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   تحليل

مكتب حاج قاسم، مكتب مقاومت
رهبر معظم انقالب اسالمي در خطبه نماز جمعه 27 دی ماه ، حضور معجزه گون 
ملت فهيم در تشييع پيكر مطهر حاج قاسم س��ليماني و يارانش و نيز پاسخ 
كوبنده  سپاه در حمله به پايگاه امريكايي ها در عين االسد را دو يوم اهلل درس آموز 
و تعيين كننده خواندند و افزودند: ملت، باطن خود يعني استقامت در مقابل 
شياطين را در اين حضور نشان داد و تنها راه ادامه  اين مسير عزت آفرين، قوي تر 
شدن ايران در همه   زمينه ها است. ايشان الزمه درك عميق، ارزش گذاري و قدر 
دانستن ايام اهلل هفته هاي اخير را اين حقيقت برشمردند كه بايد به حاج قاسم 
عزيز و ابومهدي عزيز به چشم يك فرد نگاه نكرد بلكه بايد آنها را يك مكتب، يك 
راه و يك مدرسه درس آموز ديد.  ترديدي در اين نيست كه تحقق حماسه هايي 
نظير تجليل از سردار سليماني و عمليات قدرتمندانه سپاه عليه پايگاه امريكايي 
عين االسد كه رهبر معظم انقالب از آن به عنوان يوم اهلل ياد كردند در چهارچوب 
مكتب امام خميني)ره( و مبتني بر اسالم ناب محّمدي   تحقق يافته والبته در 
كنار ديگر تالش ها به آن وسعتي س��ترگ و جهاني داده است.  اركان مكتب 
مقاومت را كه رهبر معظم انقالب حاج قاسم را نمادي از آن و از نيروي قدس به 
عنوان نيروي ميداني آن به عنوان »رزمندگان بدون مرز« ياد كردند، در دو حوزه 

نظري و فكري وعملي وميداني مي توان مورد بررسي قرار داد .
در حوزه نظري وفكري ، مكتب مقاومت ريشه اي قرآني داشته والبته با پيروزي 
انقالب اس��المي مفهوم مقاومت وارد فرهنگ سياسي شده و امروزه نظريه يا 
گفتمان مقاومت در محيط تعاملي جمهوري اسالمي ايران )ملي، منطقه اي و 
جهاني( داراي نقش كانوني است.  مقاومت در قرآن از جايگاه ويژه اي برخوردار 
است و بيش از دوسوم سوره مباركه بقره، بزرگ ترين سوره  قرآن به بيان ضرورت 
مقاومت و پايداري در برابر كافران و منافقين اختصاص يافته است و همچنين در 
دو سوره آل عمران و نسا و ديگر سوره هاي قرآن، اين ضرورت، بسيار روشن تبيين 
گرديده است. توجه فراوان قرآن كريم به مقاومت به دليل ارزش ديني و اخالقي 
نهفته در آن است. تعالي و سربلندي انسان ازنظر مادي و معنوي و سعادت و 
خوشبختي فرد و جامعه جز در سايه مقاومت امكان پذير نيست. و چون بقا و 
پايداري دين و دنيا درگرو مقاومت مي باشد، پس اين پديده، ضرورتي دنيوي 
و اخروي به شمار مي رود.  اما با پيروزي انقالب اسالمي و احياي تفكر اسالمي، 
نقش اسالم سياسي در عرصه هاي مختلف اجتماعي برجسته شده و عنصر هويت 
اسالمي به عنوان واقعيتي پذيرفته شده، در برابر هويت غربي قرار گرفت. حضرت 
امام خميني بنيان گذار كبير انقالب اسالمي در اين عرصه در تبيين اهداف بلند 
انقالب اسالمي مي فرمايند: ما مي گوييم تا شرك و كفر هست، مبارزه هست و تا 
مبارزه هست، ما هستيم. ما بر سر شهر و مملكت باكسي دعوا نداريم. ما تصميم 
داريم پرچم ال اله اال اهلل را بر قلل رفيع كرام��ت و بزرگواری به اهتزاز درآوريم. 
)صحيفه نور، جلد 2۱، صفحه ۸۸( حضرت امام )ره( در آخرين پيام ش��ان به 
مناسبت تشكيل بسيج مستضعفين در س��ال ۱367، ايجاد حكومت بزرگ 
اسالمي توسط بسيجيان جهان اسالم را مورد تأكيد قرار داده و يادآور شدند: بايد 
بسيجيان جهان اسالم در فكر ايجاد حكومت بزرگ اسالمي باشند. اين شدني 
است چراكه بسيج تنها منحصر به ايران اسالمي نيست، بايد هسته هاي مقاومت 
را در تمامي جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ايستاد، شما در جنگ 
تحميلي نشان داديد كه با مديريت صحيح و خوب مي توان اسالم را فاتح جهان 
نمود، شما بايد بدانيد كه كارتان به پايان نرسيده است، انقالب اسالمي در جهان 

