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س��خنان صریح مق��ام معظم 
رهبری درباره نق��ش و جایگاه 
وزارت خارجه در تعیین سیاست 
خارجی کشور باعث شد برخی 
مغرضین یا ساده اندیشان گمان 
کنن��د قط��ب دیگری ک��ه در 
س��خنان وزیر خارجه برجسته 
بود )میدان( شأن برتری دارد یا 
در تبعیت از مرکز سیاستگذاری 
نظام مبراست. حال آنکه همان 
مرکزی که ب��رای سیاس��ت خارجی ب��ه روش دیپلماتیک 
تصمیم سازی یا تصمیم گیری می کند برای نیروی قدس نیز 
همین وظیفه را برعهده دارد. همان گونه که رهبری فرمودند 
وزارت خارجه در تصمیمات ش��ریک اس��ت و به شیوه خود 
نیز سیاست   ها را اجرا می کند. این ش��ریک بودن عیناً برای 
رهبران میدانی در منطقه نیز صدق می کند. یعنی همان طور 
که ظریف در شورای عالی امنیت ملی نظرات خود را درباره 
موضوع مورد بحث ارائه می کند، فرماندهان نظامی نیز همین 
کار را انجام می دهند و تصمیم جمعی سهم و نقش و جهت 
هر یک را معلوم می کند. تصمیمات شورای امنیت ملی دقیقاً 
حیطه هر یک و تقاطع های هماهنگی هر یک را نیز روش��ن 
می کند. مثاًل در عراق مجری کیست؟ از دوگانگی چطور باید 

بر حذر بود؟  
بدون تردید ش��أن و جایگاه نیروی قدس یا نیروهای مسلح 
ادراک س��ازی برای طرف مقابل برای امتیازگیری س��ر میز 
مذاکره است. قدرتی که دیپلماسی بر آن سوار می شود زبان 
نیس��ت. زبان روش و تاکتیک   ها را دنب��ال می کند اما برگ 
برنده ای که دیپلمات در جیب خود س��ر می��ز مذاکره دارد 
امتیازی است که طرف مقابل به دنبال آن است یا تهدیدی 
است که طرف مقابل درصدد رفع آن است. اما روش در اختیار 
هر دو است. ش��کل اجرا در اختیار دیپلمات یا فرمانده است. 
مثاًل سیاست این است که شهر بوکمال آزاد شود. چگونه و با 
چه استعدادی؟ چه آرایشی؟ اینها به فرمانده میدان واگذار 
شده است. سیاست فقط اصل آزادسازی است. در دیپلماسی 
نیز همین اس��ت. مثاًل تصمیم نظام این اس��ت ک��ه ما برای 
گش��ایش اقتصادی یا تعدیل فشار دشمن بر معیشت مردم، 
بخشی از هسته ای را تعلیق کنیم تا به آن نتیجه برسیم. حال 
این دیپلمات اس��ت که کدام بخش را در اولویت معامله قرار 
دهد، کدام بخش تحری��م را زودتر حل می کند؟ چه التزامی 

برای انجام تعهدات دوطرف پیش بینی می کند؟
بدون تردید نسبت این دو مجموعه نسبت توپخانه و نیروی 
پیاده است. توپخانه آتش تهیه س��نگین می ریزد تا انسجام 
دشمن را به هم بریزد، بعداً نیروی پیاده وارد عملیات می شود 
و امتی��از می گیرد. پس می��دان آتش دیپلماس��ی را به جلو 
می برد. به طور مثال بعد از ش��هادت حجاج ایرانی در چهار، 
پنج سال پیش رهبری در چالوس تهدید کردند و دیپلماسی 
به نتیجه رسید. در مثالی دیگر آذربایجان ابتدا سرزمین های 
خود را پس گرفت سپس سر میز مذاکره ارمنستان را مغلوب 
کرد. یا آورده های قطعنامه 598 برای ما به خاطر پیروزی های 
چش��مگیر و تخلیه خاک ایران در دوران دفاع ب��ود. یا اخم 
نظامی به فالن کشور حاشیه خلیج فارس امتیازی را سر میز 

