ایران و جهان

یکشنبه  31ارد  یبهشت  24 1396شعبان 1438

رای ایرانیان به تد اوم تدبیر و امید
وزیر کشــور با اعالم نتیجه نهای آرای ریاست جمهوری حسن روحانی را د وازد همین
رییس جمهور ایران اعالم کرد ...
سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

مرد م باید د ید ه شوند
اگــر بخواهیم حضور تاریخی مــرد م د ر پای
صند وق های رأی را واقع بینانه تفسیر کنیم باید
از کلی گویی و بهره گیری از شــیوه  ی تملک مال
غیر د ســت برد اریم و تعبیری وفق مراد اکثریت
مرد م از چنین حرکتی د اشــته باشیم. پر واضح
اســت که چنین حضوری تا سال ها به عنوان  یک
پشتوانه  ی مرد می برای نظام مطرح خواهد بود و
از این منظر باید به گرم کنند گان تنور انتخابات
و همچنین مجریان و ناظــران و از همه مهم تر
شرکت کنند گان تبریک گفت. بد ون اغراق باید
اذعان د اشت که ایران از این منظر می تواند برای
کشورهای منطقه که ضریب د موکراسی ستیزی
آنها بــه د لیل تعصبات قبیلــه ای و د ید گاه های
ســلفی و حکومت های نخ نما شــد ه و مبتنی بر
قد رت فرد ی بسیار باالست الگو باشد و چه خوب
اســت اگر چنین فضایی تد اوم پید ا کند و مرد م
بتوانند از طریق انتخابات و نظرسنجی و گفتگو و
بهره گیــری از آزاد ی بیان و قلم حرف خود را به
کرسی بنشانند تا کشور با هزینه  ی کمتری اد اره
شود و باید به کسانی که تاکنون حاضر نشد ه اند
د ر برابر خواســته های ملی انعطاف به خرج د هند
کمک کرد تا مفهوم حضور مرد م را به د رســتی
د رک کنند و با کلی گویی ســعی د ر عبور از این
همه حرف های گفتنی ند اشته باشند .
رأی به تــد اوم فعالیت د ولت تد بیــر و امید
با همــه  ی د لخوری هایی که مــرد م از وضعیت
اقتصاد ی د اشتند به این معنا بود که نمی خواهند
شاهد بد تر شــد ن وضعیت کشور ،د امن زد ن به
چالش های منطقه ای و جهانی و همچنین پرد اخت
هزینه های بــاال برای نتایج کم ارزش باشــند !
تخمیــن چنیــن حضوری برای بســیاری از
کارشناســان خبره  ی سیاســی نیز امکان پذیر
نبود امــا گفتمان ســازی های هد فمند و نظریه
پرد ازی هایی کــه د ر مجالس و محافل گوناگون
صــورت گرفت به موازات بهــره مند ی مرد م از
حافظه  ی تاریخی خــود ، زمینه  ی چنین انتخابی
را فراهم کرد و نشــان د اد کــه اکثریت مرد م
ترجیح می د هنــد اصالحات تد ریجی کم هزینه و
مشی اعتد الی را برای د ستیابی به آرمان های ملی
جایگزین حرکت های شتاب آلود پرهزینه نمایند .
زیــرا تجربه ثابت کرد ه اســت کــه آزاد کرد ن
انرژی مرد می بــه صورت  یکبارگــی ضمن این
کــه به ایجاد بــی نظمی و هد ررفــت نیروهای
انسانی تربیت شــد ه می انجامد با تند روی هایی
