
5| روزنامه جوان |  شماره  6239  |  1442 ذی القع��ده   13  |  1400 تی��ر   3 پنج ش��نبه 
شروع اميدواركننده رئيسي

خراسان نوشت: نخستين نشست خبري 
رئيس جمهور منتخب در شرايطي برگزار 
شد كه بس��ياري از مردم منتظر شنيدن 
پاسخ سيدابراهيم رئيسي به سؤاالت خبرنگاران درباره مهم ترين موضوعات 
سياسي و اقتصادي روز بودند. در اين ميان، رويكرد وي در پاسخ به سؤاالت 

از چند منظر قابل تحليل است كه در ادامه به آن اشاره مي كنيم:
1- تسريع در پاسخ به پرسش هاي افكار عمومي از طريق نشست خبري، 
اقدام بجايي است كه نشان مي دهد رئيس جمهور منتخب شفاف سازي 
در افكار عمومي و پاسخگويي از مسير تعامل رو در رو با رسانه ها را به 

عنوان مسير اصلي اطالع رساني خود تعريف كرده است. 
2- پرهي��ز از هيجان زدگ��ي چ��ه در موضوع��ات داخل��ي و خارجي 
و چه در پاس��خ به س��ؤاالت سياس��ي و اقتصادي نش��ان مي دهد كه 
سيدابراهيم رئيسي نمي خواهد تجربه برخي رؤساي جمهور قبلي در 
موضع گيري هاي شاذ و هيجاني را تكرار كند. رئيسي نه مي خواهد به 
سبك روحاني »آنچنان رونق اقتصادي ايجاد كند...« و نه مي خواهد به 

سبك احمدي نژاد سراغ »هولوكاست« برود. 
3- رويكرد رئيسي در مقايسه با رقباي انتخاباتي خود كمتر متكي بر 
وعده هاي رنگارنگ بود. اكنون مهم تر از وعده هاي رنگارنگ، تصميمات 

مهمي است كه اعتماد و آرامش را به اقتصاد بازگرداند. 
تأكيد رئيسي بر بازگرداندن اعتماد به فعاالن اقتصادي و پرهيز از درگير 
شدن در جزئيات طرح ها و وعده هاي آينده، اقدام بجايي بود كه مي تواند 

دست وي را براي تامل جدي تر در جزئيات طرح ها باز كند. 
4- با همه اين نكات و مالحظات درست در زمينه پرهيز از هيجان زدگي 
و نيفتادن به دام جزئيات، بايد توجه داشت كه اين رويكرد، صرفاً براي 
كوتاه مدت اس��ت و بايد به تدريج سراغ مصاديق و حرف هاي عملياتي 
و اجرايي رفت و وعده ها را مش��خص تر كرد. پرهيز از هيجان زدگي و 
نيفتادن به دام جزئيات، رويكردي اس��ت كه براي شروع خوب است، 
نه براي ادامه. از اين پس هر دو س��ه روز بايد منتظر مواضع مصداقي و 
تصميمات جدي تر رئيس جمهور منتخب باشيم تا هم عموم مردم و هم 
فعاالن اقتصادي، نش��انه هاي تغيير جدي رويكرد و تحول را ببينند و 

اعتماد كمرنگ شده به دولت بازيابي شود. 
........................................................................................................................

پيش به سوي اجراي عدالت
محمدكاظم انبارلويي در روزنامه رس��الت 
نوشت: 2۸خرداد14۰۰ ميليون ها ايراني پاي 
صندوق  رأي آمدند تا يك قاضي عادل، يك 
مجتهد حوزه، يك دانش آموخته دانشگاه و يك سياستمدار برجسته را 
براي نوسازي نظام اجرايي كش��ور برگزينند. ريخت شناسي آرايي كه به 
صندوق هاي رأي ريخته شده نشان مي دهد رقباي او همان طور كه گفته 
بود؛ فساد، ناكارآمدي، بي عدالتي و تبعيض هستند، به همين دليل رقباي 
او و حتي رئيس جمهور مستقر به او تبريك گفتند و پذيرفتند باالخره اين  
بار سنگيني كه او بايد بردارد، اگر كمك نمي كنند حداقل مانع نيستند. 

س��ّر اينكه امريكا و س��ه كش��ور ش��رور اروپايي تحريم انتخابات را با 
تحريم هاي اقتصادي سنجاق كردند و عده اي از پياده نظام خود را براي 
مقابله با رأي و جمهوريت نظام بسيج كردند اين بود كه مي ديدند يك 
»ابراهيم« اراده كرده اس��ت، خود را وسط آتشي بيندازد كه دشمن با 

جنگ اقتصادي به پا كرده است. 
آيت اهلل سيدابراهيم رئيسي با اجراي »عدالت« بايد »اميد« و »اعتماد« 

را به مردم برگرداند و فاصله دولت و ملت را به كمترين حد برساند. 
براي رس��يدن به اين هدف بزرگ بايد با يك »م��دل اجراي عدالت«، 
»نظام دانايي كشور« در حوزه و دانشگاه را در حوزه توليد علم با »نظام 

اجرايي كشور« پيوند بزند. 
نظام دانايي كشور بايد با بازتعريف مفهوم »عدالت اجتماعي« در قالب 
يك مدل اجرايي دولت جديد را در قاب بيانيه گام دوم همراهي كند. 

