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صفحه 5

خـــبـــر
سفیر ایران در جمهوری آذربایجان: 

 دولت آینده در سیاست خارجی فعال
متوازن و تعامل گرا خواهد بود

سفیر جمهوری اسالمی ایران در جمهوری آذربایجان گفت: سیاست خارجی دولت آینده فعال، 
متوازن، تعامل گرا و عقالنی با اولویت نگاه به شرق و تقویت روابط با همسایگان خواهد بود.

»ســید عباس موسوی«، در پی انتخاب آیت اهلل رئیسی به عنوان رئیس جمهور، درخصوص نگاه 
و برنامه رئیســی به سیاست خارجی، بر مبنای عزت، حکمت و مصلحت، اظهار داشت: آیت اهلل 
رئیســی آنگونه که از کارنامه و عملکرد ایشان مشــهود است، فردی عملگرا، تعامل گرا و قاطع 
هستند و قطعا این ویژگی ها یعنی عملگرایی، تعامل و قاطعیت در سیاست خارجی دولت آینده 
محســوس و متبلور خواهد بود. سفیر کشورمان در جمهوری آذربایجان با بیان اینکه ایشان به 
عنوان رئیس جمهور، رئیس شورای عالی امنیت ملی خواهند شد که مصوبات آن با تایید مقام 
معظــم رهبری مطاع و ُمجرا خواهد بود، اضافه کــرد: طبیعتاً چارچوبی که مقام معظم رهبری 
برای سیاســت و روابط خارجی کشور در قالب اصول عزت، حکمت و مصلحت تعیین کردند، به 

خوبی در دولت آینده پیش خواهد رفت.
موســوی تصریح کرد: ویژگی مهم دیگری که دولت آینده خواهد داشت و در سیاست خارجی 
کشــور حتما جلوه خواهد کرد، روحیه تعامل و همکاری ایشــان با سایر قوا، نیرو های مسلح و 

دیگر اثرگذاران بر سیاست خارجی است که آثار و برکات فراوانی برای کشور خواهد داشت.
ســخنگوی پیشــین وزارت امور خارجه یادآور شــد: همانگونه که در اولین روز از اعالم نتایج 
شــاهد بودیم سران کشور های همســایه و منطقه جزو اولین کشور هایی بودند که انتخاب شان 
را تبریک گفتند و این نشــان می دهد منطقه از انتخاب ایشــان استقبال می کند و آماده تعامل 
با دولت ایشــان است. موسوی در پایان خاطرنشان کرد: در جمع بندی می توانم بگویم سیاست 
خارجی دولت آینده فعال، متوازن، تعامل گرا و عقالنی با اولویت نگاه به شرق و تقویت روابط با 

همسایگان خواهد بود.  میزان

نماینده مردم شیراز:

 مردم حساب انقالب و نظام را 
از برخی مسئوالن جدا کرده اند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مردم نشان دادند که حساب انقالب و نظام 
را از برخی مســئوالن جدا می کنند، تاکید کرد: از امروز تکلیف بزرگی بر دوش آقای رئیســی 
قرار دارد و تالش ایشــان باید این باشــد که از ظرفیت های کشور برای حل مشکالت مردم به 