همراه اســت که تلفات انســانی و مالی فراوان
بر جای می گذارد و زمینه را برای افراد ســود جو
و فرصت طلب و کم ســواد جهــت تکیه زد ن بر
مناصب مهم فراهم می کنــد . آنچه د ر این میان
حائز اهمیت اســت د رک مرد م توسط مولفه های
تأثیرگذار اســت. آنها وظیفه د ارند که برد اشت
واقع بینانه  ی خود از حرکــت هد فمند و معناد ار
مرد م را بر زبــان بیاورند و ضمن اذعان به وجود
کاستی ها و عذرخواهی از ساحت بلند ملت، عزم
خود را برای پاسخگویی به بزرگواری های مرد م
ایران جــزم کنند . رئیس جمهور  یقیناً می د اند که
نتیجــه  ی انتخابات را مد یون سیاســت خارجی
مبتنی بر چالش زد ایی اســت که توافق برجام با
همه  ی حرف و حد یث ها تنها  یکی از جلوه های آن
است. وقت آن رسید ه است که د ولت د ر راستای
اجرایی کرد ن برخی از وعد ه های د لنشــین خود
که د ر کوران رقابت های انتخاباتی سوخت اصلی
موتور محرکه  ی مرد م برای شرکت د ر انتخاباتی
باشکوه بود گام برد ارد و از خط تعارف عبور کند و
با اقتد اری که از مرد م به عاریه گرفته کمربند خود
را برای حراست بی چون و چرا از قانون اساسی
خصوصاً اجرای برخی از اصــول معطل ماند ه  ی
آن محکم کنــد . اصوالً برای ملتی که د وران گذار
را طی می کند و بیــش از آن که از وضع موجود
خشنود باشد امید وار به آیند ه است، هر انتخاباتی
حکم  یک پازل را د ارد و انتظار می رود که عملکرد
د ولت ها به گونه ای باشــد که شــاهد بازگشت
به عقب و پرد اخت هزینه های تکراری نباشــیم
و مرد م ســنگر به ســنگر جلو بروند تا بستری
مناســب برای احقاق حقوق به تعویق افتاد ه  ی
خود فراهم نمایند . همان گونه که نظام و د ولت از
حضور حد اکثری مرد م بهره و انرژی می گیرند و
با سربلند ی و احساس برخورد اری از مشروعیت
مرد می با همتایان خارجی روبرو می شــوند مرد م
نیز باید از انتخابات ســهمی فراخور حضور خود
د اشته باشند .
کمتر کســی پید ا می شــود کــه از موانع و
کاستی های اقتصاد ی و فرهنگی که د ر مسیر رشد
و توسعه ملی قرار د ارد آگاه نباشد و اغلب مرد م
می د انند که برای کند ه شد ن از شرایط موجود و
اوج گرفتن باید انرژی زیاد ی صرف کنند  .مرد م
می د انند که با د لخوش بود ن به ثروت های ملی و
چانه زنی بر سر توزیع د رآمد های نفتی به جایی
نخواهند رسید چرا که کشــورهای توسعه  یافته
برای آن هزاران نقشــه کشــید ه انــد و اجازه
نخواهند د اد پول حاصل از فروش نفت با آرامش
اد   امه د   ر ستون روبرو
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مواضع ضد ایرانی و د وستی با اسرائیل از برنامههای نشست سران کشورهای
اسالمی د ر ریاض
یک پژوهشگر متخصص د رخصوص مسائل عربستان د ر مقالهای نوشت :عربستان...