در همين مورد اشاره به چند نكته را خالي از فايده نمي بينيم. 
مردم در انتظار گش��ودن يك دريچه نو در نگاه به مس��ائل اقتصادي و 
مطالبات معيشتي خود هستند. فقير و غني نشان مي دهد اقشار ضعيف، 
كارگران، كارمندان و حقوق بگيران ثابت ماليات مي دهند و بار گراني و 
تورم را به دوش مي كشند اما ثروتمندان نه  تنها ماليات نمي دهند بلكه 
با كاهش ارزش پول ملي و تورم هاي سرسام آور به طور خودكار اموال 
محرومين و مستضعفين به نفع طبقه ثروتمند مصادره مي شود و دولت 
با حكمراني غلط در »ماليه عمومي« فقط ناظر اين فاجعه است. تقديم 

اليحه ماليات درآمدهاي اتفاقي مي تواند از جمله اين لوايح باشد. 
آيت اهلل رئيسي به محض اينكه در پشت ميز رياست جمهوري جلوس 
كند، همه روزه يك كارتابل جلوي او مي گذارند، اگر غفلت كند در چاه 
روزمرگي مي افتد و نمي تواند از گردش كاري كه براي او تنظيم كرده اند 
جان سالم به در برد. براي ايجاد تحول و پاسخ به مطالبات مردم به ويژه در 
حوزه اقتصاد بايد »دستور كار« داشت. دستور كار »مدل اجراي عدالت« 
بر مبناي تئوري »تأمين عدالت اجتماعي فراگير« تحت هيچ شرايطي 
نبايد از كارتابل روزانه وي درخصوص كاركرد وزارتخانه هاي كار و تأمين 
اجتماعي، وزارت آم��وزش و پرورش و آموزش عال��ي، وزارت اقتصاد و 

دارايي، وزارت مسكن و وزارت بهداشت خارج گردد.  
........................................................................................................................

165سال سايه ژئوپلتيك جنگ در افغانستان
وطن امروز نوشت: با فشار انگلستان 
در سال 1235 خورشيدي افغانستان 

از ايران جدا شد. 
بدون دولت- ملت سازي كشوري با وجود اقوام و مذاهب متعدد شكل 
گرفت كه در تاريخ خود سابقه استقالل و مديريت در سطح كشوري را 
نداشته است. نامگذاري آن نيز به غلط با نام افغانستان كه تنها بخشي 
از قوم اين كشور )پش��تون( را تش��كيل مي داد از داليل مركزگريزي 
مردم اين كشور اس��ت. محصور بودن در خش��كي و ژئوپلتيك بودن 
همسايگان نيز يكي از داليل عدم ثبات و پيشرفت در اين كشور است. 
از طرفي دموكراسي وارداتي و نيم بند كه بدون توجه به ساختارهاي 
فرهنگ��ي و ويژگي هاي اجتماع��ي جوامع منطقه در نظام سياس��ي 
كشورها رخنه كرده، منجر به برگزاري انتخابات چالش زايي شده است 
كه سهم خواهي هاي سياسي از طرف اقوام و مذاهب در اين كشور را به 
همراه داشته است، هر چند با توجه به ظلم و ستم هايي كه به گروه هاي 
قومي و مذهبي در اين كشور شده، افراط  گرايي طالبان و آموزش هاي 
غلط اسالمي در گذشته و همچنين ناديده گرفتن حق همه مردم در 
قانون اساس��ي اين سهم خواهي سياس��ي منطقي به نظر مي رسد اما 
سازو كار آن چندان روشن و مشروع نيست. بدون شك از مهم ترين علل 
عدم ثبات در فضاي داخلي، ناديده گرفتن اقوام و مذاهب اين كشور در 
عدالت فضايي و جغرافيايي است. مجلس لويه جرگه نيز در ايجاد صلح 

و ثبات در دو دهه گذشته توفيق چنداني نداشته است. 
با اعالم خروج امريكا از افغانستان كه بنا بر اعالم دولت بايدن در شهريورماه 
پيش رو نهايي خواهد شد، جابه جايي قدرت در عرصه امنيت امري طبيعي 
است. در اين زمان بازيگران متعدد به هر ريسماني چنگ مي زنند تا بر سر 
قدرت بيايند. ذكر اين نكته ضروري است كه هر گونه عدم ثبات سياسي 
و حمله تروريستي در اين كشور، بازي كردن در پازل امريكاست، چراكه 
حمله و حضور امريكا در دو دهه گذشته را مشروعيت مي بخشد. راهكار 
ايجاد ثبات سياسي، امنيت و صلح گرايي در اين كشور، آموزش هاي مدني 
براي ايجاد همگرايي و به رسميت شناختن حق همه مردم در قانون اساسي 
و تقسيم پست هاي سياس��ي بين تمام مردم اين كشور و در نهايت ايجاد 
مسيري امن براي دستيابي به درياست كه با توجه به شرايط همسايگان اين 

كشور، به غير از ايران، مسير نزديك و باثباتي وجود ندارد.

