
  گزارش

آرامش پس از انتخابات
 الگویی  از خردورزی و عقالنیت سیاسی   

در حالی که اس��تفاده از انتخابات ب��رای چرخش ق��درت در نظام های 
مردم ساالر یک مزیت طالیی اس��ت که جامعه را از هزینه  ها و تنش های 
چرخش و انتقال قدرت معاف می س��ازد، اما خردگریزی و سوءاستفاده 
برخی کنشگران و بازیگران سیاسی که حفظ و کسب قدرت خود را مغایر 
با نتایج انتخابات می بینند، گاه قواعد رقابت سالم و منطقی را در انتخابات 
برهم زده و موجب ش��کل گیری تنش   هایی در انتخاب   ها می ش��ود که 
نمونه های زیادی را در سالیان اخیر شاهد بوده ایم؛ نمونه   هایی که نه تنها 
در کشور  های آسیایی و آفریقایی و برخوردار از سابقه کوتاه مردم ساالری 
بلکه در کشورهای اروپایی و مدعی برخوردار از سابقه طوالنی مردم ساالری 
به وقوع پیوسته و در ماه های گذشته در امریکا به اشغال کنگره انجامید و 
دوره انتقال قدرت از ترامپ به بایدن را با چالش   ها و تنش های جدی با تلفات 
مادی و انسانی همراه ساخت. متأسفانه چنین پدیده  زشتی از سال 1388 
در کشور ما نیز سابقه داشته و به یک دغدغه برای دلسوزان و عالقه مندان 
به نظام تبدیل شده است. ریشه شکل گیری این آفت و پدیده زشت، هم 
به روحیه قدرت طلبی و گرایش اشراف ساالری برخی چهره های سیاسی 
و مدعیان نخبگانی برمی گردد که خود را مجاز به عبور از قانون دانسته و به 
نوعی سندروم خودشیفتگی و خودبرتر پنداری حاد سیاسی مبتال هستند. 
این سندروم خطرناک رفتار  هایی متکبرانه و ناهنجار را موجب می شود 
که معموالً آرامش پس از انتخابات و دوران انتقال قدرت از دولت قبلی به 
دولت جدید را با چالش مواجه می سازد. اما خوشبختانه در انتخابات اخیر، 
شاهد نوعی آرامش سیاسی بودیم که به رغم جو جدی و حتی تند حاکم 
بر مناظرات انتخاباتی و برخی گله مندی های مربوط به احراز صالحیت ها، 

پس از انتخابات و معلوم شدن نتایج بر کشور حکمفرما شد. 
این آرامش حاصل تجارب سیاسی بازیگران سیاسی از یک سو و شخصیت 
متین منتخب مردم از س��وی دیگر اس��ت که باید به عن��وان الگویی از 
خردورزی و عقالنیت سیاسی در فرهنگ سیاسی و انتخاباتی کشورمان 

نهادینه گردد. 
چرا که این آرامش نه تنها نشان بلوغ سیاس��ی در بازیگران سیاسی یک 
نظام مردم ساالر، بلکه شاخصی معنادار از اخالق و رواداری منطقی در نظام 
مردم ساالری دینی نیز به حساب می آید که می تواند زمینه پیاده سازی 
ضرورت های دوران پس از انتخابات و معلوم شدن نتیجه انتخاب مردم را 

فراهم آورد. ضرورت   هایی چون: 
1- پایان کارزارهای انتخاباتی و آغاز همکاری و تالش برای حل مشکالت 
کشور و مسائل مردم که با هرگونه شکاف، منازعه و تنش سیاسی و اجتماعی 

مغایرت دارد. 
2- انتقال آرام و مسئوالنه قدرت و انتقال اطالعات و تجارب مربوط به اداره 
بخش های مختلفی که کارآمدی اداره آن مستلزم پایداری و ثبات بوده 
و هرگونه ناپایداری و انفعال در فرایند اجرا مس��تلزم تحمیل هزینه های 

