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صفحه 8

خـــبـــر
آیت هللا رئیسی: 

دولت خدمتگزار مردم است نه منت گذار 
آیت اهلل سیدابراهیم رئیســی عصر روز گذشته در جمع زائران و مجاوران صحن پیامبر اعظم)ص( 

بارگاه منور رضوی اظهار داشت: با مدد الهی و کمک مردم و جوانان شرایط را تغییر می دهیم.
رئیس جمهور منتخب مردم بیان کرد: خدا را شاکریم که در روز والدت باسعادت موال و آقایمان 
در جوار مضجع نورانی آن بزرگوار هستیم. شکرگزار درگاه پروردگار متعال هستیم که در این مکان 
مقدس زائر و مجاور گردهم آمده اند برای عرض تبریک و شکرگزاری به درگاه ذات مقدس ربوبی. 
وی افزود: برای بنده به عنوان یک طلبه خدمتگزار افتخار بزرگی اســت که در این اجتماع عظیم 
عرض سالم و ادب و احترام داشته باشم به مردم عزیز مشهد؛ مردم بزرگوار خراسان رضوی و مردم 

بزرگوار، فهیم و زمان شناس در کشور عزیزمان در جای جای ایران اسالمی.
رئیســی گفت: حضور اعزه بزرگوار در این مجلس و به ویژه نماینده مقام معظم رهبری در استان 
و تولیت آســتان قدس رضوی که بنده طلبه را مورد محبت قرار دادند و حضور تولیت آســتان 
حضرت معصومه)س( و نمایندگان ولی فقیه در اســتان ها و علما و بزرگان و شما مردم سلحشور 
گرامی می داریم. وی خاطرنشــان کرد: موضوع بسیار بااهمیت در باب شناخت وجود مقدس امام 
یک شناخت شناسنامه ای؛ شناخت و معرفت نسبت به مقام والیت مهم است. از حضرت بخواهیم 
معرفت نســبت به مقام امام را و شــناخت مقــام والیت امام)ع( گره هــا را در ذهن ما و عمل ما 
می گشاید و حقیقتا در پرتو نورانیت وجود مقدس حجت خدا معرفت پیدا می کنیم و آنچه را که 

باید می یابیم. شناخت انسان و کرامت انسان در پرتو معرفت به مقام امام است.
وی خاطرنشــان کرد: مقام کرامت اکتسابی متعلق به همه انسانها نیست بلکه باید خود و دل و 
جان و اخالق را با حجت خدا مرتبط کرده اند و با آیات نورانی قرآن کریم و انسانهای برخوردار 
پیوند زده اند. در پرتو این مقام انســان جایگاه پیدا می کند. در افواه کسی که مقام بخشش دارد 
انســان کریمی اســت اما حقیقتا معنایش این نیست. رئیســی افزود: خدمت دوم از نوع انسان 
دوســتی است و با نگاه اومانیستی صورت می گیرد؛ می گوید دلم سوخت و کمک کردم. این که 
بد نیست نوع دوستی وجود داشته باشد اما ما سخن از خدمت سوم داریم که هیچ کدام از این 
دو نوع خدمت نیست و آن خدمتی است برای خدا و به دیگران توجه کردن در پرتو خدادوستی. 
رئیســی تاکید کرد: در نظام اســالمی، دولت خدمتگزار مردم است و نه منت گذار به مردم. در 
دولت اســالمی تمام کارگزاران باید خود را خدمتگزار بدانند و باالترین سخنی که در مدیریت 
می گویند از مشتری مداری بحث می کنند. ما سخنمان این نیست بلکه سخن ما سخن علی بن 
موسی الرضا)ع( است و آن دوست داشتن مردم است. امروز مدیران باید به مردم محبت داشته 