88498443سرويس  سیاسي

توس�عه روابط با كش�ورهاي منطقه يكي از 
مهم تري�ن اصول سياس�ت خارج�ي دولت 
سيزدهم به رياس�ت آيت اهلل رئيسي خواهد 
ب�ود. اگ�ر چ�ه چني�ن راهب�ردي مي تواند 
فوايد فراواني براي كش�ور به خصوص براي 
مقابله با تحريم ها داش�ته باشد اما در مقابل 
امريكايي ها نيز تالش خواهن�د كرد از تمام 
ابزارها همچون دوران اوباما براي تضعيف اين 
روابط اس�تفاده كنند؛ ابزارهايي كه بخشي 
از آن اس�تفاده از اختالف�ات و ش�كاف هاي 
دروني پيرام�ون اين مس�ئله خواه�د بود. 
يكي از نكات مهمي كه در مورد دولت جديد به 
خصوص نحوه تعامل آن در حوزه روابط خارجي 
قابل بررس��ي اس��ت، بحث روابط با كشورهاي 

منطقه است. 
آيت اهلل رئيسي از همان ابتدا و در دوران تبليغات 
انتخابات رياس��ت جمهوري يكي از مهم ترين 
اهداف دولت خود را بهبود روابط با كشورهاي 
منطقه به خصوص همس��ايگان عن��وان كرده 
است. اين مس��ئله از آنجا كه مورد تأكيد ساير 
كانديداها هم بود به س��رعت مورد توجه تمام 
گروه ها، شخصيت ها و دولت هاي منطقه اي قرار 
گرفت. استقبال گسترده گروه هاي مقاومت نيز 
نكته ديگري بود كه در اين ميان توجه همگان 
را به خود جلب كرد، البته توجه به همسايگان 
جزو راهبردهاي اصلي نظام جمهوري اسالمي 
در مقابله با بحران ه��ا و درگيري هاي خارجي 
بوده است اما به نظر مي رس��د در دولت آينده 
اين مس��ئله به صورت جدي تري م��ورد توجه 

قرار بگيرد. 
   مهم ترين انگيزه توسعه روابط 

با همسايگان
ش��ايد در بره��ه فعل��ي مهم تري��ن انگي��زه از 
تقويت روابط با كش��ورهاي منطق��ه دور زدن 
تحريم ه��ا و مقابله با محاصره اقتصادي باش��د 
كه امريكا به دنبال تحميل آن عليه ايران است. 
نبايد فرام��وش كنيم روابط اقتص��ادي ايران با 
كشورهاي منطقه اغلب كمترين آسيب پذيري 
را در مقابل تحريم ها دارد. چنين نكته اي توجه 
امريكايي ها را هم ب��ه خود جلب ك��رده اما به 
دليل درهم آميختگي اقتصاد ايران و كشورهاي 

منطقه مقابله با آن بسيار سخت بوده است، به 
عنوان مثال امريكايي ها تالش فراواني كرده اند 
صادرات انرژي ايران را به عراق قطع كنند اما هر 
بار مجبور به تمديد معافيت هاي مربوط به آن 
شده اند. اين مسئله يك پيام بيشتر براي ايران 
ندارد و آن هم اينكه امريكايي ها مجبور هستند 

قواعد بازي ايران در اين حوزه را قبول كنند. 
در كشور پاكس��تان نيز ايران توانسته است با 
صادرات س��وخت به صورت غيرمتمركز سود 
بااليي را نصيب خود كند، البته اين نوع روابط 
آس��يب هاي مخصوص به خود را ني��ز دارد، به 
عنوان مث��ال هم اكنون مهم تري��ن لنگر ارزي 
ايران در كش��ور امارات ق��رار دارد و با توجه به 
سياس��ت هاي خصمانه امارات عليه ايران اين 
مسئله مش��كالت فراواني براي مبادالت ارزي 
كش��ور ايجاد كرده ام��ا در نهايت ام��ارات نيز 
هيچ گاه راضي به قطع كامل روابط ارزي ايران 

