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رئیسی: امید و اعتماد را 
برمی گردانیم

 گزارش »شهروند«  از متن و حاشیه
 اولین نشست مطبوعاتی رییس جمهوری منتخب

خبرنــگار خبرگــزاری AFP فرانســه، رفــت پشــت تریبــون. ایرانی بود و به فارســی پرســید. ســوالی کــه تقریبا با 
تمامی ســواالت پیشــین فرق داشــت. پرســید که؛ آیــا انتخــاب محل برگــزاری اولین جلســه مطبوعاتی شــما در 
مجتمع فرهنگی ورزشــی شهید بهشتی نمادین بوده و ارتباطی با قرابت شما و پیروی از شیوه حکمرانی شهید 

بهشتی دارد؟
همین ســوال کافی بود تا رییس جمهوری منتخب یاد هفتم تیر و سالگرد ترور شــهید بهشتی بیفتد. داغ دلش 
کنون ملجا و  ک کرده اند، چــرا ا تازه شــد و رفت ســراغ موضوع حقوق بشــر که غربی هایی که برای آن ســینه چا
ک و  پناه گروهکی هســتند که به اقرار خودشــان بزرگانی چون شــهید بهشــتی و 17 هزار ایرانی بی گنــاه را به خا

خون کشیده اند؟
از این دســت اتفاقات غیرمنتظره در اولین نشســت مطبوعاتی رئیــس جمهوری منتخب با اصحاب رســانه کم 
نبود. مثل همان جایی که در پاســخ به خبرنگار روســی که داشــت درباره احتمال دیدار او با بایدن می پرسید، 
پیش از آنکه ســوالش تمام شــود، فقط در یک کلمه پاســخ داد: خیر. یا آنجا که درباره مواضع برخی مســئوالن 
نهادهای حقوق بشــری درباره دخالت ایشــان در صدور احکام برای محکومان دهه شــصت پرسیدند، پاسخ 
داد بــه عنــوان یــک دادســتان و قاضــی همیشــه و بــا افتخار مدافــع امنیــت مــردم کشــورش در برابر هجــوم ها و 

تجاوزها  بوده و حاال هم در جایگاه یک رئیس جمهوری همین وظیفه را دنبال می کند.
ســید ابراهیم رئیســی در اولین نشســت مطبوعاتی خــود از برخی مواضــع و اولویت های اولیه دولت ســیزدهم 
پــرده برداری کرد و درباره برخی مســائل پیچیده هم زیرکانه فعال پاســخ روشــنی نداد و یا از کنار آنها به ســادگی 
عبــور کرد تا بعد. حاال سیاســت های پیش رو کمی مشــخص تر اســت و امید کــه همانطور که وعــده داد؛ امید و 

اعتماد به جامعه ما برگردد.
برخی از مهمترین مواضع رییس جمهوری منتخب را در اینجا برای شما خالصه و دسته بندی کرده ایم. 

 انتخابات 

کــه بــا     حضــور ملــت بــزرگ ایــران در انتخابــات 

انجــام  رأی  صنــدوق  پــای  ایســتادن  ســاعت ها 

فشــارهای  کرونایــی،  شــرایط  وجــود  بــا  گرفــت، 

گله مندی هــا از شــرایط جامعــه  خارجــی و برخــی 

انجــام گرفت و پیام هایی داشــت. یک پیام، پیام 

وحــدت و انســجام ملــی بــود. پیــام دیگــر ضرورت 

تغییــر در وضعیــت و شــرایط اقتصــادی و زندگــی 

مردم بــود. پیام ملــت ایران مبــارزه با فســاد، فقر، 

کلمــه اجــرای عدالــت در تمــام  تبعیــض و در یــک 

شئون زندگی مردم بود. 

   مــا بایــد به عهــدی که بــا مــردم بســتیم، وفادار 

بمانیم و وفاداری این است که با همه وجود برای 

کــردن گره هــا تالش  رفــع مشــکالت پیــش رو و بــاز 

کنیم. با اعتماد به نیروی انســانی بــه ویژه جوانان 

کشــور ان شــاءاهلل وضعیــت و  و ذخایــر ارزشــمند 

شــرایط بــه نفــع مــردم و بــرای گشــایش در زندگــی 

مردم تغییر می کند.

حضــور  بــا  وضعیــت  کــه  بدانــد  بایــد  دنیــا     

حماسه ساز مردم عزیز تغییر کرده است و شرایطی 

جدیــد پیــش روی دنیاســت؛ دنیــا بایــد بدانــد که 

کثری بر ملت ما کارســاز نشــده  تا امــروز فشــار حدا

کننــد و بازگردنــد؛ ملــت  اســت و بایــد تجدیدنظــر 

ما نشــان دادنــد کــه در مقابــل فشــارها مقاومت و 
ایستادگی دارد.