بی مورد و نابجا خواهد شد. 
2- استفاده هم افزا از ظرفیت تمام نیروهای سیاسی برای انجام وظایف 
اجرایی از سوی دولت جدید که در ش��رایط تحریم های ظالمانه و شیوع 
ویروس منحوس کرونا با سختی مضاعف همراه بوده و ادای حق مردم اعم 
از رأی دهندگان و کسانی که رأی نداده اند اما شهروندان کشور به حساب 
می آیند، تنها با تشدید تالش   ها و خدمات و استفاده از تمام ظرفیت   ها و 

نیرو  ها مقدور و ممکن خواهد بود. 
 4- تسریع در پدیدآوردن شرایط اعتمادسازی و امیدآفرینی برای مردمی 
که بخشی از ناکامی   ها و عقب افتادگی   ها را در جنگ قدرت و منازعات بیهوده 
سیاسی و نادیده گرفته شدن مسائل واقعی مردم از سوی بازیگران سیاسی 
دیده و به شدت از این نوع سرگرمی   ها و منازعات گله مند بوده و خواستار 

توجه مسئوالن به مسائل واقعی هستند. 
با نگاه به ضرورت های فوق باید چنین آرامشی را مغتنم شمرد و با عبرت از 
گذشته و دیگران به نهادینه سازی آن در فرهنگ سیاسی و انتخاباتی همت 
گماشت، این آرامش نه تنها به تحقق ضرورت های فوق کمک می کند، بلکه 
چشم طمع مخالفان و بیگانگان را برای هرگونه فرصت طلبی و موج سواری 
بر تنش   ها و بی ثباتی های احتمالی دور ساخته و با تقویت و تشدید روند حل 
مشکالت و درمان زخم   های ناشی از غفلت   ها و ناکارآمدی ها هرگونه احتمال 

عفونت زایی مگس های فرصت طلب را نیز سلب می کند. 

رسولسناییراد

در پیام تبریک فرمانده کل سپاه و رئیس سازمان بسیج به آیت اهلل رئیسی تأکید شد

آمادگی سپاه و بسیج برای تداوم راهبرد همکاری با دولت ها
فرمانلده کل سلپاه پاسلداران انقلاب 
اسلامی، نماینلده وللی فقیله در سلپاه 
و رئیس سلازمان بسلیج مسلتضعفین، در 
پیام هلای جداگانله ضملن تبریلک خلق 
حماسله باشلکوه مللت ایلران و انتخلاب 
آیت اهلل رئیسلی بله ریاسلت جمهلوری ، 
آمادگلی سلپاه و بسلیج را تلداوم راهبرد 
این نهاد مردمی در هملکاری با دولت  ها در 
عرصه خدمتگزاری به ملردم اعام کردند. 
به گزارش سپاه نیوز فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در پیامی با تبریک خلق حماسه 
پرشکوه ملت ایران و انتخاب آیت اهلل رئیسی به 
عنوان هشتمین رئیس جمهوری اسالمی ایران، 
آمادگی همه جانبه » س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی « برای تداوم راهبرد این نهاد انقالبی 
و مردمی در همکاری و ه��م افزایی با دولت  ها 
در عرصه خدمتگزاری به مردم شریف و نجیب 
و پیش��برد برنامه های دولت س��یزدهم برای 
تقویت و به کارگیری ظرفیت  ها و فرصت های 
تضمین کننده پیشرفت کشور و مانع زدایی از 
روند بهبود وضعیت زندگی مردم و اندیشیدن 
به سازندگی شایسته و در شأن میهن اسالمی 

را اعالم کرد. 
در پیام سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی 
به آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیس��ی آمده است: 
خدای کریم و نعیم را شاکریم در ایام نورانی و 
پر معنویت میالد حضرت علی بن موسی الرضا 
)علیه السالم( با هدایت قلب های آکنده از عشق 
به والیت و س��رافرازی وطن ، حضور شورانگیز 
و کم نظیر مردم پ��ای صندوق ه��ای رأی در 
انتخابات ش��کوهمند 28 خردادم��اه را خالق 
» حماسه بزرگ 14۰۰ « و موجب افتخار ایران و 
ایرانی و شرمساری دشمنان انقالب و بدخواهان 