نيازمند فداكاري شماست. 
امام خامنه اي )مدظله العالي( نيز در دوران زعامت شان ، با ايجاد ميدان الزم 
وحمايت از اين مكتب ، گام های بلندي را براي تحقق ميداني آن برداش��تند 
كه دستاوردهاي گسترده و وس��يع آن در جهان وبه ويژه كشورهاي اسالمي 
وشكل گيري جبهه مقاومت ، محصول آن است. ايشان در روز ۱2 آبان ۱397 
در ديدار دانشجويان و دانش آموزان ، با تأكيد بر تدوين »نظريه مقاومت« يادآور 
شدند كه اوالً مقاومت، تبديل به يك نظريه شده و بنابراين قادر است در قالب 
قضايا و احكام كلي در پديده های محيطي خود وحدت آفريني و انسجام بخشي 
نمايد. ثانياً، جمهوري اسالمي ايران مي تواند با تبيين و ترويج صحيح و درست 
نظريه مقاومت براي اهداف و آرمان هاي انقالب اسالمي مزيت هاي راهبردي 
ايجاد نمايد.  براين اساس نظريه مقاومت، ذاتي انقالب اسالمي و تعيين كننده 
سرنوشت انقالب اسالمي است و رهبر معظم انقالب در اين خصوص در كنار 
ساير نظرياتي چون بيداري اسالمي و تمدن اسالمي، هندسه روشني را دنبال 
مي نمايند، كه الزمه و ضرورت تحقق آن شناخت، تبيين و ترويج هوشمندانه 

آن در ابعاد زير است: 
-پيروزي مقاومت، سنت و وعده الهي اس��ت كه با ايمان، تقوا و صبر به دست 

مي آيد.
-مكتب مقاومت، داراي اصالت است. 

-جريان مقاومت داراي افق روشن است.
-تفكر مقاومت در حال نهادينه شدن است. 

-تفكر مقاومت در حال پيشرفت در منطقه است.
-دشمن نگران جدي پيشرفت مقاومت است. 

-استحكام ساخت دروني قدرت با منطق مقاومت امكان مي يابد.
-ميان پيشرفت جبهه مقاومت و افول قدرت غرب رابطه وجود دارد.

