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سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز در نامه ای به آیت اهلل جنتی ضمن ابراز اعتماد و اطمینان به شورای نگهبان، خواستار رسیدگی 
به برخی تخلفات در قبل و حین برگزاری انتخابات شد.

او به همراه این نامه ۳ صفحه ای ، صدها صفحه مستند را در چندین مجلد برای شورای نگهبان ارسال کرد.
رئیســی ضمن تاکید بر حق الناس بودن آرای مردم، خواستار رســیدگی دقیق هیات نظارت بر انتخابات به این تخلفات تا 

حصول نتیجه قطعی شد.

رئیسی بابت تخلفات
 انتخاباتی اعتراض کرد

خبر 

رئیس مجلس شورای اسالمی انتخاب 
مجدد روحانی را تبریک گفت

رئیس مجلس شــورای اســامی در پیامی انتخاب مجدد حجت االســام و 
المســلمین حســن روحانی را تبریک گفت و تاکید کرد: در شــرایطی که صحنه 
بین المللی بیش از هر زمان دچار بی ســامانی است و اوضاع منطقه ای از آشفتگی 
و ســردرگمی امنیتی رنج می برد ،حضور غیرتمندانه و ســخاوتمندانه ملت بزرگ 

ایران، حکایت از هوشمندی ستایش برانگیزی دارد.
به گزارش ایرنا، متن کامل پیام علی الریجانی به شرح زیر است: 

حجت االسام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی 
ریاست محترم جمهوری اسامی ایران

سام علیکم و رحمه اهلل
با ســپاس و خاکساری به پیشگاه ایزد متعال و ســتایش ملتی متحد و هوشیار 
و تبریــک به آنان که با حضور شــورانگیز خود در انتخابات ریاســت جمهوری و 

شــوراهای اسامی شهر و روســتا و میان دوره ای مجلس شورای اسامی، عزت 
ملی کشــور را تامین نمودند، انتخاب مجدد جناب عالی را در این رخداد باشــکوه 

تبریک عرض می کنم.
در شــرایطی که صحنه بین المللی بیش از هر زمان دچار بی ســامانی اســت و 
اوضاع منطقه ای از آشــفتگی و سردرگمی امنیتی رنج می برد حضور غیرتمندانه و 
ســخاوتمندانه ملت بزرگ ایران، حکایت از هوشمندی ستایش برانگیزی دارد که 
قطعا نقش محوری در اســتواری امنیت پایدار ایران عزیز داشــته و پشتوانه  قوی 

برای دولت آینده در حل مشکات اقتصادی کشور دارد.
این موفقیت غرورآفرین ملت عزیز میســر نمی گشــت جز بــا عنایات الهی و 
توجهات حضرت ولی عصر – عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف- و تدابیر حکیمانه 
رهبری معظم انقاب اســامی و حمایت های مراجــع عظام تقلید و فرهیختگان 

کشور. اینک در تعهد دولت جدید است که به پاس این حماسه افتخارآفرین ملت، 
مطالبات بر حق مردم شرافتمند را در اولویت تدابیر خویش قرار دهد.

مجلس شــورای اسامی ضمن قدردانی از همت بلند ملت عزیز و صبر و متانت 
آنان در راه تحقق آرمان های انقاب اســامی، آمادگی همکاری خود را با دولت 
جدید جهت حل مشــکات و بهبود اقتصادی و آبادانی بهتر و شایســته تر کشور 

اعام می دارد. علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسامی

نتایج شــمارش آرای ۲۵۲۳ صندوق شورای شهر تهران از 
سوی فرماندار تهران اعام شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عیسی فرهادی، فرماندار تهران نتایج 
شمارش آرای ۲۵۲۳ صندوق شورای شهر تهران را اعام کرد 