تقد ير و تشكر از حضور حماسي مرد م د ر انتخابات
فرماند ه انتظامي استان با بيان اينكه انتخابات رزمايشي بزرگ و همه جانبه براي نيروي
انتظامي بود  ،افزود  :عوامل نيروي انتظامي مقتد رانه و با همكاري ساير ...

پیام قد رد انی حضرت آیت ا ...خامنهای به مناسبت انتخابات  29ارد یبهشت:

پیروز انتخابات ،مرد م ایران و نظام جمهوری اسالمی هستند

د ر پی حضور پر شکوه و حماسی مرد م د ر
د وازد همین د وره انتخابات ریاست جمهوری و
پنجمین د وره انتخابات شوراهای اسالمی شهر
و روستا ،حضرت آیت ا ...خامنه ای رهبر معظم
انقالب اسالمی پیام تشکر و قد رد انی صاد ر و
بر نکات مهمی تأکید کرد ند .
به گزارش ایسنا ،متن پیام حضرت آیت ا...
خامنــهای بــه مناســبت د وازد همیــن د وره
انتخابات ریاست جمهوری به این شرح است:
ملت عزیز ایران
جشن حماســی انتخابات د یروز ،بار د یگر
رخشــان عــزم و اراد هی ملی را د ر
گوهــر د
ِ
برابر چشــم جهانیان به جلوه آورد  .مشارکت
گســترد ه و پرشــور شــما ،و هجوم مشتاقانه
به مراکــز رأیگیری ،و تشــکیل صف های
طوالنی برای رســید ن بــه صند وقهای رأی
د ر همه جای کشــور ،و از همهی قشــرهای
اجتماعی ،نشانهای آشکار از استحکام پایههای
مرد مساالری اســامی و د لبستگی همگانی
بــه این موهبت بزرگ پــرورد گار بود و ایران
آزمون مید انعمل ،ســرافراز و
و ایرانی را د ر
ِ
روســفید کرد  .د یروز با ایــن حضور متراکم و
افکند ن بیش از چهل میلیون برگهی رأی د ر
صند وقها ،نصاب تازه  ای د ر انتخابات ریاســت
جمهوری پد ید آمد و پیشرفت روزافزون ملت
ایران را د ر عرصهی حضور و بروز قد رتمند انه
نشــان د اد  .ایران اسالمی بار د یگر بد خواهان
و کینورزان و حســود ان را عقب نشانید و د ل
د وســتان و تحســینکنند گان خود را لبریز از
شــاد ی و افتخار کرد  .پیروز انتخابات د یروز،
شــما مرد م ایرانید و نظام جمهوری اسالمی
اســت که به رغم توطئه و تالش د شــمنان،
وزیر کشور با اعالم نام حسن روحانی به
عنوان رییس جمهور منتخــب د وازد همین
د وره انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد :
نتایج انتخابات شــوراهای اســامی شهر و
روستا از طریق استاند اریها اعالم خواهد .
به گزارش ایسنا ،عبد الرضا رحمانی فضلی،
وزیر کشــور بعد ازظهر د یــروز پس از پایان
شــمارش آرای د وازد همین د وره انتخابات
ریاســت جمهوری د ر نشستی خبری که د ر
محل ستاد انتخابات کشور برگزار شد  ،اظهار
کرد  :امروز خوشحالیم و خد ا را شکر میکنیم
به خاطر نعمت مرد م انقالبی ،مومن و خوب.
همچنین خد ا را شاکر هستیم به خاطر نعمت
جمهوری اسالمی و مرد مساالری حاکم د ر
آن کــه مرد م عزیز مــا د ر چارچوب قوانین
جمهــوری اســامی ،مشــارکت د ر تعیین
سرنوشت خود را پید ا کرد ند .
وی خاطرنشــان کــرد  :به لطــف خد ا
مــرد م همــواره د ر انتخاباتهــای انجــام
شــد ه تاکنون بــا خلق حماســهها و حضور
پرشــور خــود صفحــات زرینــی د ر تاریخ
انقالب اســامی بــه یاد گار گذاشــتهاند و
امــروز نیز یکی از صفحــات پرافتخار تاریخ
مرد مساالری ایران رقم خود و حماسه مرد م
ثبت گرد ید .
وزیر کشــور گفت:به لطف خد ا انتخابات
امســال با امنیت کامل و شــور و نشــاط و
حضور مضاعــف مرد م پــای صند وقهای
رأی برگزار شــد و مرد م پای صند وقهای
د ونالد ترامپ روز شنبه د ر حالی د ر اولین
سفر خارجی خود بعد از رییسجمهوریاش
وارد عربســتان شــد که همزمان د ر ایران
حســن روحانی بــرای د ومیــن د ور با رای
اکثریت مرد م پیروز انتخابات شد .
حســن روحانــی کــه د ر د ور اول
ریاســتجمهوریاش بــا هــد ف "تعامل
ســازند ه" با د نیــا و حل و فصــل موضوع
هستهای پا به عرصه مد یریت اجرایی ایران
گذاشت ،توانست د ر یک سال پایانی د ولتش
مساله هستهای را به طور مسالمتآمیز حل و
فصــل کند و د و هد ف رفع تحریمها و حفظ
برنامه هستهای را محقق سازد .
با روی کار آمــد ن جمهوریخواهان د ر
آمریکا پــس از ترامــپ و د ر حالی که آنها
انتقاد هــای تند ی علیه برجام و د ولت باراک
اوبامــا د ر تعامل با ایران مطــرح میکرد ند
د ورنمای اجرای برجام با ابهام مواجه شد .
ترامپ با وجود انتقاد هایی که نســبت به
برجام قبل و بعد از انتخابش د اشــته اســت
اما نتوانســت د ر مقابل برجام مقاومت کند و
برای یک د وره د یگر چهار ماهه تعلیق و لغو
تحریمهای یک جانبه هستهای علیه ایران را

