شهادت موالی متقیان بر همه شیعیان و آزادگان تسلیت باد
رئیس جبهه پیروان خط امام
و رهبری هم شفاف سخن نگفت

واکنش تند حسن فتحی
به حواشی جدید «مست عشق»

مواضع مبهم اصولگرایان
در باره الریجانی

جدال تازه
بر سر موالنا
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ریاست جمهوری برداشته شد؛

نامزدهایاصالحات
به ترتیب تعداد پیشنهاد
2

همدلی در گفتوگو
با یک کارشناس بررسی کرد:

ایران بهشت ویروسهای
جهشیافته
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گزارش همدلی
از رشد اعتیاد در میان زنان

اعتیاد هر روز زنانهتر
از دیروز
4

رئیسجمهور برای چندمین بار
با از میان برداشتن موانع گمرکی موافقت کرد

اولتیماتومهای
بیخاصیت
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سیاست تازه رئیس جمهور آمریکا

بایدن به دنبال
حذف چالشها
از کابل تا پیونگیانگ
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یادداشت

دو نکته در باره عذرخواهی ظریف
دکتر صالحالدین هرسنی

کارشناس مسائل بینالملل

بازخوانــی از گفتههــا و اظهارات دکتر
ظریــف در فایل منتشــر شــده او ،اگر
چه انعکاس برخی از واقعیات در پشــت
ســازوکارهای مربــوط به دیپلماســی و
سیاســت خارجی بهویژه سیاســتهای
منطقهای بوده اســت ،اما اندکی بازبینی
انتقادی از این فایــل صوتی به ما کمک
میکند که بدانیم او در مجموع مخالفتی
بــا غلبــه سیاســت میدانــی در اخالق
دیپلماتیک نداشــته است؛ چراکه تعقیب
سیاســت میدانی و ورود چنین سیاستی
به حوزه دیپلماســی مسئلهای بود که نه
دکتر ظریف در ورود آن نقش داشــت و
نه میتوانســت با آن مخالفــت کند .در
واقع حضور و غلبه سیاســتهای میدانی
در سیاســتهای منطقهای ،مســئلهای
ورای تصمیمات دکتر ظریف بود و بیشتر
از ســوی تصمیمســازان و تصمیمگیران
اصلی سیاستهای منطقهای ایران اتخاذ
و اعمال میشــد .خود ظریف در این باره
گفته اســت که :من در فن دیپلماســی
مجتهدم اما در سیاست میدانی مقلد.
بــه اینترتیب وقتی پای مســئلهای
چون تقلید و تســلیم در مسائل مربوط
بــه دیپلماســی و سیاســت خارجی به
میان میآید ،جای هیچگونه عذرخواهی
نیســت ،چرا که بیان و اظهــارات دکتر
ظریــف در آن فایــل صوتی بخشــی از
واقعیتها و ســازوکارهای جاری مرتبط
با امور دیپلماسی و سیاستهای خارجی
منطقهای بوده است و ظریف نیز ناچار به
پذیرش آن .با این همه او حاضر شده است
که عذرخواهی کند .در عذرخواهیاش دو
نکته حائز اهمیت است.
نکتــه اول اینکه اگــر ظریف به جهت
تمدیــد حیات سیاســی خــود و تداوم
حضور در فضای سیاســی حاضر به این
عذرخواهی شده باشد ،قطعا عذرخواهی
او تصنعــی و بیشــتر از روی برخــی
مالحظاتی است که از بیرون به او تحمیل
شده و احتماال غیرواقعی و دور از صداقت
است .قابل پیشبینی است که چندان از
سوی افکار عمومی پذیرفته نشود و حتی
موجبات ریــزش پایــگاه اجتماعی او را
فراهمکند.
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رهبر معظم انقالب در سخنرانی تلویزیونی روز گذشته:

سیاست خارجی در وزارت خارجه تعیین نمیشود
ظریف :بیانات مشفقانه مقام معظم رهبری برای من وهمکارانم
نقطه پایانی برای بحثهای کارشناسی است