که به شرح زیر است:
1- محسن هاشمی ۲- مرتضی الویری۳- احمد مسجدجامعی 
4- شــهربانو امانی ۵- بهاره آروین 6- محمدجواد حق شناس 
7- سیدابراهیم امینی8-حسن خلیل آبادی 9- افشین حبیب زاده 
10- ســیدآرش حســینی میانی 11- زهرا صدراعظم نوری 
1۲- علی اعطا 1۳- محمد ســاالری 14- سیدحسن رسولی 
1۵- مجید فراهانــی16- ناهید خداکرمی 17- زهرا نژادبهرام 
18- ســیدمحمود میرلوحی 19- الهام فخــاری ۲0- محمد 
علیخانی ۲1- بشــیر نظری ۲۲- مهدی چمران ۲۳- علیرضا 
دبیــر ۲4- مرتصی طایی ۲۵- حبیب کاشــانی ۲6- جال 
ملکی ۲7- محســن پیرهادی ۲7- الهه راســتگو ۲9- پرویز 
سروری ۳0- اقبال شاکری ۳1- زهره سادات الجوردی ۳۲-

رضا تقی پور

خشــایار دیهیمی تاکید کرد: دولت باید امور 
فرهنگی را چه در سیاست گذاری؛ بودجه بندی 
یا اجرا شفاف کند به گونه ای که دیگر نهادهای 
موازی جرات نکنند در این مسیر زیاده خواهی 
کنند. دولت باید فضای پاســخگویی را فراهم 
کند تا چنین نهادهایی به همه سوال کنندگان 
خود از رســانه ها گرفته تا اهل فرهنگ و هنر 

جواب بدهند.
به گزارش ایلنا خشــایار دیهیمی )مترجم و 
منتقــد( ، درباره مطالبات اهالی فرهنگ و قلم 
از رئیس دولت دوازدهم به ویژه در بحث توجه 
بــه نهادهای صنفی و ســپردن امور به اهالی 
فرهنگ گفت: مطالبه اهل فرهنگ هر روز نو 
به نو نمی شــود و مطالبه ای مستمر، دائمی و 
همیشگی است. آن هم واگذاری امور فرهنگی 

به خود اهل فرهنگ اســت. یعنی دولت فقط 
می تواند نقش حامی داشــته باشد که دفع شر 

مقدر بکند و مابقی را به خودشان بسپارد.
این مترجم با بیان این مطلب که "وقتی نام 
اهل فرهنگ برده می شود طبیعتا توانایی اداره 
امور فرهنگی مربوط بــه خود را دارند" افزود: 
واقعیت این اســت که اهــل فرهنگ صاحب 
و مالــک اصلی این خانه هســتند و مدیران و 
وزیران و .. فقط می توانند امور اداری مســائل 

مربوط به فرهنگ را برعهده بگیرند. 
این مترجم ســپس ابراز امیدواری کرد که 
دولــت دوازدهم دیگر اســاس تمرکز خود را 
تنها بر اقتصاد و دیپلماسی خارجی نگذاشته و 
وجه فرهنگی و هنــری پررنگ تری پیدا کند. 
وی اظهار داشت: امیدوار هستم فرصتی شود 
و دولــت دوازدهم نگاه فرهنگی پیدا کند. مِن 
نوعی که خــود را اهل فرهنگ می دانم انتظار 
ندارم که آقای روحانی برای ما فرصتی فراهم 
کند ولی باید بدانــد که اهل فرهنگ فرصتی 
هستند برای او. حوزه فرهنگ می تواند ظرفیتی 

برای دولت فراهم کند و ایشــان هم می تواند 
قدردان فرهنگ و هنر باشد و به فرصت هایی 
که اهالی فرهنــگ برای دولت فراهم کرده تا 

کشور بهتر و فرهنگی تر اداره شود، اعتنا کند.
او همچنین در پاسخ به این سوال یک انتظار 
می رود در بحث پرداخــت بودجه به نهادهای 
فرهنگی موازی با دولت که سهم قابل توجهی 
از بودجه کشــور را دریافت کــرده و خارج از 
اختیــارات و نظارت دولت کار می کنند، متذکر 
شــد: هر نوع اعانه ای در مملکت موجب غبن 
است و باعث می شــود که ما ضرر کنیم، چه 
برسد به اعانه هایی که به چاه های ویلی ریخته 
می شود که هرگز پایانی بر آنها نیست. بودجه 
در هر زمینه ای باید بتواند تولید فرهنگی کند. 
اشــتباه بسیار بزرگی اســت اگر دولت زیر بار 
برخی فشــارها بخواهد اعانه های بیشتری به 
برخی نهادهای خاص بدهد که اساسا فعالیت 
فرهنگی در آنها سمت و سوی خاصی دارد یا 
فرهنگ برای آنها بهانه ای برای امور دیگرشان 
است درواقع حیف و میل بودجه فرهنگ است. 