 کابینه سیزدهم
خداوند متعال مســئول می دانم و فقط وامدار ملت می کنم، اما من برای تشکیل دولت خود را در مقابل اشــخاصی که از من حمایت کردند، صمیمانه تشکر مســتقل وارد انتخابــات شــدم و از همــه احــزاب و    همان طــور کــه مــن بارهــا اعــالم کــردم بــه صورت 

خواهم بود.
انقالبی بــودن،  بــه  نگاهــم  دولــت  تشــکیل  در  مردم داربــودن     و  فسادســتیزبودن  کارآمدبــودن، 

است.
کــه ]دربــاره  اعضای کابینه[ گمانه زنی نکنند.   توصیــه مــن بــه رســانه ها ایــن اســت 

استقبال می کنم. در دولت مردمی شایسته ساالری باشــد، معرفــی شــود؛ مــن از نــگاه مــردم و نخبــگان بــه عنــوان یــک مدیــر و خدمتگــذار در دولــت موثــر کســی در هر کجای کشــور احســاس می کند می تواند و شاخص هایی را در آن ســامانه قرار می دهیم که هر    ما ســامانه ای در اختیار آحاد مــردم قرار می دهیم 
محور خواهد بود.

برطرف شدن بیماری کرونا( اندیشیده خواهد شد.چه به لحاظ مجازی و چه به لحاظ حضوری )پس از خواهند داشت و در این زمینه سازوکارهای ویژه ای اعضای کابینه ارتباط و تعاملی بسیار نزدیک با مردم    در دولــت ســیزدهم هــم رئیــس جمهــوری و هــم 

سیاست خارجی
   سیاست خارجی دولت ما از برجام شروع نمی شود و به 
برجام نیز محدود نخواهد شــد، بلکه ما تعاملی گسترده و 

متوازن را در سیاست خارجی دنبال خواهیم کرد.

کــه منافــع ملــی در آن  کــره ای  کــرات، هــر مذا    در مذا
تضمیــن شــود، حتمــا مــورد حمایت مــا خواهــد بــود، اما 
کــرات گــره  مــا وضعیــت اقتصــاد و شــرایط مــردم را بــه مذا
کره  کره برای مذا نخواهیم زد و اجازه نخواهیم داد که مذا
و  فرسایشــی باشــد، بلکه هر نشســتی باید همراه با نتیجه 

باشد و برای ملت بزرگ ایران آورده ای داشته باشد. 

   کشــورهای اروپایی و آمریکا باید نــگاه کنند که در قبال 
برجــام چگونــه اقدام کردنــد، آمریــکا برجام را نقــض کرد و 
اروپــا به تعهــدات خود عمل نکــرد. من به آمریــکا می گویم 
شــما براســاس برجام موظف به رفع تحریم ها بودید، ولی 
کنون به تعهــدات خود بازگردید و آنها  این کار را نکردید و ا
را اجرایــی کنیــد. به اروپــا هم می گویــم تحت فشــار آمریکا 
قرار نگیرید و به آنچه متعهد شــدید، عمــل کنید. مطالبه 
مــردم ایــران ایــن اســت که شــما بــه تعهــدات خــود عمل 
کنید. خواســته مردم احقاق حق آنهاســت و ما حق آنها را 

دنبال می کنیم ان شاءاهلل.

   ملــت ایــران از برجــام خاطــره خوشــی نــدارد، چــون 
براســاس برجــام شــاهد آورده مناســب برای خود نیســت 
که دلیل آن هم عهدشــکنی آمریــکا و عمل نکــردن اروپا به 

تعهداتش بود.

کــره نیســت.     مســائل منطقــه ای و موشــکی قابــل مذا
کره و توافق شــد، عمل نکردند. چطور  موضوعــی را که مذا

می خواهند وارد مسائل جدید شوند؟

   دولت هــای مختلــف ایــران از ابتــدای پیــروزی انقالب 
روابط با چیــن را دنبال می کردند و امــروز هم روابط خوبی 
داریــم. روابــط بســیار خوبــی را بــا چیــن دنبــال می کنیم و 
ح جامع به  در بخش سیاســت خارجــی اجرایی کردن طــر
عنــوان یکــی از اســناد و توافقــات بیــن دو کشــور حتمــا در 

دستور کار قرار خواهد گرفت.