رهبرمعظم انقالب اســامی در سخنانی به
مناســبت روز معلم و روز کارگر که به صورت
زنده از شــبکه یک و خبر ســیما پخش شد،
تاکید کردند«:همه این را بدانند که سیاســت
خارجی در هیچ کجای دنیا در وزارت خارجه
تعیین نمیشود .مســئوالن عالیرتبه و فراتر
از وزارت خارجــه هســتند کــه آن را تبیین
میکننــد؛ کاری که در شــورای عالی امنیت
ملی انجام میشــود و البته وزارت خارجه هم
در آن نقش دارد ،اما این سیاســتگذاری در
وزارت خارجه محدود نمیشود».
ایشــان افزودند«:ایــن جــور نیســت که
تصمیمگیری تابع وزارت خارجه باشد ،وزارت
خارجه مجری اســت .سیاستهای خارجی را
همه مســئوالن در شــورایعالی امنیت ملی
تعیین میکننــد و وزارت خارجه باید آنان را
به روشهای خود عملی کند و پیش ببرد».
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به سخنان
اخیر برخی مسئوالن کشــور درباره سیاست
خارجی و دیپلماســی کشــور گفتند«:نباید
جوری حــرف بزنیم که معنایش این اســت
که سیاستهای کشــور را باور نداریم و قبول
نداریم ،مراقب دشــمن شاد کردن هم باشیم،
جوری نباشد که دشمن را شاد کنیم».
ایشــان در این ســخنرانی تلویزیونی که روز
گذشته ســاعت  18آغاز شــد ،به بیان نکاتی
درباره مســائل روز کشور پرداختند که گزیده
بیانات ایشــان به نقل از ایســنا و مهر به شرح
زیر است«:در مورد امیرالمومنین (ع) و معرفی
شــخصیت این بزرگوار ،یک مرحله ،امامت آن
بزرگوار اســت که البته منظور امامتی است که
امری معنوی است و با ترازوهای عرفی ما قابل
اندازهگیری نیست .نخبگان و بزرگانی هم بودند
که به مفاهیم عالی امامت دســت پیدا کردند،
کســانی که یا در زمان ما زندگــی کردند و یا
آثارشــان به ما رسیده است .با قطع نظر از این
رتبه معنوی باال نیز ،امیرالمومنین(ع) برحسب
معیارهای دنیوی و بشــری هم بعد از پیغمبر
اکرم (ص) شــخصیتی بزرگ و واالمقام است.
عدالت بیاغماض ،گسترده ،بدون هیچ مالحظه
و عجیب و غریب که انســان از شنیدن موارد
آن شگفتزده میشود ،درکنار سادهزیستی آن
بزرگوار ،شــجاعت آن بزرگوار ،فداکاری او در
راه حق ،دریای حکمت او از جمله ویژگیهای
خاص شخصیتی امیرالمومنین (ع) است.
ما هم از لحاظ شــخصی باید از این بزرگوار
پیــروی کنیم و هــم درباب حکومــت؛ امروز
حکومت دســت عالقهمندان امیرالمومنین(ع)
اســت و باید همین عدالت ،همین شــجاعت،
همیــن ویژگیها را پیاده کنیــم که البته در
این زمینه خیلی عقب هســتیم .شــهادت در
میدان جنگ چیز دشواری نیست .در آن زمان
شمشیری اصابت میکرد و امروز گلولهای این
کار را میکند .پس ایــن امر همچنان ممکن
اســت ،اما صبر برای رســیدن به این شهادت
اهمیت دارد -.خدا را شکر که مردان فداکاری
در زمان ما هســتند و بودند و دیدیم که پیرو
امیرالمومنین (ع) در این امر صبر بر فرارسیدن
زمان شهادت بودند ،عاشــق شهادت بودند و
منتظر آن بودند و خداوند نصیبشان کرد.
سردار ســلیمانی در کوهها به دنبال
شهادت بود
شــهید ســلیمانی وقتی تهدید دشــمنان به
شهادت را شنید گفت این همان چیزی است که
مــن در کوهها و جبههها به دنبال آن میگردم،
دشمن چطور من را با آن تهدید میکند؟
شهید مطهری تکلیفگرا بود
شــهید مطهــری مخاطب خــود را هدایت
میکــرد ،بــه او اطمینــان میبخشــید .او
تکلیفگرا بود و دغدغه تکلیف داشت .او هرگز
بیکار نماند .میراث فکری پیشینیان را داشت
و خــود بر آن افزوده بود و ایــن را در اختیار
مخاطبان و شــاگردان خود میگذاشت .مهم
این بود که شــهید مطهری همه ظرفیتهای
حوزه فکر و علم را به اولویتهای فکری جامعه
میرســاند و متصل میکــرد و این باید مورد
توجه معلمان ما هم باشد.
معلمان ،افسران سپاه پیشرفت کشور هستند
کار معلم انتقال میراث فکری بشــر به نسل
بعدی اســت و باید بــا امانتــداری تمام این