نشده است. 
در مورد تركي��ه نيز هم اكن��ون ايران روابط 
بسيار خوبي با اين همسايه غربي خود دارد، 
به گون��ه اي كه بخش مهم��ي از روابط ارزي 
ايران از همين كشور انجام مي شود. عالوه بر 
اين ايران مهم تري��ن تأمين كننده گاز تركيه 
به ش��مار مي رود. همه اين موارد براي اينكه 
ايران مهم تري��ن همكاران تج��اري خود در 
آينده را كشور های منطقه ببيند، كافي است. 
مقام معظم رهبري نيز در سخنان خود بارها 
بر اين مسئله تأكيد كرده اند، به عنوان مثال 
ايشان در سخنراني نوروزي خود در سال 97 
تأكيد كردن��د: »بازاريابي بيرون از كش��ور و 
صادرات هم يكي از ان��واع حمايت از كاالي 
ايراني است. ما كه با 15كشور همسايه ايم - 
غير از كشورهاي ديگِر دوردست كه مي توانند 
كاالي ايراني را مصرف بكنند، با 15كش��ور 
همسايه هستيم- از اين همسايگي استفاده 
كنيم، كاالي ايراني را ص��ادر كنيم، اين، هم 
به  عهده  وزارت خارجه اس��ت، ه��م به  عهده  
وزارت بازرگاني اس��ت، هم به  عهده  فعاالن 
اقتصادي مردمي اس��ت، بازاريابي كنند. اگر 
ما بتوانيم 2۰درصد از توليدات كش��ورهاي 
همسايه  خودمان را - فقط همسايه- ]يعني[ 

2۰درصد از مجموع مصرف آنه��ا را متعهد 
بشويم، فالن تعداد شغل ]ايجاد مي شود[ - 
يك عدد خيلي باال كه من االن درست يادم 
نيس��ت، نمي توانم عرض بكنم- كه تأثيرش 
در ايجاد اشتغال در كشور و ايجاد ثروت ملي 

بسيار زياد خواهد بود.«
   وجه  اشتراك سياست منطقه ای بايدن 

و اوباما
در حوزه ارتباط با گروه هاي مقاومت در منطقه 
نيز مي ت��وان گفت ايران ش��رايط بهتري را در 
چهار س��ال آينده تجربه خواهد كرد. پيام هاي 
تبريك رهبران اين گروه ها به آيت اهلل رئيس��ي 
بازتابي از همين نگاه مثبت اس��ت، با اين حال 
نبايد فراموش كرد هر چه اين نگاه و چشم انداز 
آينده اين روابط بهتر و بيشتر شود، توطئه هاي 
امريكايي ها ب��راي ضربه به اين روابط بيش��تر 

خواهد شد. 
دولت باي��دن بارها در مقاط��ع مختلف به اين 
نكته اش��اره كرده اس��ت كه با توان منطقه اي 
ايران مقابله خواهد كرد. برخالف دوران ترامپ 
دموكرات ها هميش��ه عالوه بر اقدامات نظامي 
به دنبال اين هس��تند بتوانند از ش��كاف هاي 
داخلي در ايران ب��راي مقابله با توان منطقه ای 
ايران اس��تفاده كنند، نمونه اي��ن رويدادها را 
مي توان در اقدامات دولت اوباما در سال 2۰۰9 
ميالدي ديد. اين مس��ئله از آنجا اهميت دارد 
كه دولت بايدن دقيقاً ادامه دولت اوباماس��ت 
و مي توان انتظار اقدامات مشابهي را در همين 

رابطه داشت. 
در همان زم��ان روزنامه وال اس��تريت ژورنال 
در 27 ژوئ��ن 2۰۰9 نوش��ت ك��ه امري��كا در 
شورش هاي ايران به دنبال فرصتي براي كسب 
نفوذ در خاورميانه است. مقام هاي دولت اوباما 
و متحدان اين كشور در خاورميانه به دنبال اين 
هستند با س��رمايه گذاري روي بحران سياسي 
ايران، دستاوردهاي راهبري تهران در سرتاسر 

منطقه را از بين ببرند. 
كارشناس��ان ام��ور راهبردي امري��كا معتقد 
بودند ناآرامي هاي داخلي ايران ممكن اس��ت 
رهبران اين كش��ور را وادار كند حمايت ها از 
اين سازمان ها را كنار بگذارند و به جاي آن بر 

خاموش كردن مخالفان داخلي متمركز شوند. 
بردن  بين  باراك اوباما نيز تمايل��ش را براي از 
اتحاد نظامي و اقتصادي بش��ار اس��د با تهران 

ابراز كرد. 
كاخ س��فيد در همين راس��تا تصمي��م گرفت 
سفير امريكا در دمش��ق را بعد از وقفه اي چهار 
ساله به سوريه برگرداند؛ اقدامي كه دست كم تا 
اندازه اي ناشي از افزايش اميدواري واشنگتن به 
اين موضوع بود كه بي ثباتي داخلي ايران بتواند 
اسد را به بازنگري اتحادش با تهران وادار كند. 
برخي ديپلمات هاي امريكايي و خاورميانه نيز 
معتقد بودند بي ثباتي داخل��ي ايران مي تواند 
به امريكا براي پيش بردن وسيع تر طرح صلح 