اما عالوه بر شاخصه هاي گفتماني ونظري مكتب مقاومت كه به آن اشاره رفت، 
تجلي ميداني و عملي اين مكتب نيازمند  ساز وكار الزم و شخصيت هايی است كه 
به لحاظ شاخصه هاي انساني تبلور اين مكتب باشند . رهبر انقالب در خطبه هاي 
نماز روز جمعه 27 دي ماه در اين زمينه مي فرمايند: اينكه ما بياييم اين حوادث را 
تقويم كنيم، قيمت گذاري كنيم، قدر آنها را بدانيم و ببينيم كه اندازه و قيمت اين 
حوادث چقدر است؛ در صورتي تحّقق پيدا می كند كه ما به حاج قاسم سليماني 
-شهيد عزيز- و به ابومهدي -شهيد عزيز- به چشم يك فرد نگاه نكنيم؛ به آنها به 
چشم يك مكتب نگاه كنيم. سردار شهيد عزيز ما را با چشم يك مكتب، يك راه، 
يك مدرسه درس آموز، با اين چشم نگاه كنيم آن وقت اهميت اين قضيه روشن 
خواهد شد. قدر و قيمت اين قضيه روشن خواهد شد. سپاه قدس را به عنوان يك 
مجموعه و سازمان اداري صرفاً نبينيم؛ بلكه به عنوان يك نهاد انساني و داراي 
انگيزه هاي بزرگ و روشن انساني مش��اهده  كنيم. اگر اين جور شد، آن وقت 
اين اجتماع مردم، اين تجليل و تعظيم مردم، تكريم مردم معناي ديگري پيدا 
می كند.  ايشان سپس تأكيد می كنند: سپاه قدس يك نيرويي است كه با سعه 
صدر به همه جا و همه كس نگاه می كند. رزمندگان بدون مرزند؛ رزمندگاني كه 
هرجا نياز باشد، آنها در آنجا حضور پيدا می كنند؛ كرامت مستضعفان را حفظ 
می كنند، خود را بالگردان مقّدسات و حريم های مقّدس می كنند. سپاه قدس را 
به اين چشم نگاه بكنيم، آن وقت، همين ها، همين كساني كه با جان خودشان، 
با همه توان خودشان به كمك ملّت های ديگر و ُضَعفاي اطراف منطقه كه در 
دسترس آنها است می روند، همين ها سايه جنگ و ترور و تخريب را از كشور 
خودمان هم دور می كنند و دفع می كنند. ميهن عزيز ما يك بخش مهّمي از 
امنيتش محصول كار همين جوانان مؤمني است كه در زير فرماندهي سردار 
شهيد عزيزمان سال ها كار كردند، تالش كردند؛ اينها امنيت آورند.  اما آن مكتب و 
اين سازوكار و ساختار نيازمند انسان ها و شخصيت های واجد شرايط است . رهبر 
معظم انقالب در ديدار روز ۱۸ دی ماه ابعاد شخصيتي حاج قاسم را كه منجر به 
تجلي عيني اين مكتب گرديده است، برشمرده وياد آور شدند: »شجاعت« و 
»تدبير« دو ويژگي برجسته سردار سليماني بود. برخي شجاعت دارند اما تدبير و 
عقل الزم را براي به كار بردن شجاعت ندارند و برخي اهل تدبيرند اما اهل اقدام و 
عمل نيستند و دل و جگر كار را ندارند. حاج قاسم از دفاع مقدس تا پايان عمر، با 
شجاعت به دل خطر می رفت اما در عين حال با تدبير و فكر و منطق عمل می كرد 
و نه تنها در ميدان نظامي بلكه در ميدان سياست هم شجاعت و تدبير توأمان 
داشت و سخنانش قانع كننده، منطقي و تأثيرگذار بود كه بنده اين واقعيت را 
بارها به دوستان فعال در عرصه سياسي گفته ام. ايشان اخالص سردار پرافتخار 
حاج قاسم سليماني را باالتر از همه خصايص او خواندند و افزودند: او شجاعت 
و تدبيرش را براي خدا خرج می كرد و اهل تظاهر و ريا نبود كه ما نيز بايد براي 
دستيابي به اين ويژگي بسيار مهم يعني اخالص، تالش و تمرين كنيم.  رهبر 
انقالب »مراقبت از حدود شرعي« را در همه شرايط حتي در ميدان جنگ، از 
ديگر خصوصيات حاج قاسم برشمردند و افزودند: او فرماندهي جنگاور و مسلط 
بر عرصه نظامي بود اما در ميدان جنگ نيز حدود شرعي را كامالً رعايت می كرد 
تا به هيچ كس ظلم و تعدي نشود، آن هم درحالي كه خيلي ها در عرصه نظامي 

اهل احتياط و رعايت حدود شرعي نيستند. 

كبري آسوپار   عباس حاجي نجاري

نگاهي تحليلي به انرژي آزاد شده مردم در 2 هفته گذشته

اين سرمايه را سوخت موتور اصالح نظام اجرايي كنيد

 س�رمايه اجتماعي حاصل از تح�والت دو هفته 
اخير مي تواند به عنوان يك س�رمايه اجتماعي 
براي تغيي�رات ب�زرگ در نظام اجرايي كش�ور 
ه�م ب�ه كار رود و ب�ه برخي مش�كالت الينحل 
30 س�اله در حوزه ه�اي گوناگ�ون خاتمه دهد. 
ملت ها و نظام هاي سياس��ي در طول تاريخ حيات 
خود با چالش ها و مشكالت فراواني روبه رو مي شوند 
كه بسته به واكنش آنها به هر كدام از اين بحران ها 
مسير آينده آنان تعيين مي گردد. نگاهي به گذشته 
نشان مي دهد كه بهترين فرصت ها از دل چالش ها و 