مسئولیت ســنگین را پشت سر بگذارد .امروز
در کشور ما امکان آموزش به شکل گستردهای
وجود دارد و در گذشــته هرگز چنین امکانی
فراهم نبود و امروز به برکت انقالب اســامی
و جمهوری اســامی این امکان فراهم است.

میتوان این طور گفت که معلمان ،افســران
جوان سپاه پیشرفت کشــور هستند .معلمان
باید خودشــان این نقش تاریخی را باور کنند
که اگر چنین شــود خود احساس مسئولیت
خواهند کرد.
وظیفه داریم شأن معلمان را حفظ کنیم
امروز جوانان ما در یک تهاجم بیســابقه و
همهجانبه از ســوی بیگانگان مواجه هستند.
معلمان بایــد کاری کنند که ریزشها نزدیک
به صفر باشــد و رویشها در باالترین حد قرار
گیرد .همه ما وظیفه داریم که شــأن معلمان
را حفظ کنیم ،این شــأن باید شناخته شود و
همه نســبت به آن تفهیم شوند ،همچنان که
در مورد کارگران هم همین اســت .البته باید
به مسائل معیشتی معلمان هم توجه کرد .باید
از نقش معلمان در این دوره همهگیری کرونا
تشــکر کنیم که وظایف و مســئولیت آنان را
افزایش داد.
پیغمبر دست کارگر را بوسیده است
در مورد تمجیــد از کارگران همین بس که
دســت او را خداوند و پیغمبر دوســت دارند.
پیغمبر هم دســت کارگر را بوسیده است .در
اقتصاد مســتقل هم کارگر نقش مهمی بازی

آورد.حمایت از کارگر فقط این نیست که پایه
حقوقی آنان را متناسب با تورم باال ببریم ،این
یک شکل آن است .اما مهارتآموزی کارگران
مهم است .ســطح تخصص آنان باید باال برود
که هم برای آنان نافع است و هم برای افزایش

کیفیت تولید .توجه به بیمه ،بهداشت و درمان
کارگــران در کنار حفظ امنیت شــغلی آنان
اهمیــت دارد .آنان باید بدانند که شغلشــان
تضمین شده اســت .برای مســکن آنان هم
باید فکر اساســی کرد ،چرا که بخش عمدهای
از پول آنان بــه اجاره مــیرود .ایجاد روابط
عادالنه بین دولت ،کارفرما و کارگران یکی از
مهمترین موارد برای حمایت از کارگران است.
به عامالن تعطیل کارخانهها هشــدار
میدهم
ایجاد اشــتغال برای کارگران ،فقط برکات
اقتصــادی نــدارد ،بلکه بــرکات اجتماعی و
سیاســی هم دارد .خود ایجاد اشــتغال منجر
به نشاط و شــادابی جوانان میشود .کارگر و
کارفرما و جوانی که اشتغال داشته باشد بسیار
ســرزنده خواهد بود و دولتهــا باید یکی از
برنامههای مهم خود را همین قرار دهند .باید
به کســانی که عامل تعطیل کارخانهها بودند
هشداری دهم؛ کســانی که برای منافع خود
کارخانه را میگیرند و برای اســتفاده از زمین
کارخانه ،کارگر را اخراج میکنند ،وســایل و
ابزار را میفروشند و بعد زمین را نگاه میدارند
تا برای ساخت و ساز بفروشند ،بدانند که چه