توانســته اســت اعتماد این ملت بزرگ را به
طور فزایند ه جلب کند و د ر هر د وره د رخشش
تازه ای نشــان د هد  .آزمون برجستهی د یروز
تنها مشارکت گســترد ه نبود  ،آرامش و متانت
و نجابت شرکت کنند گان که امنیت انتخابات
را تضمیــن کرد  ،نیــز بخش مهمــی از این
آزمون خیرهکنند ه بود  .همهی قشرها ،همهی
سلیقهها ،همهی گرایش های سیاسی د ر کنار
هم به صحنه آمد ند و د وشــاد وش یکد یگر به
نظام جمهوری اسالمی رأی د اد ند .
اینجانب با خشــوع د ر برابر خد ای بزرگ،
جبههی ســپاس بر خاک می ســایم ،و لطف
و رحمت و پاد اش شایســته برای ملت ایران
مســألت مینمایم و به پیشگاه حضرت بقیةا...
االعظم ارواحنا فد اه عرض ســام و اخالص
می کنم و نکاتی چند را متذکر میشوم:
۱ـ به مرد م عزیز ،عــرض می کنم خد ای
را بــر موفقیــت د ر برگزاری انتخابات شــکر

التهاب روزهــا و هفتههای
گزاریــد و پس از
ِ
پیــش از انتخابات ،اکنون به اتحــاد و اتفاق
عمومی بیاند یشــید که بیشــک یک عامل
مهم اســتحکام و اقتد ار ملی اســت .همه د ر
زیر سایهی نظام جمهوری اسالمی و فرزند ان
میهن ســرافرازید  ،بکوشــید تا سهم خود
این ِ
از وظیفهی پیشــبرد کشور به سمت هد فهای
بــزرگ را بشناســید و د نبال کنیــد  .برآمد ن
همهی آرزوهای ملی د ر گرو چنین اند یشید ن
و چنین عمل کرد ن است.
۲ـ بــه رئیــس جمهور محتــرم و همهی
کســانی که د ر د ولت آیند ه شــرکت خواهند
د اشــت ســفارش و تأکید می کنم که کار و
تالش پرانگیزه و اند یشــید ه و جوانانه را برای
برطرف کرد ن مشکالت کشور د ر پیش گیرند
و لحظهئی از این خط مســتقیم غفلت نکنند .
رعایت قشــرهای ضعیف ،توجه به روستاها و
مناطق فقیر ،د ر نظر گرفتن اولویت ها ،برخورد

وزیر کشور د ر نشستی خبری اعالم کرد :

انتخابات شوراهای شهر از طریق
استاند اریها اعالم میشود

رأی به جهانیان حضور خود را نشــان د اد ند
و بار د یگر اعالم کرد نــد که حامی انقالب
اســامی ،متحد و منسجم برای د ستیابی به
اهد اف انقالب اسالمی هستند .
وی با تقد یر از د ســتاند رکاران انتخابات
اظهار کرد  :از همه د ستاند رکاران انتخابات
که د ر حوزه اجرا ،نظارت ،انتظامات ،امنیت،
تبلیغات ،قوه قضاییه ،مجلس ،شورای نگهبان
و سایر د ستاند رکاران از جمله بسیج و سپاه

که د ر حوزه امنیت فعال بود ند تشکر میکنم
و اعالم میکنم که به لطف خد ا توانستیم به
کمک همد لی یکد یگر پیروزی مرد م ایران را
به گوش همه جهانیان برسانیم.
وزیر کشــور د ر اد امه صحبتهای خود
با اشــاره به نتایج نهایی انتخابات ریاســت
جمهوری گفت :بر اساس آخرین نتایجی که
از  99.7د رصد شعب اخذ رأی د ریافت شد ه
از  41میلیون و  220هزارو  131نفر مأخوذه،

موسوی در واکنش به سفر ترامپ به عربستان:

عربستان از د موکراسی ترس د ارد
نه نفوذ ایران

بر اساس برجام تمد ید کرد .
د ر عیــن حــال آمریــکا نمیخواهد یا
نمیتوانــد از مســیر برجام به ایران فشــار
آورد  ،اما از مسیرهای د یگر از جمله موضوع
تروریســم و حقــوق بشــر تــاش د ارد با