بحران هاي سنگين براي ملت ها برخاسته است. 
در صورتي كه روحيه و همبستگي اجتماعي در قالب 
يك ملت در يك دوره س��خت حفظ شود، مي توان 
انتظار داشت كه دوره اي از رشد معنوي و مادي در 
انتظار آن ملت خواهد بود. نمونه هاي فراواني در اين 
باره مي توان مطرح كرد. يكي از اين مصاديق بحران 
بزرگ اقتصادي امريكا در سال ۱929 ميالدي بود كه 
سبب شد اين كشور دوره طوالني از ركود اقتصادي 
را تجربه كند. فشار بر اقشار مختلف جامعه چنان بود 
كه بر اساس گزارش كنگره اين كشور جامعه امريكا تا 

انقالب تمام عيار كمتر از دو سال فرصت داشت. 
مثال ديگر در همين باره كه براي همه آش��نا است، 
انهدام گس��ترده فيزيكي و معنوي ژاپن در جريان 
جنگ جهاني دوم بود كه تاكنون در كشور ديگري 
تجربه نش��ده اس��ت. در هر دو مورد رستاخيز ملي 
براي مقابله مش��كالت و در قلب بحران توانست به 
دستاوردهاي چش��مگيري برس��د. امريكا پس از 

چند س��ال و در قالب يك برنامه گسترده اقتصادي 
توانس��ت بار ديگر به اقتصاد برتر دنيا تبديل شود و 
ژاپن امروز سومين قدرت اقتصادي دنيا بعد از چين 

و امريكاست. 
  وقتي تشييع حاج قاسم سليماني

 همه چيز را تغيير مي دهد
نگاهي به ش��رايط فعل��ي كش��ورها در جنبه هاي 
گوناگ��ون همچون اقتص��اد و امور اجرايي نش��ان 
مي دهد كه انباشت مش��كالت در 30 سال گذشته 
و عدم توجه به حل آنها سبب شده تا برخي گره هاي 
اجرايي غيرقابل باز ش��دن به نظر برسند. گره هايي 
كه برخي از آن ب��ه عنوان ابر بح��ران ياد مي كنند 
و تنها راه موج��ود در مقابل نظام اجرايي كش��ور را 
جلوگيري از تبديل شدن آن به آشفتگي هاي امنيتي 
و سياسي مي دانند. طيف هاي موضوعي اين معضالت 
و مشكالت نيز گسترده و از ماجراي رشد سرسام آور 
نقدينگي در س��ال هاي اخير تا خشكسالي و عدم 
توانايي صندوق هاي بيمه براي تأمين نقدينگي مورد 
نيازشان را شامل مي شود. نقطه اوج اين ناكارآمدي 
در نظام اجرايي كش��ور به ماجراي س��هميه بندی 
بنزين در آبان ماه سال جاري مربوط مي شود كه با 
سوءاستفاده گسترده گروه هاي ضد انقالب به يك 
آَشوب چند روزه انجاميد. به رغم اينكه با برخورد مؤثر 
دستگاه هاي مسئول اين آَشوب ها در كمترين زمان 
ممكن مديريت شد، اما اين س��ؤال جدي در اذهان 
عمومي ايجاد شد كه آيا اساس��اً راهي براي اصالح 

برخي ناكارآمدي ها وجود دارد و يا نه؟

  س�وختي ب�راي اص�الح نظ�ام اجرايي و 
اقتصادي 

حضور گسترده مردم در تشييع پيكر سپهبد شهيد 
حاج قاسم سليماني را مي توان نمونه اي از تغيير سطح 
بازي در سرمايه اجتماعي يك كشور دانست. طبق 
برآوردهاي صورت گرفته در اين مراس��م نزديك به 
25 ميليون نفر از مردم در شهرهاي مختلف همچون 
مش��هد، قم، تهران، اصفهان، تبريز، كرمان و ديگر 
شهرهاي كشور شركت كردند. اين حضور گسترده 
كه در نهايت با نماز جمعه مقام معظم رهبري تكميل 
شد، نشان از بازسازي گسترده سرمايه اجتماعي نظام 
جمهوري اسالمي در سطح جامعه دارد. نكته اي كه 
به صراحت از سوي مقام معظم رهبري نيز مورد اشاره 
قرار گرفت.  ايشان در بخش��ي از بيانات خود در اين 
باره به حضور گسترده مردم در تشييع پيكر سردار 
سليماني اشاره كرده و فرمودند: دهها ميليون ايراني، 
باطن و معنويات خود را در اين حادثه عظيم نشان 
دادند و ثابت كردند ملت از هر حزب، جناح و مجموعه 
و از هر قوم و منطقه جغرافيايي، با وحدتي مثال زدني، 
طرفدار »انقالب، حاكميت اسالمي، ايستادگي در 
مقابل ظل��م و نه گفتن به همه مطام��ع دولت های 
استكباري« هستند. اين فرياد انتقام كه در سراسر 
ايران به گوش مي رس��د، در واقع س��وخت حقيقي 