مذاکره عاید می کند.  
در مصاحبه افشا ش��ده وزیر خارجه برخالف عنوانی که وی 
برای صحبت در ای��ن بخش انتخاب کرد که: »دیپلماس��ی 
در خدمت میدان بود اما عکس آن را نتوانس��تیم « محتوای 
سخنانش برعکس است و فهرستی از کمک های سردار شهید 
به دیپلماسی را برمی شمارند که 180 درجه در تضاد با ادعای 
مصاحبه بود. ظری��ف مذاکره در افغانس��تان و نتیجه بخش 
بودن آن را مدیون شهید س��لیمانی می داند. مذاکره درباره 
عراق در 2001 را مدیون حاج قاسم می داند و طرح خود برای 
یمن را مورد پذیرش صددرصدی حاج قاسم اعالم و در ادامه 
اعتراف می کند که نتوانسته طرح خود را از طریق جان کری 
به سعودی   ها بقبوالند. بدون تردید اگر سردار شهید اکنون 
زنده بود نمی آمد جواب ظری��ف را بدهد بلکه او را نصیحت و 
موعظه می کرد. برای نمونه او برای حفظ جایگاه دیپلماسی 
نامه رئیس سازمان س��یا را از نماینده عمان تحویل نگرفت 
یعنی بروید تحوی��ل دیپلمات ها بدهید. اما اگر حاج قاس��م 
می خواست کم کارهای دیپلماس��ی را برشمارد آیا دستش 
خالی بود؟ تقسیم کار و یک کاسه کردن مجری مأموریت   ها و 
سیاست های نظام در منطقه تصمیم بسیار درستی است و اگر 
نه دوگانگی  طرف های مقابل را سردرگم می کرد. این نقطه 
قوت نظام در سیاس��تگذاری را نباید به ضعف تبدیل کرد یا 
با تعصب صنفی به آن نگریس��ت. تصویر سردار سلیمانی در 
افکار عمومی ما و به قول ظریف در حوزه تبلیغی – رسانه  یک 
فرمانده جنگی اس��ت- که البته بود – اما بیش از 50 درصد 
مأموریت حاج قاس��م – که قدرتمندانه هم ظاهر   می ش��د- 

دیپلماسی بود. | بقيهدرصفحه2

سر مقاله

 میدان و دیپلماسی 
هر دو مجری

عبداهلل گنجی

مدیرمسئول

80سالههادرخطخالصیازکرونا

 سردار دیپلماسی دارید 
یا مجری بی مسئولیت؟!

   سیاسی

    80 ساله ها برای دریافت واکسن کرونا آمدند. اما آنچه با دیدن تصاویر آنان در یک روستا به ذهن می تراود، چیزی فراتر از کرونا و واکسن است. شاید این آخرین نسلی باشد که مادربزرگ ها را با چادرهای گل گلی و با روحیات همدالنه و 
پدربزرگ ها را با همان روحیات و تیپ های دوست داشتنی می بینیم که خودشان به رغم کبر سن،  تفکیک زن و مردی هم می کنند و جدا می نشینند و  پشت سرشان از کاهگل و زیر پایشان از سنگفرش و سایه درختی باالی سرشان!  
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واکسيناسيوندرتماميروزهايهفتهبدونوقفهوبهصورتدوشيفتادامهخواهدداشت

    کرونا دو سال است که آن شب های قدر به یاد ماندنی در ازدحام روزه داران و شیفتگان موال علی)ع( را از ما گرفته است. اما عشق علی را چه کسی می توان گرفتن؟!  اگر ازدحام ها 
و جمعیت ها را از ما بگیرند، عشق ها و شورها و نغمه ها در دل و جان ما آنقدر ریشه دوانده که گرفتنی و دادنی نیست| صفحه2

روزه داران عاشق  شب های قدر را زنده نگه داشتند

بورسجانمیگیرد

خسارت800هزارميلياردي
مديرانبانكيبهکشور

دادستانتهران:درنتیجهنقضمقرراتوتركفعلهادرسالهاي95تا97
حدود800هزارمیلیاردتوماناخاللدرنظاماقتصاديبهقیمتامروزرخدادهاست| صفحه3