همراهی کشورهای عربی منطقه و اسراییل
ایران را مورد تهد ید قرار د هد .
اما انجام این ســفر د ر حالی که حســن
روحانی بــا اکثریت آرا بــرای د ومین بار به
عنوان رییسجمهوری ایران از ســوی مرد م

با فساد و با آسیبهای اجتماعی  ،باید د ر صد ر
برنامهها قرار گیرد .
۳ـ عزت ملّی و رعایت حکمت د ر ارتباطات
جهانــی و اهتمام به اقتــد ار بینالمللی نیز از
جملهی اولویتهای مد یریت انقالبی و اسالمی
است.
۴ـ الزم می د انم از یکایک آحاد شــرکت
کنند ه د ر انتخابات و نیز کسانی که د ر ترغیب
آنان به این وظیفه نقش آفرید ند تشــکر کنم،
بویژه مراجع معظــم و علماء اعالم و نخبگان
د انشگاهی و سیاسی و فرهنگی و هنری.
 ۵ـ الزم می د انــم از حضــرات نامزد های
ریاســت جمهوری نیز که د ر این روشنگری و
شورآفرینی برای انتخابات تأثیر جد ّی بر جای
نهاد ند تشکر کنم.
۶ـ الزم مید انم از همهی د ست اند رکاران
اجراء و نظارت انتخابات ریاست جمهوری و نیز
انتخابات شــوراهای شهر و روستا که متحمل
زحمات طاقت فرسا شد ند تشکر کنم.
۷ـ الزم می د انم از حافظان امنیت انتخابات
و نیز از رســانهی ملّی که انتخابات پرشــور،
مرهون تالش شبانهروزی و هنرمند انهی آنان
است سپاسگزاری کنم.
 ۸ـ د ر پایــان ،خود و همــگان را به تقوا
و تالش د ر راه وظیفــهی الهی و اجتماعی و
پایبند ی به مســیر انقالب که میراث ارزشمند
امام خمینی بزرگ و شــهد ای گرانمایه است
د عــوت می کنم و شــاد ی روح و علو د رجات
آنان را از خد اوند متعال مسالت مینمایم.
والسالم علیکم و رحمها...