موشك هايي بود كه پايگاه امريكا را زير و رو كرد. 
اين سخنان نشان دهنده اين واقعيت است كه موج 
گسترده هفته هاي پيش نيرويي عظيم را آزاد كرده 
است كه مي تواند نتايج فراواني براي انقالب و كشور 

داشته باش��د. نيرويي كه مي تواند به عنوان سرمايه 
اجتماعي براي اصالحات جدي در حوزه هاي مختلف 

اجرايي به كار رود. 
واقعيت اين است كه نظام جمهوري اسالمي ايران هم 
اكنون با يكي از سخت ترين تحريم هاي طول تاريخ 
روبه رو اس��ت. هدف اين تحريم ها استفاده از نقطه 
ضعف هايي است كه سال هاي طوالني درباره حل آنها 
غفلت شده و هم اكنون مورد سوءاستفاده امريكا قرار 
گرفته است. حل اين مشكل نياز به يك جراحي وسيع 
اقتصادي دارد كه جز با حمايت مردمي امكان پذير 
نخواهد بود. جراحي اي كه بايد در بودجه س��ال 99 
انجام شود. طبيعي است كه اين جراحي در ابتدا با 
سختي هايي روبه رو خواهد بود و طرف مقابل نيز با 
تمام قدرت تالش خواهد كرد تا از آن همانند آبان 9۸ 

سوءاستفاده كند. 
در اين ميان نيروي آزاده شده از تحوالت دو هفته اخير 
به خصوص شهادت سردار سليماني مي تواند به عنوان 
نقطه اتكايي براي اين اصالح بزرگ مورد اس��تفاده 
قرا بگيرد. در حقيقت اين حمايت مردمي عالوه بر 
سوخت موش��ك هاي س��پاه بايد به عنوان سوخت 
موتور تحول در اقتصاد و حوزه اجرايي كشور نيز مورد 
استفاده قرار بگيرد. نعمتي كه اگر از آن استفاده نشود 
مي تواند تبديل به يك نقطه ضع��ف بزرگ و حتي 

سرخوردگي مردمي شود. 
در اين ميان حتي پاسخ دندان شكن سپاه پاسداران 
انقالب اس��المي به نيروهاي امريكايي نيز مي تواند 
مبنايي براي ايجاد امنيت در تعامالت كالن اقتصاد 
ملي باشد.  مجيد شاكري، كارشناس اقتصادي و مالي 
در همين باره به خبرگ��زاري فارس مي گويد: تصور 
من اين است كه به جاي اينكه فكر كنيم ما در يك 
وضعيت تثبيت شده اي قرار داريم بايد به سراغ انجام 
كارهاي ايجابي برويم. يعني به جاي اينكه صداي اين 
سيلي بخوابد يك مرحله اين شبكه ارزي را باال ببريم و 
به صورت ايجابي به سمت فعاليت هاي جديدي برويم 
كه در نهايت ما را به يك نقشه ارزي جديد  برساند. در 
حال حاضر مي توانيم شاهد مجموعه اي از باز شدن 
ذخاير ارزي بلوكه شده در كشورهاي مختلف باشيم 

كه احتماالً آنها هم همراه مسير ما خواهند بود. 
  جذب حداكثري با اصالح نظ�ام اجرايي و 