داخلی و خارجی این سرزمین قرار داد. 
در این » حشر انقالب« ، اراده و همت وصف ناپذیر 
مردم، قاطعانه و هنرمندانه پاس��خ معنادار خود 
به طراحان تحریم انتخاب��ات و عملیات روانی و 
جنگ رسانه ای شومی را که در پی ناامیدسازی 
و انصراف مردم از حضور در این آزمون حس��اس 
و سرنوشت ساز بود ، به شایس��تگی داد. آنکه در 
این رویداد ماندگار تاریخی درخشید ، خورشید 
پرفروغ ملت بود که در قامت یک » امت مقتدر « 
در لبیک ب��ه پیش��وا و مقتدای خوی��ش ، رهبر 
عظیم الش��أن انقالب اس��المی حضرت آیت اهلل 
العظمی امام خامنه ای )مدظله العالی ( ، باشکوه و 
با صالبت ائتالف کفار را در هم شکست و منافقان 

به پناهگاه خزیده را مأیوس ساخت. 
یوم اهلل 28 خرداد ، در حقیقت روز پیروزی ملت 
رشید و قهرمان ایران و میدان شکست و فروپاشی 
سیاس��ت ها ، راهبرد  ها و س��ناریوهای شیطانی 
و فریبکارانه دش��من علیه ح��رم امن جمهوری 
اس��المی و تخریب ذهنی مردم ب��ود. بی تردید 
چشم انداز آینده کشور ، نمایانگر فصل نوین قوی 

شدن ایران و نقش آفرینی های درخشان ملت به 
ویژه جوانان پرشور، پیشرو و پیشران افتخارات 
ممتاز پیش رو است. پیروزی فرخنده جنابعالی با 
رأی قاطع ملت شگفتی ساز و حماسه آفرین ایران 
در » سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری « را 
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و ضمن 
آرزوی موفقیت و س��ربلندی آن ب��رادر مؤمن ، 
انقالبی ، مجاهد و مورد اعتماد » امام « و » امت « در 
این مس��ند مبارک و خطیر  آمادگی همه جانبه 
» سپاه پاسداران انقالب اس��المی « برای تداوم 
راهبرد این نهاد انقالب��ی و مردمی در همکاری 
و هم افزایی با دولت  ها در عرصه خدمتگزاری به 
مردم شریف و نجیب و پیشبرد برنامه های دولت 
س��یزدهم برای تقویت و به کارگیری ظرفیت  ها 
و فرصت های تضمین کننده پیش��رفت کشور و 
مانع زدایی از روند بهبود وضعیت زندگی مردم و 
اندیشیدن به سازندگی شایسته و در شأن میهن 

اسالمی اعالم می دارم. 
   پیام تبریک نماینده ولی فقیه در سپاه

نماینده ولی فقیه در سپاه نیز در پیامی انتخاب 
آیت اهلل  رئیسی را در سیزدهمین دوره انتخابات 

ریاست جمهوری اسالمی ایران تبریک گفت. 
در پیام حجت االس��الم عبداهلل حاجی صادقی 
آمده است:حماس��ه ش��ورانگیز و معنادار ملت 
رش��ید و قهرمان ایران پای صندوق های رأی در 
انتخابات 28 خرداد ی��وم اهلل عظیمی در تاریخ 
انقالب و میهن اسالمی رقم زد. تردیدی نیست 
این رخداد باش��کوه ، جش��ن بزرگ سیاس��ی و 

می��دان داری س��ترگ ایرانی��ان در پایبندی به 
آرمان های متعالی و تمدن سازی انقالب اسالمی 
و تبل��ور اراده ملی برای تحول و پشتوانه س��ازی 
قدرتمند و پیش برنده در مس��یر بیانیه گام دوم 
انقالب و تحقق ایران قوی با تکیه بر خدا محوری ، 
مردم باوری، انقالبی گری و وحدت و همبستگی 
بوده و ضامن غیرتمندی و درخش��ش جهانی و 
جلوه گری های آنان در میدان   ه��ا و عرصه های 

سرنوشت ساز آینده است. 
  آمادگی بسلیج برای هملکاری با دولت 

منتخب
رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز با صدور 
پیامی انتخ��اب آیت اهلل رئیس��ی به ریاس��ت 