اگر هر اعانه ای به هر مجموعه ای یا هر برنامه 
و پروژه ای پرداخت می شــود باید با این نگاه 
همراه باشــد که تولید مولد شکل بگیرد تا آن 
بخش و نهاد تنها اعانه را مصرف نکند و تولید 
و بازپرداخت هم داشته باشد تا بتوان با اتکا به 

آن پروژه  های بعدی را هم راه اندازی کرد. 
رســیدن به این نقطه هم نیازمند داشــتن 
یک برنامه مدون و روشــن است و استفاده از 
تجربه هایی که احتماال تا حدودی به این هدف 
رســیده اند. درضمن دولت باید از همین ابتدا 
چنان امور فرهنگی را چه در سیاســت گذاری؛ 
بودجه بنــدی یا اجرا شــفاف کنــد که دیگر 
نهادهــای موازی جرات نکنند در این مســیر 

زیاده خواهی کنند. 
دولت باید فضای پاسخگویی را فراهم کند 
تا چنین نهادهایی به همه سوال کنندگان خود 
از رسانه ها گرفته تا اهل فرهنگ و هنر جواب 

بدهند. 
در چنین فضایی اســت که انــدک بودجه 

فرهنگ و هنر هرز نخواهد رفت.

حسن روحانی وعده داد که درهای 
ایران را به سوی جهان باز کند 

اعالم نتایج شمارش آرای ۲۵۲۳ 
صندوق شورای شهر تهران

نماینــده مجلس ششــم گفــت: آقای 
روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری خود 
با دست بازتری می تواند در جهت برآورده 
کردن انتظارات مردم ایران و سهیم شدن 

در منافع و منابع کشور رفتار کند.
 به گزارش ایلنا الهه کوالیی، با اشاره به 
رای مردم به حسن روحانی و پیام آن گفت: 
رای اکثریت مــردم ایران به آقای روحانی 

رای »نه« به پوپولیسم و عوام گرایی بود.
او افزود: مردم ایران هشیارانه بر اساس 
تجربه هــای ارزشــمند خــود و دیگران و 
همچنیــن با توجــه به تحوالتــی که در 
ماه های اخیر در کشورهای جهان از جمله 
انگلیس، امریکا و فرانسه اتفاق افتاده است 
با هوشیاری و درایت مثال زدنی راه خود را 
برای اصاحات، در پای صندوق رای مورد 

تاکید قرار دادند.
کوالیی با بیــان اینکه مــردم ایران با 
رای به روحانــی حقوقدانی را دوباره برای 
تصدی ســمت ریاست جمهوری برگزیدند 
کــه از حقوق فردی و جمعــی آنها آگاهی 
دارد، اظهار داشت: روحانی به حقوق افراد 
آگاهــی و باور دارد و ایــن آگاهی تنها به 
حوزه سیاست محدود نمی شود هر چند که 
یکی از مهمترین عرصه ها سیاســت است 
امــا در حوزه های اجتماعــی،  فرهنگی و 
اقتصادی مطالبه رای دهندگان به روحانی 

پیشبرد برنامه تغییر است.
استاد دانشــگاه تهران تاکید کرد: مردم 
به خوبی از دشواری های مسیر روحانی در 
دوره اول ریاست جمهوری به دنبال هشت 
ســال عملکرد سوء و زیان بار دولت نهم و 

دهــم آگاهی دارنــد و آن دوران را تجربه 
کردند و بر خــاف کم حافظه بودن آن ها، 
مردم به خوبی نشــان دادند که این دوران 
را از یاد نبردنــد و نمی خواهند هزینه های 