    در جلسه رئیس مجلس با وزیر کشور  و تعدادی از اعضای  هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر تصمیم 
بر آن شد که در بررسی صالحیت نامزدهای انتخابات شورای شهر، صالحیت افرادی که استعالم آنها از کلیه مراجع 

نظارتی مثبت است، با امعان نظر از سوی هیئت نظارت مورد تأیید قرار گیرد | صفحه2

    در جلسه روز دوشنبه ستاد عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، همه هفت پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار 
برای حمایت از بازار سرمایه با اصالحات جزئي به تصویب رس��ید و این مصوبات بعد از تأیید مقام معظم رهبري 

براي اجرا ابالغ خواهند شد | صفحه4

 قالیباف ردصالحیت شدگان 
شوراها را امیدوار کرد

 از علی غیر از عدل
برخورد با حاکم را هم بیاموزید!

علی علوی

آقای عباس عبدی، تحلیلگر اصالح طلب در 
روزنامه اعتماد 13 اردیبهشت در یادداشتی 
با ذکری از کتاب خاطرات مرحوم هاش��می 
که شخصیت های حکومتی و دولتی در زمان 
جنگ پی��ش او می آمدند ت��ا ارز دولتی برای 
مداوای خ��ود در خارج از کش��ور بگیرند و او 
هم سخاوتمندانه می داده و گمان نمی کرده 
کار بدی می کند وگرنه خاطره اش نمی کرد،  
و مقایسه این رفتار با داس��تان معروف رفتار 
امام علی با برادرش عقیل، از عموم دولتی   ها و 
حکومتی   ها می خواهد که حداقل تالش کنند 
اگر نمی توانند علی وار زندگی کنند، گامی به 

سوی او بردارند. 
در این باره ش��اید بد نباش��د که به ایشان و 
عموم اصالح طلب��ان رفتار دیگ��ری را هم 
از امام علی)ع( یادآور ش��ویم و بگوییم اگر 
نمی توانید مانند آن حضرت باشید و حتی 

اگر نمی توانی��د گام کوچکی به س��وی او 
بردارید،  دست کم بپذیرید که امام متقین 
چنین بود و شما چنین نمی کنید. این ایراد 
قطعاً  غیر از اصالح طلبان به هر عنصری از 
هر جناح سیاس��ی که پا را از نقد و تحلیل 
حاکم و منتخب مردم فراتر بگذارد و بساط 
نافرمانی و برهم زدن وحدت و حتی شورش 

و جنجال را بگستراند، وارد است. 
امام علی بن ابی طالب »حق مسلم« و »عین 
حق« بود اما در برابر حکومت زمان که حضرت 
خود آن را ناحق می دانست، فراتر از سکوت، 
همراهی می کرد و یاری می رساند و در خطبه 
92 نهج البالغه نشان می دهد که چیزی بیش 
از آنکه بتوان برای یک مخالف عادی هم تصور 
کرد، حاضر اس��ت برای وحدت مسلمانان و 
برای پیشبرد مقصود اصلی از حکومت مایه 

بگذارد. | بقيهدرصفحه2

یاد  د  اشت  سیاسی

 وزارت امور خارجه 
چه کاره است؟

محمدجواد اخوان

پاس��خ صریح رهبر معظم انقالب اسالمی به 
شبهاتی که بر اساس انتشار فایل صوتی وزیر 
امور خارجه در سطح افکار عمومی طرح شده 
بود، تا حد بس��یار زیادی ابهامات پدیدآمده را 
برطرف ساخت. اینک در تبیین این مسئله به 
بررسی جوانب مختلف نسبت سیاستگذاری و 
اجرا در حوزه سیاست خارجی کشور می پردازیم. 
بر اساس اصل یکصد و دهم تعیین سیاست های 
کلی نظام جمهوری اسالمی ایران به طورکلی و 
نیز نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی 
نظام از وظایف و اختیارات »ولی فقیه« تعیین 
شده اس��ت. همچنین اصل یکصد و هفتاد و 
ششم به » شورای عالی امنیت ملی «  اختصاص 
دارد که »تعیین سیاست های دفاعی - امنیتی 
کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده 
از طرف مقام رهب��ری « و »هماهنگ نمودن 
فعالیت های سیاس��ی، اطالعاتی، اجتماعی، 