جمهوری ایران را تبریک گفت. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بسیج در پیام 
سردار س��رتیپ پاس��دار غالمرضا س��لیمانی 
تصری��ح ش��ده اس��ت: ب��دون ش��ک حضور 
تحس��ین برانگیز ملت ش��ریف و انقالبی ایران 
اسالمی آغازی برای تحقق کامل مردم ساالری 
اسالمی و شکوفایی همه ظرفیت های گسترده 
میهن عزیزمان خواهد ب��ود ، حضوری که امام 
خامنه ای عزیز)مدظله العال��ی( آن را پیروزی 
بزرگ ملت ایران تعبیر نمود. اینجانب موهبت 
جلب اعتم��اد ملت ب��زرگ ایران اس��المی به 
عنوان رئیس جمه��ور منتخب س��یزدهمین 
دوره انتخابات ریاس��ت جمه��وری را خدمت 
حضرتعالی تبریک عرض نموده و به نمایندگی 
از خیل عظیم بسیجیان و با استفاده از ظرفیت 

عظیم این شجره طیبه ، آمادگی بسیج را برای 
هم��کاری همه جانبه در جهت رش��د و تعالی 
کشور در تمامی زمینه  ها اعالم می نمایم. رجاء 
واثق دارم به حول و قوه الهی ، با سوابق ارزشمند 
و تجربیات فراوان ، حضور ش��ما در این جایگاه 
نوید بخش تحول ، تحرک و توس��عه فرهنگ و 
تفکر بس��یجی و انقالبی در راستای خدمت به 
مردم عزیز ، رضایت خاطر آنه��ا ، اعتالی نظام 
مقدس جمهوری اسالمی و ش��کوفایی بیش 
از پیش میهن اس��المیمان خواهد بود. توفیق 
روزافزون ش��ما س��رور ارجمند را در خدمت 
جهادی به مردم عزی��ز به ویژه قش��ر محروم 
جامعه در پرت��و عنایات خاص��ه حضرت بقیه 
اهلل االعظم )ارواحن��ا له الفداه( و با تأس��ی به 
رهبر فرزانه انقالب از خداوند متعال مس��ئلت 

می نمایم. 
  حجت االس��الم علی س��عیدی، رئیس دفتر 
عقیدتی سیاس��ی فرماندهی معظ��م کل قوا ، 
حجت االس��الم عباس محمدحس��نی رئیس 
سازمان عقیدتی سیاسی و نماینده ولی فقیه در 
ارتش جمهوری اسالمی ایران، حجت االسالم 
علی محمدی مسئول نمایندگی ولی فقیه در 
نیروی قدس س��پاه ، هادی طحان نظیف عضو 
حقوقدان ش��ورای نگهب��ان ، جمعیت جوانان 
انقالب اس��المی هم در پیام ه��ای جداگانه ای 
پیروزی س��ید ابراهیم رئیسی در سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاس��ت جمه��وری را تبریک 

گفتند.
 بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس  

اندیشه های شهید چمران 
همچنان  الهام بخش و پر فروغ است

بنیاد حفلظ آثار و نشلر ارزش های دفلاع مقدس در بیانیله ای، به 
مناسبت 31 خرداد سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران اندیشه های 
راهبردی این شهید در حوزه نظامی و دفاعی را مشعلی پرفروغ برای 
نیروهای مسلح عنوان کرد و افزود: حماسه آفرینی های شهید چمران 
همچنان الهام بخش آزادیخواهان و حق طلبان جهان اسام است. 
به گزارش ایرنا ، در این بیانیه که روز گذش��ته منتش��ر شد، آمده است: 
تأمل در زندگی شهید چمران، شاخص های شخصیتی آن فرمانده دالور 
و بسیجی به ویژه آگاهی همه جانبه نسبت به مس��ائل و حوادث زمانه، 
تدبیر، درایت و شجاعت در طراحی و اجرای طرح   ها و راهبردهای دفاعی 
نظامی و نیز سلوک اخالقی، عرفان و معنویت گرایی، ایشان را نسخه ای 
آموزنده و راهگشا برای تمامی نسل های امروز و فردای نیروهای مسلح 