ظریف :بیانات مشفقانه مقام معظم رهبری برای من
وهمکارانم نقطه پایانی برای بحثهای کارشناسی است

وزیــر امور جمهوری اســامی ایران در واکنش به صحبتهای روز گذشــته مقام معظم
رهبری در مورد فایل منتشرشــده از صحبتهای وی مطلبی را منتشــر کرد.محمد جواد
ظریف این مطلب را درصفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت:
بسماهلل الرحمن الرحیم
ال حول و ال قوة اال باهلل العلی العظیم
حسبنا اهلل و نعم الوکیل ،نعم المولی و نعم النصیر
بیانات مشــفقانه مقام معظم رهبری همچون همیشــه برای مــن و همکارانم ختم کالم
و نقطه پایانی برای بحثهای کارشناســی اســت .به عنوان یک کارگزار و پژوهشگر روابط
خارجی ،همواره باور داشتهام برای قوام این مرز و بوم خدایی ،سیاست خارجی باید موضوع
وفاق و انسجام ملی باشد و از باالترین سطح مدیریت و هدایت شود و بر این اساس پیروی
از نظرات و تصمیمات رهبری ضرورتی غیرقابل انکار برای سیاست خارجی است.
بســیار متأسفم که برخی نقطه نظرات شــخصی که صرفا برای انتقال صادقانه تجربیات
و بدون قصدی برای انتشــار بیان شــده بود ،دزدانه منتشــر و به صورت گزینشــی مورد
بهرهبرداری و دســتمایه خصومت ورزی بدخواهان کشور و مردم و انقالب گردید و اسباب
تکدر خاطر شــریف مقــام معظم رهبری را فراهم آورد .امیدوارم بــه یاری خدا اینجانب و
همکارانم بتوانیم در کنار دیگر خدمتگزاران در اجرای بیکم و کاســت منویات مقام معظم
رهبری برای پیشرفت ایران عزیزمان یکدل و یکصدا کوشا باشیم.
میکند و ســتون اصلی این اقتصاد است .در
جمهوری اســامی البته حق کارگران بیش از
جاهای دیگر اســت ،علت آن هم این است که
از ابتدای انقالب دشــمنان کوشیدند جامعه
کارگری را مقابل انقالب قــرار دهند اما آنان
در دفــاع مقدس حتی جانشــان را هم فدای
انقــاب اســامی کردند .یکــی از مهمترین
انواع پشــتیبانی از تولید ،پشتیبانی و حمایت
از کارگران اســت .حمایــت از کارگران یعنی
حمایــت از تولید داخلی .حمایــت از کارگر
حمایت از ثروت ملی اســت که برای کشــور
آبــرو ،اســتقالل و قدرت هــم در پی خواهد

آگاهانه چه ناآگاهانه در حق جامعه و کشــور
خیانــت میکننــد .دولت و مشــخصاً وزارت
صنایع و کشاورزی که شــغل بیشتری ایجاد
میکنند باید به این موارد اشــاره شده توجه
بیشــتری داشــته باشــند .باید با کسانی که
کارخانهها را به تعطیل میکشــانند ،به نحوی
برخورد شــود .تشــکیل کارگاههای کوچک
و متوســط باید در کشــور افزایش یابد و باید
این کارگاهها زنده شــوند چه بسیار به اقتصاد
کشور کمک میکند.بهترین و موفقترین کار
برای خنثیکردن تحریمها ،تالش واقعی برای
تقویت تولید ملی اســت .اگر با برنامهریزی و