گزاف آن را دوباره بپردازند.
کوالیی با اشــاره به دور دوم ریاســت 
جمهوری روحانی بیان کرد: آقای روحانی 
در دوره دوم ریاست جمهوری خود با دست 
بازتری می تواند در جهــت برآورده کردن 
انتظارات مردم ایران و ســهیم شدن آنان 
در منافع و منابع کشــور رفتار کند و بیش 
و پیش از همه مبارزه با رانت خواری، فساد 
و تبعیض باید جلوه در شکل  گرفتن کابینه 

ایشان پیدا کند.
نماینده مجلس ششــم گفت: همکاران 
رییس جمهــور باید بــاور او را به نمایش 

بگذارنــد و چرخــش نخبــگان و به کار 
گرفتــن جوانان و زنــان و همکاری برای 
برآورده کردن انتظارات مردم صورت گیرد. 
کوالیی اظهار داشت: مردم ایران هشیارانه 
تغییر را از طریق سیاست های آقای روحانی 
هدف قرار دادند که البته به خوبی می دانند 
روند تغییر به سرعت طی نمی شود و مردم 
صبورانه در انتظار آشــکار شدن شواهد و 
عائم این حرکت رو به پیش خواهند بود.

                   الهه کوالیی نماینده مجلس ششم:

رأی به روحانی »نه« به پوپولیسم بود

دولت دوازدهم اجازه حیف و میل بودجه های فرهنگی
 را ندهد

خشایار دیهیمی مترجم و منتقد:

قالیباف در بیانیه تبریک به رئیس جمهور منتخب:

 مشــارکت با شــکوه مردم و تدابیر رهبر فرزانه انقاب، 
سرانجام در ۲9 اردیبهشت با انتخاباتی پایان یافت که زیبنده 
جمهوری اسامی ایران بود و بار دیگر مشروعیت و کارآمدی 

آن را به همگان یادآور شد.
به گزارش ایلنا، متن بیانیه محمدباقر قالیباف به شــرح زیر 

است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

مشــارکت با شــکوه مردم و تدابیر رهبــر فرزانه انقاب، 
سرانجام در ۲9 اردیبهشت با انتخاباتی پایان یافت که زیبنده 
جمهوری اسامی ایران بود و بار دیگر مشروعیت و کارآمدی 

آن را به همگان یادآور شد. انتخاباتی سالم، بدون ناامنی و با 
مشارکت باالی همه ی مردم. بنده به نوبه ی خود این حضور 
حماســی را به همه ی مردم، رهبــری عزیز و رئیس جمهور 

منتخب تبریک می گویم.
رقابت های انتخاباتی امروز با اعام نتایج به ایســتگاه آخر 
رســید. در همه جای دنیا قاعده مردم ساالری این است که 
رقابت ها با پایان انتخابات تمام شده و پس از آن اقدام و عمل 
برای تحقق منافع و اهداف ملی آغاز شود که طبیعتا در نظام 
مردم ساالری دینی این مهم ضرورتی مضاعف دارد. اما واضح 
اســت که هم پیروز انتخابات و هم منتقدین ایشــان حق و 

وظایفی دارند که رعایت آنها، ضامن بقای مردم ساالری دینی 
است. ما با شعار دولت مردم، طرح مطالبات معترضان به وضع 
موجود و مبارزه با 4 درصدی هایی که با قانون شکنی و یا دور 
زدن قانون تعطیلی تولید داخلی، بیکاری، رکود فراگیر، فساد 
و نابرابری را به ارمغان می آورند، وارد کارزار انتخاباتی شدیم 
و معتقدیم این مفاسد، ریشــه های عمیقی در رابطه ی میان 
قدرت و ثروت دارد که هر دولتی باید برای اصاح این رابطه 
اقدامی فوری کند.طبیعتا با پایان دوره  رقابت های انتخاباتی و 
قول ها و وعده های نامزدها، مرحله ی اقدام و پاســخگویی به 
مطالبات مردم آغاز می شود و برای جلوگیری از خودکامگی در 