اعراب و اسرائيل هم كمك بكند. 
انديش��كده CSIS نيز در گزارش��ي نوشت: 
گرچه رويكرد دولت اوباما تغيير رژيم در ايران 
نبوده است اما ترديدي نيست كه امريكا دوست 
دارد نظامي معتدل تر و دموكراتيك تر در ايران 
بر س��ر كار بياي��د. امريكا ب��راي اثرگذاري بر 
نظرات عمومي تا اندازه زيادي بر كمپين هاي 
اطالع رس��اني و حمايت از تبعيدي هاي ايران 
متمركز بوده اس��ت و با اي��ن واقعيت روبه رو 
شده كه حمايت آش��كار از مخالفان داخلي به 
بن بست منجر مي ش��ود. همين قضيه درباره 
عمليات هاي مخفيانه هم صادق است. عالوه 
بر فعاليت هاي راديو فردا كه در اكتبر 199۸ با 
همكاري شبكه صداي امريكا آغاز به كار كرد 
و اكنون براي 24ساعت شبانه روز برنامه دارد 
و بخش فارس��ي صداي امريكا كه در جوالي 
2۰۰3 راه اندازي ش��د، دولت اوباما از س��ال 
2۰1۰ گستره برنامه هاي ارتقاي دموكراسي 
خود را وسيع تر كرده است. دولت امريكا عالوه 
ب��ر تالش هاي س��نتي براي رس��اندن كمك 
مالي به روزنامه نگاران، فعاالن حقوق بش��ر و 
برنامه هاي بازديد از امريكا تالش كرده اس��ت 
با افرادي داخ��ل ايران كه ح��ول موضوعات 
غيرسياس��ي نظير بهداش��ت، محيط زيست 
و عل��وم ارتباط بگيرد. واش��نگتن ش��روع به 
»توئيت« كردن به زبان فارسي و عربي كرده 
و دولت اوباما تالش كرده ب��ه مخالفان ايران 
براي دور زدن فيلتره��اي اينترنتي در ايران 

كمك كند. 
با توجه به اين دو راهبرد مي توان گفت در دوره 
جديد نيز چني��ن اقداماتي م��ورد توجه دولت 
بايدن نيز قرار خواهد گرف��ت، البته در نهايت 
نيز همچنان بايد ايستاد تا ادامه اقدامات دولت 

بايدن در مورد دولت رئيسي روشن شود. 
   ابزارهاي ايران 

قوي تر از طرف امريكايي
در جمع بندي موارد فوق بايد گفت كه ارتباط با 
همسايگان مهم ترين بخش از سياست خارجي 
دولت رئيس��ي خواهد بود تا از چنبره ماجراي 
برجام خارج ش��ود اما توس��عه اين روابط نيز با 
مشكالتي روبه رو است كه بايد آنها را حل كرد. 

در بعد خارجي نيز امريكايي ها تالش فراواني 
خواهند كرد تا بتوانند در توسعه اين روابط و 
تضعيف توان منطقه اي اي��ران اخالل ايجاد 
كنند. نكته مهم هم اين است كه بارها مقامات 
امريكايي اعالم كرده ان��د آغاز گفت و گوهاي 
منطقه اي با اي��ران مهم ترين هدف امريكا در 
حوزه روابط خارجي اس��ت، از اي��ن رو بايد 
منتظر فشار بيشتر بر روابط ايران و كشورهاي 
منطقه بود، البته در مقابل هم دولت آيت اهلل 
رئيس��ي اهرم هاي جدي ب��راي مقابله با اين 
فش��ارها در اختيار دارد كه امكان موفقيتش 

را باال خواهد برد.

مهدی پورصفا
   گزارش  یک

دريادار سياري: 
ارتش آماده حمايت از دولت منتخب است 

معاون هماهنگ كننده ارتش اظهار كرد: 
ارتش همواره ضمن انجام مأموريت هاي 
محول�ه، به دولت ها در حل مش�كالت 
مردم كمك ك�رده و اكن�ون نيز آماده 
كمك ب�ه دولت منتخب مردم اس�ت. 
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
امير دري��ادار حبيب اهلل س��ياري معاون 