پیگیری آن را دنبال کردیم ،مطمئن باشیم که
تحریمها اول بیاثر و بعد برداشته میشوند.
انتخابات را با وعدههای فریبنده خراب
نکنید
انتخابات به معنای واقعی کلمه یک فرصت
مهم است و نباید مردم را دلسرد کرد .انتخابات
را بــا حرفهای بیهــوده و وعدههای فریبنده
نباید خراب کرد .کسانی که میخواهند در این
کارزار شرکت کنند واقعاً فکر کنند و برنامه به
مردم ارائه دهند.حضــور مردم که مظهر مهم
آن انتخابات است ،برای حفظ اقتدار و امنیت
خودشان و آینده کشور دارند تالش میکنند.
عدهای مردم را دلسرد میکنند ،خدشه کردن
در کار مسئوالن و شورای نگهبان غلط است.
هیچ چیز دیگر جــای انتخابات را برای اقتدار
و اســتحکام پایههای کشور نمیگیرد .حضور
مردم چیزی است که با وجود آن هیچ قدرتی
نمیتواند کشور را تکان دهد.
خدشه کردن در انتخابات ،غلط است
خدشــه کــردن در انتخابات ،غلط اســت.
از اول انقــاب تا امــروز انتخاباتها ســالم
برگزار شده اســت .تخلفاتی بوده است اما در
نتیجه انتخابات تاثیری نداشــته است.برخی
انتخابــات را قبول دارند کــه نتیجه انتخابات
چیزی باشــد که آنها میخواهند ،اگر مطلوب
آنهــا درآمد انتخابات را ســالم میدانند و اگر
مطلوب ندانند انتخابــات را متهم میکنند و
گاهی مثل  ۸۸اغتشــاش راه میاندازند .این
متهم کردنهــا بیانصافی و آن اغتشاشــات
جرم اســت .اظهارات برخی کســانی که وارد
میدان انتخابات میشــوند خوب نیست ،اینها
حرفهای فریبنده اســت و پشتوانه فکری و
برنامهای ندارد .برخی بــدون اینکه امکانات
کشــور را بدانند ادعاهایــی میکنند .برخی
حرفهایی از عدهای صادر میشــود که گویی
قانــون اساســی را قبول ندارند .کســانی که
میخواهند کاندیدا شوند باید به اسالم و رای
مردم و قانون اساسی معتقد باشند.
نیروی قدس مانع دیپلماسی انفعالی در
غرب آسیاست
از برخی مسئولین حرفهایی شنیده شد که
مایه تعجب است .شنیدیم که برخی اظهارات
را رسانههای دشــمن پخش کردند و متاسف
هســتیم از این اتفاق .برخــی از این حرفها،
تکرار حرفهای دشــمنان ماســت .آمریکا از
نفوذ جمهوری اسالمی در منطقه ناراحت بود
و از شــهید ســلیمانی و نیروی قدس ناراحت
بودند به دلیل نفوذ جمهوری اسالمی.ما نباید
حرفــی بزنیم که این معنــا را تداعی کند که
حرف دشــمنان را تکرار میکنیم ،چه درباره
نیروی قدس و چه شهید سلیمانی.نفی بخشی
از سیاســتهای نظام خطای بزرگی است که
از مســئول جمهوری اســامی نباید سر بزند.
برنامههای کشــور اعم از برنامههای نظامی و
علمی و فرهنگی و دیپلماسی است و مجموعه
اینها سیاست کشور را تشکیل میدهد .اینکه
ایــن بخش آن بخش را نفــی کند اص ً
ال معنی
ندارد و این خطای بزرگی اســت که از مسئول
جمهوری اسالمی نباید سر بزند.
نیــروی قــدس بزرگترین عامــل موثر در
جلوگیری از دیپلماســی انفعالــی در منطقه
غرب آسیا است و سیاست عزتمدار جمهوری
اسالمی را تحقق بخشیده است .غربیها تمایل
دارند که سیاســت خارجی زیر پرچم و تمایل
آنها باشد.
سیاســت خارجی در وزارت خارجه
تعیین نمیشود
سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت
خارجه تعیین نمیشــود ،سیاست خارجی در
همه جای دنیا در مجامع باالدســتی کشــور
تعیین میشود .البته وزارت خارجه مشارکت
دارد ،ولی اینطور نیســت کــه تصمیمگیری
تابــع وزارت خارجــه باشــد ،وزارت خارجه
مجــری اســت.نباید طوری حــرف بزنیم که
گویی سیاســتهای کشــور را قبول نداریم.
باید حواسمان باشد که دشمن را شاد نکنیم.
امیــدوارم همه مســئوالنی که واقعــاً مایلند
خدمت کنند به جمهوری اســامی ،میهن و
مــردم خود ،این خدمت را به بهترین شــکل
انجام دهند.
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یادداشت