قرار داده است. 
در این بیانیه آمده است: نمایان بودن وارستگی، خودسازی و روحیه توکل و 
توسل در رویکرد  ها و رفتارها، از شهید مصطفی چمران، مجاهدی مخلص، 
مومن و فداکار ساخته بود تا در تمامی صحنه های نیاز انقالب اسالمی و 
کشور حاضر و نقش های موثر و سرنوشت سازی را به منصه ظهور برساند 
و در مصاف با دشمنان انقالب و ملت ایران خاطرات الهام بخشی از خود به 

یادگار گذارد. 
بنیاد حفظ آثار و نش��ر ارزش های دفاع مقدس، نقش ش��هید چمران در 
دوران پیش از انقالب اسالمی و نیز مجاهدت های ماندگار و پرفروغ وی در 
همراهی با رزمندگان مقاومت اسالمی و ضدصهیونیستی در غرب آسیا و در 

کشورهای لبنان، فلسطین و مصر را ماندگار و حائز اهمیت توصیف کرد. 
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: حماسه آفرینی های آن شهید 
گرانقدر در مصاف با دشمنان اسالم و گروهک های تروریستی و ضدانقالب 
در آغازین ماه های استقرار جمهوری اسالمی ایران در کردستان و سپس 
در جبهه های جنگ تحمیلی استکبار جهانی و دفاع مقدس هشت ساله 
برابر مزدوران نظام س��لطه و صهیونیس��م درس   ها و عبرت های بزرگی 
فراروی عالقه مندان به عزت و س��ربلندی جمهوری اسالمی قرار داده 
است که با گذش��ت بیش از چهار دهه، همچنان الهام بخش و راهنمای 

حق طلبان و آزادیخواهان جهان اسالم است. 
 بنیاد حفظ آثار و نش��ر ارزش های دفاع مقدس عنوان کرد: با گذش��ت 
چهل سال از عروج ملکوتی آن ش��هید گرانقدر، مطالعه ابعاد و زوایای 
حیات پرفروغ ایشان و بهره گیری از س��بک زندگی و نقش آفرینی های 
تأثیرگذار آن مجاهد بزرگ و استاد برجسته، نیاز آحاد مشتاقان سربلندی 
و س��رافرازی ایران عزیز به ویژه جامعه اس��اتید و دانشجویان کشور در 
مسیر فتح قله های رفیع علم و فناوری است و نمایان سازی ظرفیت   ها و 
توانمندی های تاریخ ساز و کم نظیر فرزندان ملت مقاوم و قهرمان ایران 
اسالمی در عرصه های مختلف افتخاری بس بزرگ بوده که به فضل الهی 
مورد غفلت عالقه مندان و رهروان هوشمند، هوشیار و آینده نگر شهدا 

قرار نخواهد گرفت. 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
در پیامی عنوان کرد

قدردانی از نیروی انتظامی
 در تأمین امنیت انتخابات

رئیلس سلتاد کل نیروهلای مسللح در پیاملی از مسلئوالن و 
کارکنلان نیلروی انتظاملی در کنتلرل نظلم و تأمیلن امنیلت 
هلزاران شلعبه اخلذ رأی در سراسلر کشلور قدردانلی کلرد. 
به گ��زارش روابط عمومی س��تاد کل نیروهای مس��لح، در متن پیام 
سرلشکر پاسدار محمد باقری ضمن تبریک میالد با سعادت حضرت 
ثامن الحجج امام رضا)ع( آمده است: حضور پر رنگ، آگاهانه، با بصیرت 
و دشمن شکن آحاد هموطنان غیور، عزیز و وظیفه شناس در انتخابات 
28 خرداد 14۰۰ از نقش مؤثر و هوش��مندانه فرمانده، مس��ئوالن و 
کارکنان مقتدر نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در کنترل نظم 
اجتماعی و تأمین امنیت داخلی و مرز  ها به ویژه امنیت هزاران شعبه 
اخذ رأی در سراسر کشور با همکاری بسیج و سایر بخش های نیروهای 

مسلح و دستگاه های اطالعاتی و امنیتی تقدیر و تشکر می کنم. 
رئیس ستادکل نیروهای مسلح افزود: در شرایطی که معاندین، اشرار، 
گروه های ضد انقالب و دش��منان نظام و انقالب اسالمی برای ایجاد 
ناامنی در کشور برنامه ریزی و دندان تیز کرده بودند، نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران با همکاری سایر دس��تگاه  ها به ویژه بسیج و 
نهادهای امنیتی با هوشیاری و اقتدار مثال زدنی انتخابات 28 خرداد 
را در باال  ترین سطح امنیت و آرامش برگزار نمودند و با پشتوانه عظیم 
مردمی، ثابت کردند ایران عزیز و مقتدر جوالنگاه بدخواهان ملت و این 

کشور قدرتمند نیست و نخواهد بود.  

