تــورم ۴۴
درص ــدی ،رشــد فزاینده نقدینگی ،افزایش
بدهیهای دولــت ،کسری بودجه ،بیکاری و
مشکل مسکن که به علت دشمنیها و همچنین
برخی ناکارامد یهای داخلی ایجاد شده،
نیازمند اصالح است و مردم توقع دارند اعتماد
آسیبدیده آنان ترمیم شود.
▪سفره مــردم را بــه اراده بیگانگان گره
نمیزنیم

رئیسجمهور بــا تأکید بــر ایــن کــه هــر جــا به
رهنمودهای رهــبــری بیتوجهی شــد دچــار
مشکل شــدیــم ،خاطر نشان کــرد :بــه دنبال
رفع تحریم ها خواهیم بود اما سفره مــردم را
به اراده بیگانگان گره نمیزنیم.آقای رئیسی
گفت« :کسری بودجه ،ثبات بــازار سرمایه،
کنترل تــورم ،کرونا و موضوع آب و بــرق» از
جمله مسائل مهمی است که حل آن ها فوریت
دارد و دولت با نگاه به  ۱۰مسئله فوری ،یک
برنامه تحولی کوتا همدت تهیه کــرده است.
رئیسجمهور افزود :برنامه تحولی چهار ساله
دولــت که به زودی در اختیار صاحب نظران
قرار میگیرد ،زمینهساز اجرای برنامه توسعه
هفتم خواهد بود.در این مراسم وزیر کشور نیز
گزارشی از رونــد برگزاری سیزدهمین دوره
انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد.آقای
رحمانیفضلی« ،قانونمداری ،امانت داری،
بیطرفی ،امنیت کامل ،رقابت سالم ،مشارکت
حداکثری و حفظ سالمت مجریان ،داوطلبان و
رأیدهندگان» به منظور افزایش شور و نشاط
سیاسی و مشارکت مردم را جزو اصول برگزاری
انتخابات برشمرد و گفت :شــورای نگهبان
صحت و قانونی بودن انتخابات را بدون ابطال
حتی یک صندوق رأی اعالم کرد.
▪متن حکم تنفیذ

پیش از سخنان رهــبــر انــقــاب،مــتــن حکم
تــنــفــیــذ کـــه حـــجـــتاالســـام والــمــســلــمــیــن
محمد یگلپایگانی آن را قرائت کــرد ،به این
شرح بود:بسم ا ...الرحمن الرحیم/والحمد

محمد و آله
هلل رب العالمین و صلی ا ...علی
ّ
الطاهرین سیما بقیة ا ...فی االرضین.خداوند
علیم و قدیر را سپاس می گویم که با فضل و
عنایت خود ،ایران را بار دیگر در آزمون سیاسی
و اجتماعی انتخابات ،سرافراز فرمود و ملت
عظیمالشأن ،در شرایطی پیچیده و دشوار ،با
حضور پر معنا و ع ّزتآفرین خود ،حاکمیت رأی
مردم بر اداره امور کشور را نمایان ساخت و با
انتخاب شخصیتی مردمی و عالی قدر ،از تبار
سیادت و علم و مز ّین به پرهیزگاری و خردمندی
و دارای سوابق درخشان مدیریت ،عزم راسخ
خــود را بر پیمودن مسیر نــورانــی انقالب که
مسیر عدالت و پیشرفت و آزادی و ع ّزت است،
نشان داد.امروز میهن عزیزمان ،تشن ه خدمت و
آماد ه حرکت جهشی در هم ه عرصهها و نیازمند
مدیریتی با کفایت و جهادی و دانا و شجاع است
که بتواند توانمند یهای آشکار و نهفته ملت،
به ویژه جوانان را که بسیار فراتر از مشکالت
است ،بسیج کند و به میدان کار و تالش سازنده
آورد؛ موانع را از سر راه تولید بردارد؛ سیاست
تقویت پول م ّلی را ِ
بج ّد دنبال کند و قشرهای
متوسط و پایین جامعه را که سنگینی مشکالت
اقتصادی بر دوش آن هاست ،توانمند سازد؛
مدیریتی که با مشی فرهنگی خردمندانه ،مسیر
اعتالی مادی و معنوی ملت ایران را هموار کند
و حرکت کشور به سمت جایگاه شایستهاش
را شتاب بخشد.اکنون با تشکر از مردم عزیز و
با پیروی از گزینش آنان ،رأی به عالم فرزانه و
خستگیناپذیر و کارآزموده و مردمی ،جناب
حجت االســام آقــای سیدابراهیم رئیسی را
تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسالمی
ایران منصوب می کنم و از خداوند متعال توفیق
و سربلندی ایشان و همکاران شان را مسئلت
می نمایم و یادآوری می کنم که رأی ملت و تنفیذ
این جانب تا هنگامی است که مشی همیشگی
ایشان در پیمودن صــراط مستقیم اســام و
انقالب ادامــه داشته باشد که به فضل الهی
چنین خواهد بود انشاءا...و السالم علی عباد
الصالحین/سیدعلی خامنهای ۱۲/مرداد
ا...
ّ
۱۴۰۰

خبر مرتبط
روحانی دفترکاررابهرئیسیتحویلداد
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