ظریف و سلیمانی؛ سرداران تدبیر و اقتدار
محمدرضا چمن نژادیان
فعال مدنی

این روزها فضای کشــور بر ســر فایل
صوتی مصاحبه ظریف پر از ســروصدای
جناحی ،سیاســی و حتی امنیتی شــده
است .با چشمپوشی از زیانها و محاسن
داخلــی و خارجی آن و فــارغ از تایید و
انــکار آن ،در مجموع و در این شــرایط
حســاس از نظر اخالقــی ،ملی و امنیتی
بســیار ناخوشــایند بوده و برای انسجام
درونی ،منافع ملی و مذاکرهکنندگان در
عرصه بینالمللی ناخوشایندتر است.
گر چه دامــنزدن افراطی و اهمیت پیدا
کردن آن فایل گفتوگو شاید بیشتر ناشی
از کمآگاهــی جوامع هــدف و غیرحرفهای
بودن کنشــگران باشــد ،اما چنین اتفاقاتی
بــرای نظام ،مذاکرهکننــدگان و طرفهای
بینالمللی امری عادی و پیش پا افتاده است.
در هــر حال این مناقشــه ســنگین و
جنجالی با ابعاد رسانهای ،سیاسی ،امنیتی
و بینالمللی جای تامل و تحلیل فراتری
دارد و برای آحاد کنشــگران سطحینگر،
هیجانات ملی شــده و جناحهای سیاسی
یک دانشــگاه درس و مطلــب به همراه
داشته است.
میتوان ادعا کرد کــه در این ماجرا تا
حدودی به دو بال تدبیر و اقتدار مملکت
در عرصــه رزم و دیپلماســی اجحــاف
شــد؛ زیرا از یک طرف مدعیان اخالق و
ارزشها ،به بهانه دفاع از سردار سلیمانی
اهانتهــا و تهمتهای عجیبــی را نثار
محمدجواد ظریف کردند و از سوی دیگر
تالشهــا و مجاهدتهای آن دو مصادره
به مطلوب شده و به وحدت ملی ،امنیت
ملی و منافع ملی صدمه وارد شد.
در عیــن حال باید دانســت ،نقش این
دو چهره سیاســی و نظامی نســل اولی
و امنــای انقــاب اســامی ایرانیان در
عرصههای داخلی ،منطقهای و بینالمللی
در میدانهــای نظامــی و دیپلماتیک به
عنوان مکمل در صفحات زرین تاریخ این
مملکت برجستهتر جلوه خواهد کرد.
زیرا اوایل انقالب اســامی نسل اولیها
بیشتر یا محصل یا دانشجوی مشغول به
تحصیــل در داخل یا خــارج بودند .آنان
کسانی بودند،که امام در بدو شروع نهضت
اسالمی سربازان در گهواره خود نامیدند.
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