رضایی: برنامه خود را 
در اختیار رئیسی می گذارم

ناملزد انتخابلات ریاسلت جمهوری در مطلبلی نوشلت: برنامه 
راهبلردی انقلاب اقتصلادی را در اختیلار رئیس جمهلور 
صاحدیلد  صلورت  در  تلا  داد  خواهلم  قلرار  منتخلب 
او و تیلم اقتصلادی دوللت ملورد اسلتفاده قلرار گیلرد. 
محسن رضایی نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری درصفحه 
شخصی خود در توئیتر، نوش��ت: برنامه راهبردی انقالب اقتصادی به 
تفکیک 31 اس��تان کش��ور را در اختیار رئیس جمهور منتخب ملت، 
آیت اهلل سید ابراهیم رئیس��ی قرار خواهم داد تا در صورت صالحدید 
او و تیم اقتصادی دولت، برای حل مش��کالت مردم، مورد اس��تفاده 

قرار گیرد. 

 

محکومیت حمله منافقین
 به رأی دهندگان ایرانی در انگلیس

در  دانشلجویان  اسلامی  انجمن هلای  اتحادیله  دبیلر 
اروپلا، حملله منافقیلن بله رأی دهنلدگان ایرانلی در برخلی 
شلهرهای انگلیلس را بزدالنله دانسلته و آن را محکلوم کلرد. 
به گزارش فارس؛ در پیام محمد حسین عطایی دولت آبادی دبیر اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانش��جویان در اروپا، آمده است: جمعه مدعیان 
آزادی بیان بزدالنه تالش کردند که مانع آزادی بیان و حق آرای ملت با 
عزت ایرانی شده و در برخی از شهرهای انگلستان همچون بیرمنگهام، 
منچستر و لندن به مردم حمله کرده اند. این حمالت موجب مجروحیت 
هموطن عزیزی شده و همچنین موجب استرس و نگرانی روانی برخی 

از خانواده  ها شد. 
پلیس انگلستان وظیفه داشته و دارد که از مردم حفاظت کند و جای تعجب 
است که دولتی که ادعای آزادی بیان را دارد، چگونه اجازه داده که به مردمی 
که جهت استفاده از حق آزادی بیان خود به عنوان رأی، به صندوق  ها رفته 
بوده اند، حمله شود. البته جهت پیشگیری چنین اتفاقاتی باید از قبل برنامه 

ریزی   می شد و حراست برای صندوق  ها هماهنگ   می شد.
 در انگلس��تان صرفاً تجمعات ایس��تا نیاز به مجور نداش��ته و تظاهرات، 
و راهپیمایی  ها نیاز به اطالع رس��انی ش��ش روز قبل به پلیس دارد. اگر 
معترضان با پلیس هماهنگ نکرده بودند اقدامشان خالف قوانین انگلستان 
بوده و پلیس و دستگاه های قضایی وظیفه دارند سریعاً برخورد کنند. اگر 
هماهنگ شده بود پلیس باید به نمایندگی در لندن اطالع می داد تا حراست 

مناسبی هماهنگ شود. 
نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در لندن نیز وظیفه دارد پیگیری های 
الزم را انجام داده و تا نتیجه گیری پیگیری نماید. به وزارت امور خارجه نیز 
این مسئله اطالع داده شده اس��ت و انتظار می رود گزارش پیگیری های 

نمایندگی در لندن را بررسی نماید. 

مشاور رئیس مجلس:
پس از انتخابات فضای

 رقابت باید به همراهی تبدیل شود
همله گروه   هلا و جریان هلای سیاسلی و همله صاحب نظلران 
و متخصصلان بایسلتی دوللت آینلده را در ایجلاد تحلول 
فضلای  املروز  از  و  کملک  شلرایط  تغییلر  و  کشلور  در 
رقابلت را بله فضلای همراهلی و کملک تبدیلل نماینلد.