سیّد علی خامنهای
سیام  /ارد یبهشتماه ۱۳۹۶ /

حســن روحانی با  23میلیون و  549هزار و
 616رأی 57 ،د رصد آرا را به خود اختصاص
د اد و بــه عنوان رییــس جمهور مرد م عزیز
ایران انتخاب شد .
رحمانی فضلی خاطرنشــان کرد  :ابراهیم
رئیســی نیز با کســب  15میلیــون و 786
هزارو  449رأی ( 38.5د رصد آرا) ،مصطفی
میرســلیم با کســب  478هزار و  215رأی
و مصطفــی هاشــمی طبا با کســب 215
هــزار و  450رأی بــه ترتیب نفــرات د وم
تا چهارم شد ند .
وی همچنیــن اظهــار کــرد  :امید واریم
خد اونــد به همه توفیق د هد تــا بتوانیم د ر
مقابل اراد ه و حضور پرشور مرد م ،مطالبات و
خواســت آنها را د ر حوزه اجرایی با همکاری
یکد یگر و بــا پایان رقابتها و آغاز رقابتها
برآورد ه کنیم.
رحمانی فضلی همچنین با تقد یر از مقام
معظم رهبری خاطرنشــان کرد  :الزم است
از مقام معظم رهبــری که همواره د ر جهت
افزایش مشارکت د ر انتخابات تأکید د اشتند
و د ر تمــام مراحل ما را مورد لطف خود قرار
د اد ند تشکر کنم.
وزیر کشــور د ر پایان د رباره اعالم نتایج
انتخابات شوراهای اســامی شهر و روستا
تأکید کرد  :نتایج ایــن انتخاباتها از طریق
اســتاند اریهای هــر اســتان و همچنین
فرماند اریهــای سراســر کشــور اعــام
خواهد شد .
انتخاب شــد میتواند بخش قابل توجهی از
برنامههای ترامپ را بر هم زند .
د ر همین رابطه ســید رســول موسوی
ســفیر پیشــین کشــورمان د ر فنالنــد د ر
گفتوگو با ایسنا د ر   باره تاثیر و پیام پیروزی
حســن روحانی د ر د وازد همیــن انتخابات
ریاســتجمهوری ،همزمان با ســفر د ونالد
ترامپ به عربســتان ســعود ی بــه عنوان
اولین ســفر خارجیاش پس از انتخابش به
عنــوان رییسجمهوری آمریــکا با تاکید بر
وجود د موکراســی و مرد مساالری د ر ایران
برخالف کشورهای عربی منطقه اظهار کرد :
د ر انتخابات ایران بیــش از  ۴۲میلیون نفر
شرکت کرد ند  ،د ر حالی که مجموع جمعیت
عربســتان ،رژیم اســراییل ،واتیکان به چه
میلیون نفر نمیرسد .
وی گفت :ترس عربســتان از د موکراسی
اســت نه نفوذ ایران چرا که ایران عالوه بر
منابــع و نفوذ باال د ر منطقــه د ارای ویژگی
اســت که این کشــورها از آن بیبهرهاند و
از ســویی پاشنه آشیل عربســتان نیز همین
د موکراســی و بها د اد ن به رای و نظر مرد م
کشورش است.
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رای ایرانیان به تد اوم تدبیر و امید
وزیر کشور با اعالم نتیجه نهای آرای ریاست جمهوری حسن
روحانی را د وازد همین رییس جمهور ایران اعالم کرد .
به گزارش ایسنا  ،نتیجه نهایی شمارش آرای انتخابات ریاست
جمهوری د وازد هم بنا به اعالم وزیر کشور به شرح ذیل است :
۴۱۲۲۰۱۳۱
کل آرای ماخوذه
حسن روحانی
۲۳۵۴۹۶۱۶
۱۵۷۸۶۴۴۹
ابراهیم رییسی
میرسلیم
۴۷۸۲۱۵
۲۱۵۴۵۰
هاشمی طبا
*** خبرگزاری د انشــجویان ایران(ایســنا) که د ر تمام ایام
برگزاری تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی کاند ید اهای ریاســت
جمهوری د وازد هم ســعی د ر پوشــش عاد النه و منصفانه اخبار
هر شــش نامزد انتخاباتی را د اشــت ،به ســهم خــود پیروزی
حجتاالسالم و المسلمین حســن روحانی با رای قاطع بیش از
 ۲۳میلیون را به ایشان و تمام مرد م عزیز ایران تبریک میگوید .

یک پژوهشکد ه آمریکایی فاش کرد ؛

مواضع ضد ایرانی و د وستی با اسرائیل از
برنامههای نشست سران کشورهای اسالمی
د ر ریاض
یک پژوهشگر متخصص د رخصوص مسائل عربستان د ر مقالهای
نوشــت :عربستان از اجالس سران کشورهای اسالمی که قرار است
امروز د ر ریــاض با حضور د ونالد ترامپ برگزار شــود میخواهد به
مواضعی علیه ایران برسد .
به گزارش ایســنا ،به نقل از روزنامه مســتقل رای الیوم ،سیمون
هند رسون ،پژوهشگر متخصص د رخصوص مسائل عربستان مقالهای
را د ر پایگاه پژوهشــکد ه واشنگتن د ر امور خاور نزد یک منتشر و د ر
این مقاله گفت که پیشبینی میشود برخی از کشورهای عرب حوزه
خلیج فارس اشــارههایی برای عاد ی ســازی روابط با اسرائیل نشان
د هند که چه بسا بر اســاس آن ،خطوط تماس مستقیمی با اسرائیل
ایجاد شود و همچنین تباد الت تجاری علنی بیشتری میان طرفها
صورت بگیرد و یا به هواپیماهای اسرائیلی اجازه عبور از حریم هوایی
کشورهای عرب حوزه خلیج فارس د اد ه شود .
وی گفت که کشور امارات د ر راس کشورهایی است که خواهان
عاد ی سازی روابط با اســرائیل است و مسئوالن اماراتی به اسرائیل
اجازه د اد هاند تا هیأتی را به آژانس بینالمللی انرژیهای تجد ید پذیر
که مقرش د ر ابوظبی است ،بفرستد .
ســیمون هند رســون گفت کــه نیروهــای هوایی امــارات د ر
رزمایشهای مشــترک با نیروهای هوایی اســرائیل د ر یونان د ر ماه
مارس گذشته شرکت کرد ند .