حكمراني
مقام معظم رهبري در خطبه هاي نماز جمعه بر اين 
نكته تأكيد كردند كه بايد مقاطعي همچون تشييع 
پيكر شهيدحاج قاسم سليماني به عنوان ايام اهلل حفظ 
شود. طبيعي است كه در شرايط فعلي منطقی ترين 
و بهترين راه ممكن براي حفظ اين ايام اهلل هدايت 
اين نيروي آزاد شده در مسير بهبود فضاي حكمرانی 
كش��ور اس��ت. اتفاقي كه در صورت وقوع مي تواند 
جذب حداكثري در جامعه به همراه داشته باشد و 
اگر كساني به واسطه مش��كالت اجرايي دچار زاويه 
با نظام جمهوري اسالمی شده اند، بار ديگر به سمت 
نظام جذب كرد تا شاهد سوءاستفاده دشمن از آنان 

در مقاطع حساس نباشيم. 

ايام اهلل مردم
در خطبه هاي نماز جمعه  27 دي رهبري از دو اتف��اق خاص تر در دو هفته  
خاصي كه بر مردم ايران گذشت، س��خن گفتند، دو روزي كه آنها را يوم اهلل 
دانستند: »يعني آن روزي كه دست قدرت خدا را انسان در حوادث مشاهده 
مي كند. « اين تعريف مختصر از يوم اهلل در كالم آقاست. اما دقت در محتواي 
كالم رهبر، يك نكته ديگر را حداقل در م��ورد دو مصداق خاصي كه در اين 
سخنان براي »يوم اهلل« ذكر كردند، عيان مي كند و آن اينكه رهبري در هر دو 
مورد، آنها را حاصل عمل و اراده مردم مي نامند. روز خداست و دست قدرت 
خدا در آن قابل مشاهده است، اما روزي كه مردم خواسته اند و اراده كرده اند كه 

باشد؛ اراده اي در طول اراده  الهي. 
تشييع ميليوني سردار قاسم سليماني اولين يوم اللهي بود كه رهبر انقالب به 
آن اشاره كردند. خالق آن چه كسي بود؟ مردم. حضور چند ميليوني مردم در 
مراسم هاي مختلف بدرقه و عزاداري براي فرمانده نيروي قدس سپاه باعث شد 
اين يوم اهلل شكل بگيرد. اگر مردم پاي سردار ايراني نايستاده بودند و آنچه براي 
بدرقه او رقم زدند، معجزه اي از حضوري قدرشناسانه نبود، اين يوم اهلل چگونه 
شكل مي گرفت؟ وقتي جماعتي پرتعداد بر مدار حق متحد مي شوند، دست 
ياري خدا نيز با آنان خواهد بود. حضرت آيت اهلل خامنه اي اين روز را يوم اهلل 
مي دانند و از دست قدرت خدا مي گويند، اما نقش مردم، مردمي كه خود با خدا 
هستند، در شكل گيری اين روز پررنگ است و رهبري هم از مردم مي گويند؛ 
مردمي كه اراده الهي شان، خدا را با خود همراه مي سازد: »اين نشان دهنده اين 
است كه اراده الهي بر اين است كه اين ملّت در اين راه و در اين خط حركت 
كند و پيروز شود. نشان دهنده معنويات و باطن اين ملّت هم هست. « هشت 
سال پيش )تير ماه سال 90( رهبر معظم انقالب در يكي از سخنراني هاي خود 
تصريح كردند: »هر جا ملت ها براي دين خدا قيام كردند، نيروي شان را آوردند 
وسط صحنه، خداي متعال آنها را نصرت كرد. و وقتي خدا آنها را نصرت كرد، 

ديگر هيچ كس نتوانست بر آنها غلبه پيدا كند. «
يوم اهلل ديگري كه رهبر انقالب در خطبه هاي نم��از جمعه از آن به تفصيل 
گفتند، روز حمله سپاه به عين االسد است: »آن روزي هم كه موشك هاي سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي، پايگاه امريكايي را در هم كوبيد، آن روز هم يكي از 
ايام اهلل است. « اين قدرت در سيلي زدن به ابرقدرت جهاني را هم رهبري پس از 
اراده الهي، به خواست مردم گره مي زنند: »اين فرياد انتقامي كه از مردم شنيده 
شد در سرتاسر كشور، در واقع اين فرياد انتقام، سوخت حقيقي موشك هايي 