هماهنگ كننده ارتش جمهوري اس��المي اي��ران در گفت وگويي در 
خصوص همكاري ارتش با دولت در جهت رفع مش��كالت مردم اظهار 
كرد: ارتش مي تواند با استفاده از ظرفيت هايي كه دارد، دولت را كمك 
كند. وي افزود: در حوزه مقابله با بيماري كرونا در طول يك سال و نيم 
گذشته، ارتش جمهوري اس��المي ايران تالش زيادي را در اين رابطه 
انجام داده و وزارت بهداش��ت را كمك كرده كه اين اقدام ارزشمندي 
است چراكه ارتش توانسته اوالً سازمان خود را حفظ و از شيوع بيماري 
در داخل بدنه اش جلوگيري كند و هم اينكه توانسته ضمن حفظ توان 

رزمي، مأموريت هاي محوله را انجام دهد. 
معاون هماهنگ كننده ارتش اضافه كرد: ما همانطور كه تاكنون آماده 
بوده ايم در ارتباط با دولت جديد نيز اعالم آمادگي مي كنيم كه با تمام 
توان آنچه نياز دولت است و در ظرفيت ما وجود دارد را با تمام توان انجام 
دهيم. امير سياري گفت: ارتش همواره تحت امر فرمانده معظم كل قوا 
ضمن انجام مأموريت هاي محوله، به دولت ها در حل مش��كالت مردم 

كمك كرده و اكنون نيز آماده كمك به دولت منتخب مردم است. 
........................................................................................................................

يك ديپلمات سابق: 
رئيسي در سياست خارجي دستپاچه نيست

ي�ك كارش�ناس مس�ائل سياس�ي 
اظهار كرد: پاس�خ »خير« رئيس�ي به 
ديدار با رئيس جمهور امريكا، نش�انه 
اين اس�ت كه ما تمايلي ب�ه اين قضيه 
نداري�م و دس�تپاچه ه�م نيس�تيم. 
جواد منص��وري در گفت وگو ب��ا مهر، در 
تشريح الزامات براي تغيير در برنامه هاي 

سياس��ت هاي خارجي در دولت آينده گفت: سياست خارجي به نوعي 
ادامه وضعيت و سياست داخلي هر كشوري است. سياست خارجي بدون 
واقعيت هاي داخلي يك كشور، عملي نيست، بنابراين دولت جديد در ابتدا 
بايد يك مقداري در شرايط داخلي تغييراتي ايجاد كند كه نشان دهد روند 
مديريت و تحوالت چگونه است تا تأثيرگذاري در سياست خارجي داشته 
باشد. منصوري افزود: اگر در داخل كشور وضعيت مناسب و روند روشني 

وجود داشته باشد، به حرف هاي مسئوالن ما توجه مي كنند. 
وي ادامه داد: قاعدتاً رئيس جمهور منتخب مدتي بايد در داخل كشور به 
عادي سازي و تحول وضعيت و همچنين تغيير در شيوه مديريت بپردازد 
تا اين، مورد توجه ديگران قرار گيرد و به اين ترتيب در سياست خارجي 
بتواند نقش مثبتي داشته باشد. ديپلمات سابق كشورمان تأكيد كرد: 
از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي، بر اساس سياست نه شرقي، نه غربي، 
قرار بود كه ما در سياست خارجي و روابط خارجي، نوعي توازن و تعادل 

را داشته باشيم كه طبيعتاً اين خيلي بيشتر به نفع كشور است. 
وي ادامه داد: به داليلي، متأسفانه گرايش به غرب غلبه پيدا كرد، حاال 
چه به دليل زيرساخت هايي كه از قبل انقالب وجود داشت يا به دليل 
عوامل نفوذي در دس��تگاه هاي اجرايي يا اينكه يك ظاهر پيش��رفته 
مادي از غرب، مديران كشور را به س��مت غرب كشاند، به طوري كه 
در هشت سال گذشته، دولت فقط به سمت غرب نگاه كرد و اين يك 
خسارت سنگين براي كشور بود. منصوري تصريح كرد: آقای رئيسي 
اعالم كردند كه من در روابطم متعادل خواهم بود. به عبارت ديگر سعي 
مي كنم با همه رابطه داشته باش��م. طبيعتاً هركدام كه رفتار مناسب 
و شايسته داشته باشد، روابطمان با آنها فعال تر خواهد بود. وي ادامه 
داد: هر دو طرف بايد به منافع متقابل فكر كنند ولي معموالً امريكايي ها 
و اروپايي ها يك طرفه فكر مي كنند، يعني آنها به منافع طرف مقابل 
اعتنا نمي كنند، حتي به تعهدات امضا كرده نيز عمل نمي كنند، زيرا 