فرماند ه انتظامي استان فارس:

تقد ير و تشكر از حضور حماسي مرد م
د ر انتخابات
فرماند ه انتظامي استان با بيان اينكه انتخابات رزمايشي بزرگ
و همه جانبــه براي نيروي انتظامي بود  ،افــزود  :عوامل نيروي
انتظامي مقتد رانه و با همكاري ساير د ستگاه هاي امنيتي ،امنيت
انتخابات را فراهم كرد ند .
سرد ار "احمد علي گود رزي" د ر گفت و گو با خبرنگار پايگاه
خبري پليس ،گفت :با توجه به تجربيات ســال هاي گذشته د ر
موضوع انتخابات و با همكاري ساير د ستگاه هاي امنيتي ،عوامل
مجاهد و پرتالش نيروي انتظامي استان امنيت الزم د ر راستاي
برگزاري انتخابات  29ارد يبهشت را فراهم كرد ند .
وي گفت :پليس با اشراف اطالعاتي كامل و همچنين تجزيه
و تحليل انتخابات ســال هاي گذشــته ،تهد يد ات را به فرصت
تبد يل كرد ه و اجازه ند اد هيچگونه خد شــه اي به روند انتخابات
وارد شود .
فرماند ه انتظامي اســتان فارس با اشاره به اينكه بيش از 20
هزار نفر از عوامل نيروي انتظامــي تأمين امنيت انتخابات را بر
عهد ه د اشــتند  ،افزود  :خوشبختانه هيچگونه موضوع سوء امنيتي
د ر رابطه با انتخابات د ر سطح استان فارس گزارش نشد ه است.
سرد ار گود رزي ضمن تقد ير و تشكر از همكاري بسيار مناسب
مــرد م با خاد مان خود د ر مجموعه نيــروي انتظامي و همچنين
حضور حماســي آنان د ر انتخابات ،خاطر نشان كرد  :مقبوليت و
مشروعيت نيروي انتظامي باعث افزايش اعتماد مرد م شد ه است
و اين موضوع د ر عرصه مهم انتخابات به خوبي نمايان بود .
وي د ر پايــان از تــاش هــا و همــكاري هاي بــي د ريغ
د ســتگاه هاي امنيتي از جمله سپاه پاســد اران انقالب اسالمي
و د ســتگاه قضايي و همچنين كليه نهاد هاي مربوطه با عوامل
نيروي انتظامي تقد ير و تشكر كرد .
اد   امه از ستون روبرو

از گلوی مرد م منطقه نفت خیز خاورمیانه پایین برود
و مافیای جهانی با نفــوذ و البیگری و آلود ه کرد ن
مناسبات اقتصاد ی و معامالت نفتی به رشوه و ویژه
خواری و حق د اللی، ته ماند ه د رآمد های نفتی را نیز
به خزانه  ی بانک هــای خود می ریزند و تا زمانی که
برخی جریان های سلفی و متحجر عد ه ای از همه جا
بی خبر را زیر بیرق تکفیر جمع می کنند و د ر شیپور
جنگ می د مند  ،منطقه روی آرامش نخواهد د ید . بنابر
این چاره  ی کار د ر تالش و افزایش تولید د اخلی و
ارتقای کیفیت کاالهای تولید ی و ایجاد موازنه بین
صاد رات غیر نفتی و وارد ات اســت. خوشــبختانه
هوشــیاری مرد م و د رک آنها از واقعیت های جهان
د ر عصــر انفجار اطالعــات افزایش  یافته و همین
انتخابات نیز د ر ســایه  ی چنین تعامالت فرهنگی و
خبــری برگزار گرد ید ه و نتیجــه  ی آن نیز از همین
قضیه حکایت د ارد . پیام اصلــی انتخابات  96این
است که مرد م باید د ید ه شوند ، شنید ه شوند ، د رک
شوند و روز به روز از تعد اد کسانی که قیم مآبانه با
مرد م برخورد می کنند کاســته شود تا فرد ا بهتر از
امروز باشد .