بود كه پايگاه امريكايي را زير و رو كرد.«
اين مش��ي رهبر انقالب است كه نظام را مردم س��االر و مبتني بر خواست 
مردم مي دانند. آنچ��ه در كالن رقم مي خورد، با اراده مل��ت خواهد بود و 
مردم اگر اراده كنند، كاري نشدني وجود ندارد. رهبر معظم انقالب بارها در 
تصميم گيري ها و مواضع خود بر اين نقش پررنگ مردم تأكيد كرده اند، اين 
بار حتي وقتي روزهايي را كه دست قدرت الهي در آنها قابل مشاهده است، 
نام مي برند، باز در فحواي كالم شان نقش مردم عيان است. همان ابتداي 
صحبت هم تصريح مي كنند كه اين يوم اهلل براي مردمي خواهد بود كه صبار 
و شكور باشند، يعني اوالً نعمت يوم اهلل را حاصل صبر و شكر مردم مي دانند 
و ثانياً با وصف روزهاي نقش آفرينی مردم ايران به يوم اهلل، آنان را شايسته 
نعمت يوم اهلل توصيف مي كنند: »مي خواهم درباره ايام اهلل صحبت كنم؛ 
براي چه كساني؟ براي مردمي كه صّبارند و شكورند. صّبارند يعني يكپارچه 
اهل استقامت و صبرند، به اندك چيزي از ميدان خارج نمی شوند، ايستادگي 
می كنند. شكورند، يعني اّوالً نعمت را می شناسند؛ ثانياً قدرشناس نعمتند؛ 
ثالثاً بر اس��اس اين نعمتي كه خدا داده، احساس مسئوليت مي كنند. اين 
آيات، آيات سوره ابراهيم است، مكي است؛ يعني در آن وقتي كه مسلمان ها 
در اوج مبارزات و ايستادگي و مقاومت در مقابل جريان كفر قرار داشته اند، 
در آن وقت اين آيات نازل شده است، به آنها مژده می دهد، به مردم می گويد 
كه بدانيد كه خداي متع��ال ايام اللّهي دارد، آن ايام اهلل را به ش��ما نصيب 
خواهد كرد؛ بايد شما شكرگزار ايام اهلل باشيد. اگر واكنش درست و شاكرانه 
نشان داديد از آنچه خداي متعال به شما داده است، خداي متعال به شما 

پيروزي هاي بيشتري را در آينده خواهد داد. «
در انديشه رهبري دو اعتقاد مي درخش��د؛ يكي باور به خدا و ديگري باور به 
مردم. از اين منظر، آن دو روزي كه رهبر انقالب يوم اهلل ناميدند، يوم اللهي به 

نام و اراده »ملت« است. 
 

ژه
وی

 فضاسازیتحميلبرجامهايدیگر 
ازدرون!

روزنامه اعتماد در يادداشتي منفعالنه رفتار تروئيكاي اروپايي 
در قبال جمهوري اسالمي ايران را واكنشي به اقدامات ايران 

درباره كاهش تعهدات هسته اي عنوان كرد!
در اين يادداشت كه با عنوان »اروپا زير فشار« نوشته شده ، 
ادعا شده اس��ت: »رويكرد اروپا نسبت به گذشته تا حدودي 
متفاوت شده اس��ت، البته اين موضوع قابل پيش بيني بود. 
علت آن هم اين بود كه از ارديبهشت ماه ايران هر 60 روز يك 
گام را در راستاي كاهش تعهدات برجامي خود برمي داشت و 
گام پنجم ايران قدم بزرگي بود كه كليه محدوديت هاي ايران 
تحت برجام را از ميان برداشت و طبيعتاً بايد اروپايی ها يك 

عكس العمل نسبت به اين موضوع انجام مي دادند«. 
ادعاي اعتماد در حالي است كه اس��اس ضرب االجل ايران، 
در واقع پاسخ به بي عملي اروپا در برجام بود و اساساً كاهش 
تعهدات هسته اي ايران، واكنشي به بي عملي اروپايی ها در 
قبال تعهدات برجامي بوده اس��ت. به عبارت ديگر اين رفتار 
اروپايی ها بوده كه به رغم تعهدات مندرج در برجام هيچ گاه 
تغيير نكرده و بي عملي و عهدشكني، جزء الينفك رفتار آنها 
در قبال برجام بوده است و اكنون با طرح ادعاي ارجاع پرونده 

ايران به شوراي امنيت، به دنبال باجگيري از ايران هستند. 