    فلســطینیان صاحــب فلســطین هســتند و پیــش از 
آنکــه این رژیم نســبت به ما احســاس وحشــت کنــد، باید 
از مردم فلســطین و گروه هــای مقاومت و کســانی که حق 
آنهــا را ضایع کرده، بترســد. امروز کســی که ابتــکار عمل را 
در میــدان در دســت دارد، گروه هــای مجاهد فلســطینی 
هســتند. سیاســت جمهــوری اســالمی، همان سیاســتی 
اســت که امام خمینی)ره( فرمودند و در قانون اساسی ما 
تصریح شــده، همواره حامی مظلومــان خواهد بود؛ امروز 
فلســطین مظلــوم واقــع شــده و جمهــوری اســالمی ایران 

حامی فلسطین خواهد بود.

  تقویــت روابــط با کشــورهای همســایه اولویت ماســت.  
عربســتان  بــا  دیپلماســی  روابــط  بازگشــت  مانــع  ایــران 

سعودی نیست.  

اولویت های دولت
   سیاســت داخلــی و اولویت هــای ما در دولت ســیزدهم 
بهبود وضعیت کسب وکار مردم، بهبود شرایط و وضعیت 
معیشــت مردم و بهبود شــرایط در نظام اداری و کارآمدی 

رقم زده خواهد شد. 

   در روز آغــاز کار دولــت مــا اعــالم خواهیــم کــرد کــه تمام 
بســترهای فســادزا که ایجــاد رانــت می کنند، بایــد خاتمه  
داده شود و تمام دستگاه های اداری موظفند ریشه های 

فساد و رانت خواری را از بین ببرند.

   اولین اقدام دولت ما توجه به مســأله اشتغال و مسکن 
مردم خواهد بود که دســت اندرکاران بخش های مختلف 

باید در این زمینه حضور فعال داشته باشند.

   شــعار امســال و ســال های اخیر درباره رونق تولید بوده 
اســت. محور کار ما هم رونق تولید خواهــد بود و برای این 
کار باید نقدینگی در کشــور مدیریت شــود. مــا نقدینگی را 
بایــد به ســمت تولیــد ســرازیر کنیم کــه ســازوکارهایی هم 
در دســتور کار داریــم. مــا بــرای رفــع ایــن مشــکل تولیــد را 
پرجاذبــه و فعالیت هــای اقتصــادی غیرمولــد را بی جاذبه 

می کنیم تا نقدینگی به طرف تولید برود.

   یکــی از راه هــای جذابیــت بــرای تولیــد کاهــش مالیات 
از 2۵درصــد بــه 10درصــد اســت و افزایــش مالیــات بــرای 
فعالیت هــای غیرمولد مثل  ارز، مســکن و زمین اســت. ما 

عدالت مالیاتی را دنبال می کنیم.

   موضوع کاالهای اساســی اولویت دولت اســت؛ نظارت 
بر زنجیــره تأمین و تولید کاالهای اساســی مردم تا مصرف 
از اولویت هــای دولــت خواهــد بــود؛ لکــن اســاس موضوع 
این اســت که باید ارتباط بین سفره های مردم و کاالهای 
ج از کشــور، طی اقدامی میان مدت  اساسی را با دالر و خار
و طوالنی مدت قطــع کنیم؛ این کار را اجرایــی می دانیم و 

از برنامه های ما است.

   بهترین و امن ترین مکان برای سرمایه گذاری ایرانیانی 
ج از کشور هستند، ســرزمین آبا و اجدادی شان  که در خار
اســت. امروز امنیــت کاملی بــرای ســرمایه گذاری در ایران 
کــه امروز  وجــود دارد و همــه ســرمایه گذاران دنیــا بداننــد 
ایــران امن تریــن مــکان بــرای ســرمایه گذاری اقتصــادی 
کارآفرینــان و  اســت و دولــت ایــن امنیــت را بــرای همــه 
ج از کشــور تضمین  ســرمایه گذاران بــه ویــژه ایرانیان خــار

می کند.  

را  بــورس  بــازار  بــه  مــردم  اعتمــاد  اقداماتــی  بــا  مــن     
برمی گردانــم. از جملــه اینکه دولــت حتما بــورس را قلکی 
برای خود قرار نمی دهد تا کســری بودجــه خود را از طریق 
کنــد. تــالش می کنیــم تضمین هــای الزم  بــورس تأمیــن 
را بــرای جبــران خســارات ســهامداران خــرد ایجــاد کنیم. 
ســازوکارهای نظارتی و صندوق توسعه را فعال می کنیم تا 

از ایجاد تکانه در بورس پیشگیری کند.  