فرهنگی و اقتصادی در ارتب��اط با تدابیر کلی 
دفاعی - امنیتی « در زمره مأموریت این شورا 
تعریف شده که یکی از اعضای این شورا »وزیر 
امور خارجه « اس��ت. همان گونه که پیدا است 
بر اس��اس نص صریح قانون اساس��ی، ش��أن 
سیاستگذاری از ش��ئون ولی فقیه بوده که بر 
اساس پیشنهاد نهاد  هایی چون شورای عالی 
امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام 
این فرایند انجام می گیرد. البته اگر این صراحت 
نیز وجود نداش��ت، دقت در مفهوم »هدایت و 
رهبری « و تفکیک آن از حوزه »اجرا« همین 

معنا را در ذهن متبادر می سازد. 
پس نسبت وزارت امور خارجه یا سایر نهادهای 
اجرایی کش��ور با این سیاس��ت   ها چیست؟ 
اولین پاسخ آن است که این وزارتخانه و سایر 
نهادهای مش��ابه، نقش »مجری « را بر عهده 

دارند. | بقيهدرصفحه2

یاد  د  اشت  سیاسی

 افسر سپاه پیشرفت
ناچاري نمي شود

محمدصادق فقفوري

»دائم الفک��ر«، »دائم الدغدغ��ه«، »ناش��ر 
فکر«، »هدایتگر«، »با طمأنینه و آرامش«، 
»مسئولیت ش��ناس« و »تکلیف گرا«؛ اینها 
چکیده خصایص معلمي از زبان رهبر انقالب 

است. در عمل اما چه اتفاقي افتاده است؟ 
قاطبه معلمان ما دائم در حال فکر هستند و 
دائم دغدغه هم دارند، اما فکر و دغدغه معیشت. 
طمأنین��ه و آرامش در بین بیش��تر معلمان 
ایراني فداي اضطراب و تشویش هاي گوناگون 
شده اس��ت. غالباً نوبت به مسئولیت شناسي 
و تکلیف گرایي خالِص راهنمایان نسل هاي 
آینده ایراني نیز نمي رسد، چون گسترانیدن 
اینها در همه حال فراغت ب��ال مي خواهد و 
خیال آسوده؛ گاهي مصلحت جاي تکلیف را 
مي گیرد و مسئولیت شناسي ذیل رفع حاجات 
روزمره و فوري تعریف مي شود: در فضل تقدم 
و تقدم فضل همه ای��ن خصایص معلمي نه 

کسي شکي دارد و نه به آن الاقل روي کاغذ 
ان قلتي وارد مي کند، اما فاصله آنچه در عمل 
هست با آنچه باید باشد هم بر کسي پوشیده 
نیست. بروز و ظهور همین ویژگي ها است که 
نام یک معلم را مانند شهید مطهري در تاریخ 

ماندگار مي کند. 
نه تنها در ایران، که در همه جهان، پیشرفت 
مرهون معلم اس��ت. معلم را »افس��ر سپاه 
پیش��رفت« دانس��تن، نه تحلی��ل خاصي 
مي خواه��د و ن��ه نیاز ب��ه راس��تي آزمایي 
پیچیده اي دارد: همه  رؤساي جمهور، وزرا، 
وکال، مهندسان، پزشکان، دبیران، مدیران، 
سفیران، کارگران، پیش��ه وران، کشاورزان، 
دامداران و صنعتگ��ران موف��ق و اثرگذار از 
صدقه سري معلمان به جایي رسیده اند  و البته 
برعکس، همه اینها اگر ناموفق بوده اند، خوب 

آموزش داده نشده اند.| صفحه3

یاد  د  اشت  اجتماعی

تحليل»جوان«ازتحريفجرياناصالحطلبیدربارهدوگانه»مسئوليتداشتندربرجام«و»سياستگذارنبودن«

اصالحطلبانناخواستهبادستخودشان،ظريفراازفراز»سردارديپلماسی«بهفرود»وزيربیمسئوليت«رساندند
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