اداره ی کشور، این منتقدان هستند که باید در چارچوب های 
قانونی به طرح مطالبات به حِق مردم بپردازند و با شفاف سازی 
امور، مانع دور زدن قانون و فرار از نظارت های قانونی عده ای 
خاص و تشــدیِد نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در کشور 
شوند.ما متعهد می شــویم تا وعده های مطرح شده دولت در 
جریان انتخابات را تا زمان عملی شدن این وعده ها پیگیری 
کنیم و همچنین وظیفه خود می دانیم که از هر اقدامی برای 
تحقق اهــداف ملی و پیگیری مطالبــات 96 درصدی ها، با 
اولویِت رســیدگی به مســتضعفین و محرومین و اقشار کم 

درآمد، با تمام توان حمایت کنیم.

این حضور حماسی را به مردم، رهبری و رئیس جمهور منتخب تبریک می گویم

لیست امید پیروز شد

به گزارش انتخاب، خبرگزاری رویترز نوشت: روحانی که به اعتدالگرایی معروف 
است، با رقیبی به نام ابراهیم رئیسی مواجه بود. انتخاب مجدد روحانی احتماال برجام 
را حفظ خواهد کرد و روابط ایران با جهان که بعد از توافق هسته ای باز شده است 

ادامه خواهد بافت.
هزاران نفر از مردم تهران پیروزی روحانی را جشــن گرفتند. ویدیوهای متعددی 
از جوانانی که جشن می گرفتند و شعار روحانی روحانی حمایتت می کنیم و روحانی 

دوست داریم می دادند در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.
برخی جوانان دســتبندهای به رنگ بنفش که رنگ انتخابات روحانی بود بسته 
بودند. ویدئوهای مختلفی از کرمانشاه و تبریز و مشهد که شهر رئیسی است، نشان 

می داد که مردم به خیایان ها آمده اند و جشن پیروزی می گیرند.
رییس جمهور ایران گفته راهی برای ارتباط با واشنگتن از طریق کانال هایی که 
توافق هســته ای ایجاد کرده است، پیدا می کند. ترامپ بارها گفته توافق هسته ای 
بدترین توافق تاریخ بوده اســت با این حال چند روز پیش طرح توقف تحریم های 

ایران را مجددا تمدید کرد.
ترامپ روز شنبه سفری به عربستان داشت که این اولین سفر او به خارج از کشور 
به شمار می رود. سعودی ها بزرگترین دشمن ایران در منطقه اند وانتظار می رود در 

این دیدار در باره ایران و برجام نیز صحبت شود.
در این دیدار مشترک در ریاض عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان گفته انتخابات 
ریاست جمهوری ایران یک مساله داخلی بوده. ما باید در عمل ببینیم نه در کلمات.
امیر کویت نیز به عنوان یکی از متحدان عربستان به روحانی تبریک گفته است.

بازتولید گفتمان اصاح طلبی از سوی روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری 
برای جوانان و طبقه متوسط شهری نوید تغییرات بود. 

بسیاری از رای دهندگان تنها برای جلوگیری از انتخاب رییسی پای صندوق های 
رای خاضر شده بوند.

ناصر ۵۲ ســاله گفته فضاسازی گسترده رســانه ها از سوی اصول گرایان برای 
حمایت از رئیســی در این انتخابات مردم را نگران کرد و همین مســاله منجر به 
افزایش مشــارکت آنها شده است. من با دوستانم شرط بستم و گفتم رییسی پیروز 
خواهد شــد و فکر می کنم همین مساله دوستانم را نگران کرد و مجبور کرد پای 

صندوق حاضر شوند.