خوبی استفاده کند.
جعفر قادری نماینده مردم شــیراز در مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به برگزاری انتخابات 
ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری اسالمی ایران اظهار داشــت: با وجود بمباران 
تبلیغاتی رســانه های خارجی و دنباله های آنها در منطقه و تحریم انتخابات از ســوی جریانات 
معانــد و نیز مشــکالت و معضالتی که مردم در ســال های اخیر در حوزه اقتصاد و معیشــت 
داشــته اند، اما درصد مشــارکت قابل قبولی در انتخابات را شاهد بودیم و مردم نشان دادند که 
حساب انقالب و نظام را از برخی مسئوالن جدا می کنند و در بزنگاه ها برای حفظ وجاهت نظام 
و اقتدار بین المللی وارد عرصه می شوند. وی افزود: از امروز تکلیف بزرگی بر دوش جناب آقای 
رئیسی قرار دارد و تالش ایشان باید این باشد که از ظرفیت های کشور برای حل مشکالت مردم 
به خوبی اســتفاده کند. عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
مردم تحریم ها و دشمنی های خارجی را درک می کنند اما انتظار دارند سوءتدبیرهای داخلی از 
بین برود؛ مدیران ما از ظرفیت های داخلی اســتفاده کافی نکرده اند و در ســال های اخیر نیز به 
جای بهره گیری متوازن از همه فرصت ها از جمله ظرفیت های بلوک شــرق و همسایگان، همه 
تخم مرغ ها را در ســبد ارتباط با غرب گذاشته اند و غربی ها نیز دائما برای اقتصاد کشور مشکل 
ایجــاد کرده اند. قادری ادامه داد: با توجه به این وضعیت، دولت جدید باید زمینه فعال شــدن 
توانمندی های داخلی را با اســتفاده از فرصت های گوناگونی که وجود دارد، فراهم کند؛ یکی از 
این فرصت های ارزشــمند، شرکت های دانش بنیان هستند که با بهره گیری از فناوری های روز 

دنیا، امکان فعال کردن چرخه تولید و اشتغال را دارند.

یت های   از مامور
 ویژه قضایی 

تا خادمی 
آستان رضا »ع«
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صفحه 8

تاکنون در ایران کمتر پیش آمده اســت که سه قوه 
از یک جریان فکری مشترک باشند و چه بسا همین 

اتفاق یکی از دالیل ناکارآمدی باشد. 
انتخابات ریاســت جمهوری این دوره از ویژگی های 
خاصی برخوردار بود، چرا که عالوه بر تالش گسترده 
دشمنان برای کاهش مشارکت مردم، عوامل داخلی 
نیز وجود داشــت تا مشــارکت پایین بیاید.کاهش 
مشــارکت در جمهوری اســالمی ایــران به معنای 
ضعیف شدن جمهوری اســالمی ایران و  در پی آن 

تقویت دشمنان است.
عوامل بسیاری در جریان انتخابات 28 خرداد 1400 
دســت به دســت هم دادند تا مردم پای کار نیایند، 
امــا حضور 49 درصدی مــردم در انتخابات با توجه 
به شــرایط موجود یک پیروزی بزرگ برای انقالب 
اســالمی ایران و شکســت برای دشمنان خارجی و 

عوامل داخلی آن است.
اما بحث اصلی بر ســر یکدســت شدن ســه قوه با 
پیروزی ســید ابراهیم رئیســی در انتخابات ریاست 
جمهوری است. مجلس شورای اسالمی دوره یازدهم 
اکنون بــا حضور نمایندگان جریــان فکری انقالبی 
شــکل گرفته اســت. با توجه به روند انتخابات 28 
خرداد از این پس باید ســعی کــرد که جریان چپ 
و راســت، اصالح طلب و اصولگــرا را نادیده گرفت و 
یک جریان فکری انقالبی را تنها در عرصه مدیریت 
کشور به رسمیت شناخت، مردم نیز از این دو جریان 
بریده اند و تنها خواسته آنها وجود مسئولینی دلسوز، 

کار آمد و انقالبی برای پیشبرد امور کشور است.
آیا جز این است که مردم از جریان های سیاسی که 
ســال ها اســت حضور دارند و منافع انقالب و مردم 
 را فــدای امیال سیاســی و جناحی خــود می کنند 

ناراضی هستند؟
اکنون فرصتی دســت داده اســت تا با شکل گیری 
جریان فکری انقالبــی که تاکنون از گردونه خدمت 
به دور بوده است،  کشور روی خدمت واقعی را ببیند 

و خود را برای روزهای بهتر آماده کند.
بیشــتر عمر انقالب در دســت جریان هایی بود که 
سعی داشتند بیشتر از آنکه در اندیشه اجرای قانون 
اساسی، برنامه های کارشناسی شده، ابالغیه هایی که 
رهبری نظام به دولت ها داده اســت، گذشت و یکی 
دیگر از دالیل ضعف در اداره کشــور را نیز می توان 