 بابک نگاهداری، مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسالمی 
روز گذشته با اشاره به اهمیت حضور باشکوه مردم در سیزدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت: انتخابات مهم  ترین نماد 
مردم ساالری دینی در کشور و محل خنثی سازی توطئه   ها و نقشه های 

شوم دشمنان است. 
وی اضافه کرد: حضور گسترده و باشکوه مردم عزیز ایران در انتخابات 
همواره تأثیر بس��زایی در ناامید کردن دشمنان کشور و سست کردن 
اراده و انگیزه آنها در اجرای نقش��ه های ش��وم خود در تضعیف کشور 
و ایجاد ش��کاف بین مردم و حاکمیت و نامش��روع نش��ان دادن نظام 

جمهوری اسالمی ایران داشته است. 
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      خبر

      دیپلماسی

۲۶۰۰ خانلواده شلهید در بیانیله ای از 
مللت ایلران بله سلبب خللق حماسله 
کردنلد.  تجلیلل   1۴۰۰ انتخابلات  در 
به گزارش فارس در بیانیه خانواده شهدا خطاب 
به مل��ت ش��ریف، مق��اوم و حماسه س��اِز ایران 
آمده اس��ت: به نمایندگی از خیل کثیِر ش��هید 
داده های این خاک اهورایی- عاش��ورایی؛ خلق 
پیروزی بزرگ و حماسه ماندگار را خدمت رهبر 
حکیم انقالب و منتخ��ب محبوب ملت، آیت اهلل 
رئیسی تبریک عرض می نماییم. حماسه 14۰۰ 
ب��رگ زریِن دیگ��ری از بصیرت و دوراندیش��ی 
ملت ایران بود ک��ه در آغاز ق��رن پانزدهم و در 
شرایط سرخوردگی ناشی از سوء مدیریت های 
دولتمردان و تالش دشمنان شقی و شریر ایران 
برای تحمیل مش��قت ش��کل گرفت. ملتی که 
طی 1۵۰ سال اخیر دهها حماسه همانند قیام 
پانزده خرداد، 13 آبان، پیروزی انقالب، هشت 
سال دفاع مقدس و ۹ دی را خلق کرده و به فهم 

و پدیده ای به نام بصیرت تاریخی رسیده و هرگز 
مفتون دس��تان چدنی با روکش مخملی نشده 
است. تردیدی نیست طبق وعده الهی ثمره صبر 

ملتی که در همه گردنه های صعب و آزمون های 
س��خت س��ربلند بیرون آمده، گش��ایش و رفع 
مشکالت است . ملتی با 22۰ هزار شهید و تحمل 

تحریم  ها و سختی  ها حتما مشمول َفإَِنّ َمَع الُْعْسِر 
یُْسًرا خواهد شد. 

در بخش دیگری از این بیانیه آمده اس��ت: ملت 
ایران دو حماسه س��ترگ آفریدند؛ اول حماسه 
حضوِر دشمن شکن در انتخابات و دوم انتخاِب 
هوشمندانه س��ید ابراهیم رئیسی. انسانی که با 
اخالص، فسادستیز، باورمند به توانستِن ایرانیان، 
امید آفرین، عاشق خدمت به مردم و فراجناحی 
است. از خدای بزرگ برای ملت عزیزتر از جانمان 
آرزوی آس��ایش، آرامش و موفقیت زیر س��ایه 
حضرت ولیعص��ر و نایب برحق��ش حضرت اهلل 
خامنه ای را خواهانیم و در پیش��گاه ارواح مطهر 
پدران شهیدمان عهد می بندیم در راه امنیت و 
اقتدار و پیشرفت و رفاه ایران عزیز و اسالمی از 
هیچ کوشش��ی فروگذار نکنیم. در پایان از همه 
احزاب و س��الیق مختلف سیاس��ی درخواست 
می کنیم ک��ه ب��ه دور از اختالفات سیاس��ی به 

شکل گیری ایران قوی کمک نمایند. 