روزنامه ایندیپندنت در گزارشی با اشاره به انتخاب مجدد حسن روحانی به عنوان 
رئیس جمهور ایران نوشت: هیچیک از ۵0 دیکتاتوری که در ریاض گرد ترامپ جمع 

شده اند، جرأت برگزاری انتخاباتی مثل ایران را ندارند.
به گزارش ایســنا، روزنامه ایندیپندنت در گزارش خود به قلم رابرت منســک، 
روزنامه نگار و تحلیلگر مســائل سیاسی نوشت: ســعودی ها از این که یک ایرانی 
معقول و منطقی در یک انتخابات آزاد و رقابتی پیروز شــده است، وحشت خواهند 
کرد؛ چراکه هیچ یک از ۵0 دیکتاتوری که در ریاض قرار است با ترامپ دیدار کنند، 

جرأت برگزاری چنین انتخاباتی را نخواهند داشت.
بنا بر این، این یک خبر خوب برای ایرانی ها و جمعیت گسترده جوان این کشور 

و یک خبر بد برای ترامپ و متحدان منطقه ای اش است.
ایندیپندنت در ادامه نوشــت: چه اختاف فاحشــی میان این انتخابات و تجمع 
دیکتاتورها و مســتبدان جهانی در ریاض وجود دارد که از ترامپ استقبال می کنند، 
غیر از لبنان، تونس و پاکســتان تمامی کشورهای دیگر حاضر در نشست ریاض، 
دموکراســی را یک جوک، فکاهی یا موضوعی بی ربط می دانند. آنها دور هم جمع 

شده اند تا عربستان سعودی را به مقابله با ایران و متحدانش ترغیب کنند.
اما همه چیز بســتگی به این دارد که روحانــی چگونه می خواهد به جنون رژیم 
ترامپ و تمایلش برای حمایت ماشــین جنگ با 100 میلیارد دالر تسلیحات علیه 
ایران، متحدانش و دوستانش پاسخ دهد. روحانی باید خشنود باشد که پاسخ ایران 
می تواند سیاسی باشد. وی دست کم خشنود است که می داند مشارکت در انتخابات 
ایران برخاف مشارکت تاسف بار ۵8 درصدی در رقابت ترامپ کلینتون بیش از 70 
درصد بوده است. ایرانی ها مردمی سیاسی هستند و انتخابات ریاست جمهوری شان 

را جدی می گیرند.

دیکتاتورهای عرب جرأت برگزاری 
انتخاباتی مثل ایران را ندارند

تیری کویل کارشــناس مســائل ایران درپی اعام پیروزی حسن روحانی درانتخابات 
ایران درمصاحبه با فرانس۲4 گفت: مذاکره نکردن با ایران یک اشتباه است. 

شــبکه تلویزیونــی فرانس۲4 با اعام پیروزی حســن روحانی درانتخابات ریاســت 
جمهوری ایران از این کارشناس مسائل ایران پرسید: درعرصه سیاست خارجی آیا تغییری 

شاهد خواهیم بود؟ 
کویل ازمدرســه تجارت نوانسیا پاریس درپاســخ به این پرسش گفت: ایران اهداف و 
موضوعات منطقه ای خود را رها نخواهد کرد بخصوص در عراق ، سوریه و سودان و قرار 

نیست دوست غرب شود. 
وی افزود: اما آنچه خبر خوبی اســت، این اســت که فردی میانه رو مانند روحانی در 

ایران است و با ایران می توان مذاکره کرد. 
بــه گزارش ایرنا، کویل به صراحت به فرانــس ۲4 گفت: مذاکره نکردن با ایران یک 
اشتباه بزرگ است بخصوص آنکه آمریکا می گوید ما نمی توانیم با ایران مذاکره کنیم. 

این کارشناس فرانسوی مسائل ایران اضافه کرد: ما با توافق هسته ای چه کردیم؛ ما 
با ایران مذاکره کردیم و به نظر من تمامی طرف ها برنده بودند. مذاکره با ایران دشــوار 

است اما مذاکره با روحانی بهتر از مذاکره با احمدی نژاد است. 

ماریانــو راخوی نخســت وزیر اســپانیا در پیامی انتخاب مجدد حســن روحانی را به 
ریاست جمهوری ایران تبریک گفت.

بــه گزارش ایرنا، راخوی در پیام خود عاوه بر روحانی، به دولت و ملت ایران به دلیل 
برگزاری و شرکت خوب انتخابات تبریک گفت.

وی عملکــرد روحانی را به عنوان رئیس جمهوری ایران ســتود، بدین دلیل که از راه 
مذاکره اجازه عادی سازی روابط ایران را با جامعه بین المللی داد.