باشند و آنها را دوست داشته باشند. این عشق مرتبه نازل محبت اهلل است.
رئیس جمهور منتخب تصریح کرد: شهید مطهری فرمودند راه خدا از میان خلق می گذرد و باید 
از زندگی مردم گره گشایی کرد؛ خادمان این آستان نورانی خادم هستند و باید در پرتو خدمت 
به این آستان نورانی کار برای مردم و زائر و مجاور صورت گیرد. در دولت هم این را همه عزیزان 
بدانند؛ همه کســانی که در جای جای دولت مشــغول به کار هســتند از وزرا گرفته تا مدیران 
میانی؛ قبول داشتن بنده شرط کار با بنده نیست اما حفظ کرامت مردم شرط کار کردن در این 
دولت اســت. وی خاطرنشان کرد: در سیره حضرت امیرالمومنین این جنس خدمت را حتی به 
نصارا نیز شــاهد هستیم. حضرت فرمودند نباید این نصارا را رها کرد. مگر در حکومت علی)ع( 
توجه نکردن به دیگران جایگاهی دارد؟ ایشــان به مالک فرمودند یا مردم مسلمان هستند و یا 

انسان هستند و باید به آنها توجه شود و به حقوق و خواست مردم توجه شود.
رئیســی تصریح کرد: امروز همه بدانند؛ هر کسی در جای جای کشور خدمت به مردم می کند 
بدانــد؛ در کنار مضجع نورانی ولی نعمت خودمان عرض می کنم باید کرامت مردم را حفظ کرد 
و هیچ کس حق ندارد به کرامت مردم کوچک ترین خدشه ای وارد کند. ما در اقتصاد باید محور 
کارمان عدالت باشد در این تحول، مردم رای به تحول دادند؛ باید در کشور تحول به نفع مردم 
و ارزش های انقالب صورت بگیرد و تحول باید به نفع ســفره مردم و کســب و کار مردم باشد. 
خواســت مردم آن است که اجازه ندهیم کوچک ترین حقی از مردم ضایع شود و اجازه نخواهم 
داد هیچکدام از حقوق ملت ضایع شــود. وی خاطرنشــان کرد: در حفط کرامت و در اقتصاد، 
محور عدالت اقتصادی یعنی تقسیم ظرفیت های کشور براساس عدالت است؛ امکانات بر مبنای 
عدالت؛ در مســائل داخلی توجه به عدالت، در حوزه آموزش عدالت آموزشی و در حوزه مسائل 
جتماعــی توجه به عدالت اجتماعی و در سیاســت داخلی و خارجی توجه به کرامت و در هیچ 
نشست و گفت وگویی نباید کرامت و عزت مردم مخدوش شود؛ در سیاست داخلی و خارجی و 

در نوع تعامل با دنیا، محورمان حفظ کرامت ملت ایران خواهد بود.

بایدن دلبسته 
یم های  تحر

ترامپ
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روابــط بین الملل در صحنــه کنونی دنیا یکی از 
اتفاقاتی است که هر کشوری در پی گسترش آن 
است. گسترش روابط خارجی نشان دهنده مولفه 
ای از قدرت است که می تواند با ایجاد همگرایی 
و عمق بخشیدن به روابط منطقه ای و فرا منطقه 

ای به افزایش تأثیر گذاری منجر شود.
سیاست خارجی مبتنی بر منافع ملی هر کشوری 
اســت، اگر در این میان منافع ملی کشور تأمین 

نشود، سیاست خارجی ضعف دارد.
در زمینــه روابط بین الملل اگــر تنها یک طرف 
ماجرا به منافع خود دست یابد و طرف دیگر زیان 
ببیند نشــان دهنده راه اشتباهی است که طرف 

زیان دیده پیموده است.
اکنون با توجه به شرایط حاکم بر جهان، سیاست 
خارجی معنا و مفهوم دیگری یافته اســت. رژیم 
ها و کشورهایی هستند که با توجه به قدرتی که 
به دســت آورده اند، در پی برقراری روابط عادی 
با کشورهای جهان نیســتند بلکه به نام سیاست 
خارجــی، روابــط بین الملل و گســترش روابط، 
تالش می کنند تا از این مباحث تنها سود خود را 
ببرند و طرف مقابل هیج سودی از این ارتباطات 

نداشته باشد.
قراردادهای یکطرفه، اعمــال قوانین بین المللی 
یکســویه، تحمیل برخی از قوانین و مقرارتی که 
با ساز و کار فرهنگی اجتماعی و مذهبی کشورها 
همخوانی و همراهی ندارد، تنها بخشــی از از آن 
دســت اقدامات یکطرفه و یکسویه ای است که از 
سوی نظام ســلطه برای تأثیر بر جهان و جوامع 