براي منافع طرف مقابل ارزشي قائل نيستند. 
وي ادامه داد: در حال حاضر نيز به نظر مي رسد كه نمي خواهند از اين 
سياست صرف نظر كنند، به همين دليل طرف هاي مقابل مي گويند كه 
ما نمي توانيم يك تضمين دائمي ب��راي اجراي بندهاي مختلف برجام 
بدهيم، بنابراين امروز امضا مي كنيم، فردا متناسب با منافعمان تصميم 
مي گيريم. منصوري در واكنش به پاس��خ »خير« سيدابراهيم رئيسي 
براي ديدار با جو بايدن، رئيس جمهور امريكا گفت: اين نشان دهنده عدم 
اعتماد يا عدم فوريت اين مسئله است، يعني االن ما تمايلي به اين قضيه 
نداريم و دستپاچه نيز نيستيم. معاون سابق وزارت امور خارجه در ادامه 
تصريح كرد: من يك خاطره از حضرت امام)ره( دارم كه بي ارتباط با اين 
جمله كه عرض مي كنم نيست. در سال ۶2 كه معاون وزير امور خارجه 
بودم، در جلسه ای كه خدمت امام)ره( بوديم و راجع به مسائل سياست 
خارجي صحبت مي كرديم، امام)ره( فرمودند: االن ما مي خواهيم با همه 

دنيا رابطه داشته باشيم، ما نمي خواهيم دور خودمان ديوار بكشيم. 
وي ادامه داد: اين جمله كه مي گويند ما رابط��ه با دولت ها را براي چه 
مي خواهيم و نمي خواهيم بلكه فقط قصد داريم با ملت ها رابطه داشته 
باشيم، اين حرف بي خودي است و امام اين را گفتند. به نظرم اين سخن 

رئيسي خيلي نزديك به اين سخن حضرت امام)ره( است. 
........................................................................................................................

يك نماينده مجلس مطرح كرد 
 ورود وزارت كشور و اطالعات 

به بازار رمز ارزها
نماين�ده م�ردم س�پيدان در مجلس 
كش�ور  وزارت  ورود  خواس�تار 
و اطالع�ات ب�ه پرون�ده فعالي�ت 
مش�كوك و انحصارگرايان�ه برخ�ي 
ش�ركت ها در ب�ازار رم�ز ارز ها ش�د. 
به گزارش مه��ر، در ادامه جلس��ه علني 
ديروز مجلس ش��وراي اسالمي محسن 

عليزاده، نماينده سپيدان در تذكر شفاهي گفت: مردم براي حفظ ارزش 
پول هايشان به دنبال برخي فعاليت هاي پرريسك اقتصادي رفتند كه 
ش��ايد اطالعات دقيقي از نوع اين فعاليت ها نداشتند، همين موضوع 
موجب شد نقدينگي سرگردان به بازارهاي مختلف از جمله ارز، خودرو، 
سكه، بورس سردربياورد. آخرين بازاري كه اين نقدينگي سرگردان به 

آن وارد شد بازار ارزهاي ديجيتال است. 
وي ادام��ه داد: بانك مركزي و س��ازمان بورس تا االن هي��چ برنامه و 
آيين نامه اي براي اين بازار ارائه نداده اند، ضمن اينكه عدم ساماندهي 
اين وضعيت در داخل كشور منجر به ش��روع فعاليت هاي زيرزميني 
در بازار رمز ارزها مي شود، منجر به ضرر و زيان اقتصادي و امنيتي به 
كشور مي شود. عليزاده اظهار داشت: ساماندهي بازار ارزهاي ديجيتال 
را نمي توان در اختيار برخي مجموعه ها قرار داد، زيرا اين افراد انحصار 
ايجاد كرده اند، فعاليت هاي مشكوك و تالش دارند رقباي خود را از اين 
بازار خارج كنند. وزير كشور و اطالعات به موضوع رمز ارزها ورود كنند. 
وي اظهار داشت: برخي از اين مديران پرونده فساد اقتصادي مفتوح 
دارند. الزم است وزراي كش��ور و اطالعات نس��بت به نفوذ در برخي 

شركت هاي مربوط به رمز ارزها دقت نظر الزم را داشته باشند.

 تقويت روابط با همسايگان
اولويت نخست سياست خارجي دولت سيزدهم

خبر

رئي�س مرك�ز اس�ناد و تحقيق�ات دف�اع 
مقدس با بيان اينكه انتخابات خرداد 1400، 
انقالب اس�المي را يك بار ديگر واكس�ينه 
كرد، تأكيد كرد: رأي در ش�رايط جنگ نرم 
معن�اي متف�اوت و ارزش راهب�ردي دارد و 
يك تودهني محكم به جبهه ضدمش�اركت 
و تفك�ر ليبرال�ي در اداره كش�ور ب�ود. 
به گ��زارش فارس، علي محم��د نائيني، رئيس 
مركز اس��ناد و تحقيقات دفاع مقدس و مشاور 
فرمانده كل سپاه در جلس��ه شوراي راهبردي 
مركز اس��ناد و تحقيقات دفاع مقدس با اشاره 
به برگ��زاري س��يزدهمين انتخابات رياس��ت 
جمهوري اظهار ك��رد: انتخاب��ات 2۸خرداد، 
پديده اي منحصربه فرد، بي نظير و به تعبير مقام 

معظم رهبري حماسه اي شورانگيز بود. 
اين محقق و پژوهش��گر جنگ نرم عنوان كرد: 
كاهش مش��اركت مردم، امنيتي كردن فضاي 
كش��ور و مقابله با انتخابات آگاهانه مردم، سه 
هدف اساس��ي در اين انتخابات توس��ط جبهه 
ضدانقالب و معارض نظام بود. هدف دشمن اين 
بود كه انتخابات را به ضدخودش تبديل كند و 

با انتخابات موجوديت نظام و امنيت كش��ور را 
هدف قرار دهد. 