نخســت وزیر اسپانیا با یادآوری قطعنامه ۲۲۳1 شورای امنیت سازمان ملل و برجام و 
اشاره به اینکه شخص وی و حسن روحانی از حفظ و اجرای این دو مورد دفاع می  کنند، 
ادامه داد: من امیدوارم و اعتماد دارم که می  توانیم به ادامه صلح و ثبات در منطقه کمک 
کنیم .راخوی افزود: اسپانیا و ایران دارای یک سنت درازمدت روابط دوجانبه پربار هستند 
که بدون شک می تواند با هدف نهایی ارتقای موفقیت و رفاه شهروندانمان تقویت یابد.

رئیس جمهور فرانســه ضمن تبریک به حســن روحانی 
گفت که با انتخاب مجدد وی به عنوان رئیس جمهور ایران، 
امیدواری  من به ادامه اجرای توافق هسته ای از سوی ایران 

را تقویت کرد. 
 به گزارش انتخاب، دفتر ریاســت جمهوری فرانســه با 
انتشار بیانیه ای اعام کرد که امانوئل ماکرون پیروزی مجدد 
حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران را به وی 
تبریک گفته اســت. در این بیانیه آمده اســت که انتخاب 
مجــدد روحانی امیدواری به ادامه اجرای توافق هســته ای 
تاریخی از ســوی ایران را که در ژوئیه ۲01۵ حاصل شد، 
تقویت کرده است. این توافق سبب شد تا اختاف نظرها در 
خصوص این مساله هسته ای از طریق راه های دیپلماتیک 
حل و فصل جدیدی از روابط میان ایران و جامعه بین الملل 
آغاز شود. فرانســه نیز به سهم خود با هوشیاری به اجرای 
عناصر این توافق ادامه خواهد داد. در ادامه این بیانیه آمده 
است: رئیس جمهور فرانسه هم چنین خواستار افزایش روابط 
دو کشور در زمینه های اقتصادی، علمی و فرهنگی است و 
از ایران می خواهــد تا به حل بحران های کنونی در منطقه 

خاورمیانه کمک کند.

امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه ضمن 
تبریک به انتخاب مجدد حسن روحانی: 

از ایران می خواهیم به حل 
بحران های کنونی در منطقه 

کمک کند

خبرگزاری رویترز:

روزنامه ایندیپندنت:

ســرجو ماتارال رئیس جمهوری ایتالیا در پیامی به مناســبت 
پیروزی حسن روحانی در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری 
ایران نوشت: مایلم به نام خود و ایتالیا، صمیمانه ترین تبریکات را 
برای نتیجه مهمی که در انتخابات به دست آمد و برای موفقیت 
دور دوم ریاست جمهوری شما، ابراز کنم. رئیس جمهوری ایتالیا 
در پیام خود خطاب به روحانی افزود: ایران در طی نخستین دور 
از ریاســت جمهوری شما، مسیر شجاعانه گفت و گوی سازنده 
را بــا جامعه بین المللی آغاز کرد، که نتیجه آن برجام شــد که 
از اهمیت تاریخی برخوردار اســت. وی ادامه داد: اطمینان دارم 
کــه همکاری هایی که میان ایران و ایتالیا در زمینه سیاســی، 
فرهنگی، اقتصادی و تجاری آغاز شده است، در سال های آینده 
با نیرویی بیشتر در راستای ارزش های مشترک صلح و توسعه 
ادامه می یابند. ماتارال افزود: یقین دارم که در طول دومین دور 
از ریاست جمهوری شــما، مقامات ایران و ایتالیا از هر فرصتی 
در تعهد مشــترک برای ثبات منطقه و گفت و گو میان ملت ها 
و تعمیق پیوند دوســتی میان ملت های ما ، وارثان تمدن های 
باســتانی، اســتفاده می کنند. وی در پایان پیام خود نوشت: بار 
دیگر در این راســتا به شــما و به ملت دوستمان ایران تبریک 

می گویم. 