همین مسئله دانست.
دولت هــا پــس از روی کار آمــدن ســاز خــود را 
می نواختند و برای توجیه عملکرد ضعیف خود نیز از 

نداشتن اختیار سخن به میان می آوردند.
اکنون رئیســی جمهوری انتخاب شــده اســت که 
می تــوان او را فارغ از این حاشــیه ها دانســت،  چرا 
که او در قوه قضاییه نشــان داده اســت که می توان 
بــدون توجه به مســائل جناحی و حزبــی،  تنها به 
خدمت اندیشید و در راســتای اصالح ضعف ها گام 
برداشــت. اغراق نیســت که بگوییم در مدت زمان 
کوتاهی که ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه بوده است 
 اتفاقــات خوبی در این قوه افتاده که مردم نیز آن را 

احساس کرده اند.
با توجه به شــرایطی که در طول 42 ســال گذشته 
تاکنون وجود داشته اســت به نظر می رسد که این 
نخســتین بار است که هر سه قوه می توانند با تعامل 
عمیق و قــوی در جهت خدمت به مردم، کشــور و 
انقــالب ورود پیدا کنند و قطعاً ایــن همگرایی که 
به واســطه نزدیک بودن تفکر خدمت به مردم وجود 
دارد می تواند سبب گشــایش های برزگی در کشور 
شــود. هر چه اختالفات میان قــوا و دیگر نهادهای 
حاکمیتی کمتر باشــد، تالش بــرای بهبود اوضاع 

سرعت می گیرد.
تاکنــون بنای همه نهادها و ســازمانهای حاکمیتی 
کمک به دولت و دولت ها بوده اســت اما در مقاطعی 
دیده شــد که برخی از دولت های مستقر با سخنان 
و مواضع خود نهادهایی همچون سپاه، ارتش،  بسیج 
و برخی دیگر از ســازمان ها را ناخرسند کردند و از 
ظرفیت های آنهــا برای بهبود اوضــاع بهره نبردند. 
ظرفیت های بســیاری در کشور وجود دارد عالوه بر 
آن که دولت ها خود دارای ظرفیت باالیی هســتند و 
با بالفعل کردن این ظرفیت هــای چند جانبه قطعاً 

اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
برخی اعتقاد دارند که استقرار روسای قوای سه گانه 
با تفکرات همســو باعث اختالل سیاسی و اجتماعی 
می شود که در پاسخ به این گروه باید گفت که آیا آن 
زمان که سران سه قوه اختالف داشته و از دو طیف 
و جریــان جدا از هم بودند،  آیــا اختالل اجتماعی و 

سیاسی وجود نداشت؟
نگرانــی چنین افرادی نابجا اســت و حتی می توان 
گفت که آنها صالح کشــور را درنظر ندارند چرا که 
امتیازی که اکنون ایجاد شــده بــه فرصتی طالیی 
اســت که قطعاً رئیس جمهور منتخــب آن را قدر 
خواهد دانست.چهار سال دیگر و در انتخابات ریاست 
جمهوری آینده عملکرد دولت ســید ابراهیم رئیسی 
بار دیگر باعث افزایش چشــمگیر مشــارکت خواهد 
شــد همگان تفاوت میان خدمت و ژست خدمت را 

خواهند دید.

 تفاوت میان خدمت 
و ژست خدمت 

سرمقاله

تصمیمگیریدرپایتختها
نگاهی به زندگی رئیس جمهور هشتم اما و اگرها درباره مذاکرات وین همچنان ادامه دارد

جزئیات بازگشایی 
مدارس و روند 

واکسیناسیون فرهنگیان 
و دانش آموزان 
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محسنی اژه ای:

مردم آقای 
رییسی را با 

رای معناداری 
انتخابات کردند
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وقتی آقای دبیر کل جنایات رژیم صهیونیستی و سعودی را برای حفظ مقام نادیده می گیرد

معامله خون کودکان با تمدید کرسی ریاست 