نائيني از جبهه توليد مشاركت و جبهه بازسازي 
اعتماد و اميد به عنوان پيش ق��راوالن در مبارزه 
با جبهه ضدمش��اركت معارض انقالب اسالمي 
ياد كرد و گفت: جبهه توليد مش��اركت و جبهه 
بازس��ازي اعتماد و اميد كار بس��يار س��نگين، 
گسترده و سختي را در پيش داشت. اين بخش از 
انتخابات هم كه در واقع ترسيم مجاهدت جبهه 
توليد مشاركت است يك كار حماسي، تاريخي و 
يك تجربه بس��يار موفق است كه توسط جوانان 
پرشور و هوشمند، متدين و انقالبي در فضاهاي 
حقيقي و مجازي به  صورت جبهه اي منس��جم 
با توليد و انتش��ار پيام و محصول انجام ش��د. در 
حقيقت مي توان گفت جريان متدين، انقالبي و 
حزب اللهي در اين انتخابات فضاي مجازي را به 

لحاظ توليد پيام، كاماًل در تسخير خود داشت. 
وي همچنين بر نقش مؤثر و س��تودني مراجع 
معظم تقليد و فعاالن رسانه اي، نويسندگان و 
تحليلگران سياسي و رسانه ملي در ايجاد انگيزه 
و تقويت عزم ملي تأكي��د و اظهار كرد: به  طور 

قطع نقش هميش��گي مقام معظم رهبري در 
شكل گيري اين عزم ملي و تقويت اعتماد، اميد 
و انتخاب آگاهانه، بي بديل و منحصربه فرد است؛ 
رهبر بزرگواري كه باور بس��يار منحصربه فرد و 
عميقي به جمهوريت نظام و س��رمايه مردمي 

كشور دارند. 
  رشد سياسي مردم در انتخابات 1400

نائيني از رشد سياسي مردم با وجود همه عوامل 
كاهنده مش��اركت خبر داد و بيان كرد: مردم 
در سراسر كشور به  طور متوسط دو ساعت در 
اجراي انتخابات، با اختالل در شعبات رأي گيري 
مواجه ش��دند. ترس از تهديد بيماري كرونا در 
اجتماعات رأي گيري مسئله اي بود كه در همه 
نظرسنجي ها تا حدودي پيش بيني شده بود و از 
همه مهم تر ش��كل گيري عمليات رواني بسيار 
پردامنه و با هدف ش��كل دادن ب��ه يك جبهه 
ضد مش��اركت با كمپين هاي مجازي، پديده 
منحصربه فرد اين انتخابات بود، به همين جهت 
اين مي��زان رأي، ارزش مضاع��ف دارد و رأي 
در فضاي جنگ تمام عيار نرم، همراه با رش��د 

سياسي بود. 

وي با بيان اينكه انتخابات خرداد14۰۰، انقالب 
اسالمي را يك بار ديگر واكسينه كرد، افزود: رأي 
در ش��رايط جنگ نرم معناي متفاوت و ارزش 
راهبردي دارد و ي��ك تودهني محكم به جبهه 
ضد مشاركت و تفكر ليبرالي در اداره كشور بود. 
در حقيقت اين رأي، دفاع كامل از هويت ديني، 
انقالبي و ملي بود. در شرايطي كه همه عوامل 
كاهنده و بازدارنده رأي وجود داشت، ارزش اين 
رأي متفاوت و خلق يك حماسه شورانگيز در 

قلب ميدان نبرد سياسي بود. 
   اين پيروزي حماسي ش�روع يك كار 

بزرگ است
وي در خاتمه ب��ا تأكيد بر اينك��ه اين پيروزي 
حماسي ش��روع يك كار بزرگ اس��ت، گفت: 
همچنان كه شهيد بزرگوار حاج قاسم سليماني 
فرمودند 4۰ سالگي انقالب، بلوغ انقالب و شروع 
يك دوره جديد است. در اين دوره جديد با باور 
به اينكه كشور جمهوري اسالمي ايران، ظرفيت 
حل همه مس��ائل را دارد، بايد براي بازس��ازي 
اعتماد و اميد در مردم، دولت منتخب مردمي 

را كمك كنيم.

انتخابات 1400 انقالب اسالمي را بار ديگر واكسينه كرد