رئیس جمهور ایتالیا پیروزی حسن 
روحانی را تبریک گفت

 شبکه فرانس 24 فرانسه:

مذاکره نکردن با ایران
 یک اشتباه است

نخست وزیر اسپانیا 
پیروزی حسن روحانی را تبریک گفت

غامحســین کرباسچی در گفتگو با خبرآناین به نکاتی 
اشاره کرد که بخشی از آن را در ذیل می خوانید: 

به نظر شــما آیــا دلیل اضافه نشــدن آرای 
انتخابات مجموع عملکرد و  اصولگرایان در این 

مکانیزم تبلیغاتی آن ها نیست؟ 
بله به نظر من هم مجموع  عملکرد تبلیغاتی اصولگرایان 
در ایــن انتخابات مهره ای برای عدم اقبال عمومی مردم به 

آن ها بود. 
فکر می کنم که اجمــاع اصولگرایان در این انتخابات به 
نفع فضای سیاســی کشور اســت اما آن ها باید روش های 
خودشــان را تصحیح کرده و نباید به دروغ پردازی و توزیع 
شــب نامه ها روی بیاورند. آن ها به خوبی دیدند که در این 
انتخابات توســل کردن به برخی مسائل مذهبی و اعتقادی 
سودی برایشان نداشــت. شاید درصد کمی به این موضوع 
واکنش مثبت نشــان دادند اما واقعیت این اســت که دیگر 
مردم در مســائل انتخاباتی و سیاســی کاری به مســائل 

مذهبی و مقدســات ندارند. بنابرایــن اصولگرایان باید وارد 
فضای کارشناســی شوند و خودشان را تقویت کنند. اگر در 
جایی اشــتباه کردند به مردم شفاف بگویند و برخی روش 
های غیردموکراتیــک را کنار بگذارند چون این موضوعات 
اثر مثبتی برای آن ها ندارد. اینکه نامزدی در رســانه ملی 
توهین آشــکار به رییس جمهور یک کشور داشته باشد، با 
ادبیات سیاســی مردم متغایر است. توسل به انواع خشونت 
ها برد سیاســی اصولگرایان را کاهش می دهد. آن ها یک 
بار برای همیشــه باید متوجه این موضوعات بشــوند. من 
نمــی دانم چرا آن ها پیام های مــردم را در انتخابات های 
مختلف گذشــته دریافت نمی کنند که وقتی کســی وارد 
جرگه سیاســت و رای مردم می شــود نمی تواند با توهین 

و تخریب جلو برود.
اگــر اصولگرایان بتوانند با نقد درســِت اصاح طلبان و 
اعتدالیون جلو بروند شــاید بتواننــد در انتخابات مجلس و 

شوراها و حتی ریاست جمهوری رای مردم را جلب کنند.

شما به مثبت بودن اجماع عمومی اصولگرایان 
اشــاره کردید. این اجماع توانست حول محور 
سید ابراهیم رییسی شکل بگیرد. آیا می توانیم 
از او به عنوان لیدر گمشده اصولگرایان نام ببریم 
که می تواند با سابقه صد درصد اصولگرایی خود 

گزینه ای رای آور در سال 1400 باشد؟
خیر به نظر من ابراهیم رییسی چنین ظرفیتی ندارد. او در 
برخوردهایی که در دوران تبلیغات از خود نشان داد مشخص 
کرد که ظرفیت یک فرد سیاسی با یک کاریزمای سیاسی را 
ندارد. جریــان اصولگرایی باید فرد دیگری را برای رهبری 
خودش برگزینــد  که کاریزما هم باشــد، فردي که برای 
ریاســت جمهوری تجربه داشته و دارای ادبیاتی متناسب با 
ادبیات اجرایی باشد. افرادی که دارای سابقه اجرایی و دیگر 
سوابق مثبت بوده و فقط ســابقه قضایی نداشته باشند. به 
نظرم در چهره های اصولگرا کسانی هستند که می توانند با 

این ویژگی ها اردوگاه راست ها را نمایندگی کنند.

رئیسی کاریزما ندارد و نمی تواند لیدر اصول گرایان شود
غالمحسین کرباسچی: 