دیگر به کار گرفته می شود.
همه کشــورها خواهان برقراری روابطی دوستانه 
با همسایگان و دیگر کشــورهای جهان هستند. 
جهان بــدون ارتباط جهان مــرده  بی خاصیتی 
اســت اما تعریف درست و کاملی از این ارتباطات 
باید ارائه شــود و تبدیل به پیمان و تعهد شود تا 
همگان از آن تبعیت کنند و هیچ اســتثنایی هم 

وجود نداشته باشد.
همــه کشــورهای دنیــا تابع سیاســت خارجی 
خــاص خود هســتند، برخــی از آنها سیاســت 
خارجی مســتقل دارند، برخــی دیگر تابع نهاد و 
سازمانی هســتند که در آن عضو شده اند مانند 
اتحادیه اروپا، برخی دیگر تحت تأثیر کشــورهای 
قدرتمندی مانند آمریکا هســتند اما در این میان 
برخی کشورهای دنیا اســتقالل سیاسی دارند و 
برای رسیدن به این شرایط، راه زیادی را گیموده 
اند و هزینه ای زیــادی هم پرداخت کرده اند اما 

هزینه این راه ارزش استقالل سیاسی را دارد.
جمهوری اســالمی ایــران در راه دســتیابی به 
استقالل سیاســی که به روابط سیاست خارجی 
آن نیز مرتبط اســت، 42 سال ســرمایه گذاری 
کرده است. نتیجه این استقالل سیاسی اکنون در 
صحنه های گوناگون دیده می شــود. اگر تا پیش 
از پیروزی انقالب، ایران با رژیمی چون اســرائیل 
ارتباط دیپلماتیک داشت و سفارتخانه ها مستقر 
بود و رپیم صهیونیســتی در ایران نفوذ داشت، به 

خاطر تابع بودن رژیم پهلوی از آمریکا بود.
سیاست خارجی در هیچ سیاسی، در اختیار دولت 
و دولت ها نیســت چرا که ایــن مبحث به منافع 
ملی مرتبط است و نمی توان آن را در هر مقطعی 

در اختیار دولت های مستقر گذاشت.
سیاست خارجی در ایران نیز حاکمیتی است و در 
سطح کالن مســئولین و در رده های باالتر نظام 
برای آن تصمیم گیری می شود که وزارت خارجه 
نیز جزوی از آن اســت و به تنهایــی نمی تواند 
تصمیم گیر باشــد. این رویه در همه کشــورهای 

دنیا وجود دارد.
اکنون برخــی در داخل و خارجی به خاطر پایان 
یافتن دوره دولت در ایران نسبت به آینده سیاست 
خارجی جمهوری اسالمی ابراز تردید می کنند در 
حالی که باید به خوبی بدانند سیاســت خارجی 
در ایران بر اســاس منافع ملی، در چارچوب نظام 
اســالمی و به دور از دیدگاه های حزبی و جناحی 
اســت و این مقوالت هیچ جایگاهی در سیاســت 

خارجی جمهوری اسالمی ایران ندارد.
تغییــر دولــت در این مقطع با توجــه به جایگاه 
سیاســت خارجی در ایــران، نمی توانــد تأثیر 
 منفــی بــر روابط بیــن الملــل ایــران در دنیا 

داشته باشد.
برخــی در داخل به خاطر تغییــر دولت در ایران 
نگران آینده برجام هســتند در حالی که اگر نظام 
و حاکمیت تصمیم به ادامه مذاکره برای رسیدن 
به یک نتیجه مطلوب داشــته باشد، دولت جدید 

نیز همان سیاست را پیگیری خواهد کرد.

سیاست خارجی و دولت جدید

سرمقاله

»سایمون شرکلیف« کیست؟
اصرار رئیس جمهور آمریکا بر حفظ مأمور امنیتی انگلیسی با پوشش دیپلماتیک در راه تهران

تحریم ها با ادعای قانونی بودن

 با اعضای 
شورای ششم تهران 

آشنا شوید
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کودکان یمن و غزه  به دبیرکل 
سازمان ملل نامه نوشتند

ننگ بر سازمان 
کودک فروش
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تنظیم بازار تدبیر و امید به دنبال افزایش دوباره نرخ شیر خام

احتمال افزایش ۷۰ درصدی قیمت لبنیات
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