مهم  تریلن اولویت دولت آینلده در حوزه سیاسلت خارجی 
ایلن اسلت کله اولویت هلای دولت هلای قبللی را در ایلن 
عرصه کنلار بگذارد؛ چلرا که ما به یلک تغییلر پارادایمی و 
ریشله ای در حلوزه سیاسلت خارجلی نیلاز داریلم. 
فؤاد ایزدی، کارشناس مس��ائل بین الملل در گفت وگو با ایسنا، 
در پاس��خ به این س��ؤال که به نظر وی مهم  تری��ن اولویت دولت 
سیزدهم در عرصه سیاست خارجی چه باید باشد، گفت: به نظر 
من مهم  ترین اولویت این اس��ت که اولویت های دولت های قبلی 
را در عرصه سیاس��ت خارجی کن��ار بگ��ذارد. مهم  ترین اولویت 
دولت های قبل��ی تعامل با امریکا و غرب بوده اس��ت. دغدغه آنها 
در این حوزه توافق با امریکا بوده اس��ت و دول��ت جدید باید این 

اولویت  ها را کنار بگذارد. 
این اس��تاد دانش��گاه با اعتقاد بر اینکه به یک تغییر پارادایمی و 
ریش��ه ای در حوزه سیاس��ت خارجی نیاز داریم، گفت: در طول 
3۰ س��ال گذش��ته به نوعی اولویت اول تعامل با غرب بوده است 

که به نظرم باید سیاس��ت جدی��دی جایگزین آن ش��ود. وی در 
مورد این سیاست های جدید گفت: متأس��فانه کار با همسایگان 
مغفول مانده است که باید به این موضوع توجه جدی تری شود. 
باید با کشور  هایی که می خواهند با ما کار کنند همکاری و تعامل 
بیشتری داشته باش��یم. خیلی از کش��ور  ها عالقه مند به کار با ما 
هس��تند و اینگونه نیس��ت که بخواهند اخالل در فعالیت های ما 
ایجاد کنند. توجه به این موضوع نیز باید جزو اولویت های دولت 

سیزدهم باشد. 
 ایزدی با بیان اینکه مزیت جمهوری اسالمی ایران و انقالب قدرت 
نرم است و ما باید در حوزه دیپلماس��ی عمومی فعال تر شویم در 
بخش دیگری از صحبت های خود به وجود مش��کالت اقتصادی 
و معیشتی در کشور اش��اره کرد و گفت: تمرکز روی دیپلماسی 
اقتص��ادی باید جزو اولویت ه��ای دولت باش��د. در واقع تعامل و 
همکاری هایمان در عرصه سیاست خارجی باید در جهت ارتقای 
قدرت دیپلماسی کشور و تأمین منافع ایران باشد و اگر دولت پیش 

رو روی این اولویت  ها تمرکز کند شاهد تحوالتی خواهیم بود. 
وی در پاسخ به این سؤال که نگاه دولت پیش رو باید در موضوع 
تحریم  ها چگونه باشد، گفت: باید تالش ش��ود که تحریم  ها رفع 

شود.
 در این زمینه مذاک��ره و رفت و آمد صورت بگی��رد، ولی باید به 
تجربیات این چند سال نیز توجه داشت و بر اساس این تجربیات 
در کنار تالش برای رف��ع تحریم  ها باید به س��مت خنثی کردن 
تحریم  ها و دور زدن آنها رفت و در داخل کشور ساختار اقتصادی 
را قوی کنیم تا این قدر متأثر از تحریم  ها نباشد. البته این کار، کار 
یک شبه نیست و امری اس��ت که طول می کشد. بنابراین تأکید 
بر این اس��ت که در کنار مذاکره برای رفع تحریم  ها باید اقدام به 
خنثی کردن تحریم  ها با تقویت س��اختار اقتصادی کش��ور کرد. 
نباید اقتصاد کش��ور را معطل مذاکره و نتایج آن کرد و تجربیاتی 
را که در طول این چند سال در این زمینه کسب شده است نباید 

فراموش کرد. 

تجلیل ۲۶۰۰ خانواده شهید  از ملت برای خلق حماسه در انتخابات ۱۴۰۰

یک کارشناس مسائل بین الملل:

تعامل با همسایگان باید جزو اولویت های دولت منتخب باشد