نويسنده اعتماد، البته همسو با اروپايی ها، مدعي شده است كه 
هدف تروئيكاي اروپايي، ترميم وضعيت فعلي است و اكنون دو 
راه پيش روي ماست، يا بايد به ارجاع پرونده ايران به شوراي 
امنيت و اعمال تحريم هاي جديد! تن دهيم و يا پيش��نهاد 
فرانسه ) مذاكرات موشكي و منطقه اي ( را قبول كنيم! و اين 
دقيقاً همان نكته ديكته شده غربي هاست كه همواره گشايش 
برجام هاي منطقه اي و موشكي را مورد مطالبه قرار داده اند. 
آن هم در ش��رايطي كه برجام هسته اي به عنوان يك تجربه 
عيني و شكس��ت خورده پيش روي ماست و آنها با تحميل 
شرايط خود به ايران نه تنها يك گام در راستاي تعهدات خود 
برنداشتند بلكه دامنه تحريم ها را گسترده تر كردند و مطالبات 

بيشتري را مطرح مي كنند. 


 برخوردقبيلهاياصالحطلبان
باشوراينگهبان

هجمه به شوراي نگهبان و نظارت استصوابي اين روزها به رفتار 
ثابت تندروهاي اصالح طلب تبديل شده است. 

اين در حالي اس��ت كه مبن��اي نظارت ش��وراي نگهبان در 
انتخابات همواره بر قانون استوار بوده و اعضاي اين شورا فارغ 
از جناح بندی های سياسي، تمام تالش خود را مصروف عمل 

به »مرقانون« انتخابات كرده اند. 

در ادامه فشارها عليه ش��وراي نگهبان علي صوفي از فعاالن 
اصالح طلب روز گذش��ته در گفت وگو با آرم��ان به راهبرد 
اصالح طلبان در انتخابات اش��اره كرد و گفت: »با راهبردي 
كه اصالح طلب��ان اعالم كردند كه به هر مي��زان كه كانديدا 
داشته باشيم ليست خواهيم داد، تجديدنظر شوراي نگهبان 
باعث خواهد شد كه اصالح طلبان كانديداهايي را در كشور 
داشته باشند. گرچه كه ميزان ثبت نام شان هم كم بوده اما 
ممكن است در سراسر كشور ليست نيم بندی ببندند و پشت 
آن با هويت اصالح طلبي از مردم براي حضور در انتخابات و 
راي ليس��ت اصالح طلبان دعوت كنند تا انتخابات به حدي 

معنادار شود«. 
رفتار قبيله اي اصالح طلبان اما همواره مغاير با منافع و مصالح 
كشور بوده و تازگي ندارد. آنها طي سال های گذشته يا به بهانه 
حمايت از مديران نجومي بگير، مقابل قانون ايستاده اند يا با 
هجمه به نظارت استصوابي، در مقابل قانون و ساختارهاي 
قانوني گردن كش��ي كرده اند. حال آنكه تجربه دو انتخابات 
گذشته و حضور آنها در دولت و مجلس از يك سو و كارنامه 
ناكارآمد آنها در اين دو حوزه هيچ جايي براي دفاع از عملكرد 
پر ايراد و ابهام آنها باقي نگذاشته اس��ت. از اين رو براي فرار 
از عملكرد خود پش��ت رد صالحيت ها پنهان ش��ده اند و با 

مظلوم نمايي دنبال فرافكني از عملكرد خود هستند.

نقطه مقابل صبارين و شاكرين
 چه كسانی هستند؟

ادامه از صفحه يك 
 پيامبر نيز از اين افراد مانند ابوذر داش��ت، اما ابوذر مردود نشد، پيامبر به 
او می گفت صالح نيست شما مسئوليت داشته باشيد، اما او مانند برخی 
همراهان امام ما راه را گم نكرد. در انقالب اسالمی بودند كسانی كه به خاطر 
نداشتن مسئوليت يا رد صالحيت با صراحت گفتند »آقای خامنه ای! هر 

آنچه تو خوانده ای من هم خوانده ام، چرا بايد من از شما اطاعت كنم؟«
دسته شش��م كس��انی بودند كه آدرس را اش��تباه آمده بودند؛ شاخص 
ارزش گذاری شان بر نظام جمهوری اسالمی همان توسعه اروپامحوری 
بود كه بايد به ش��كم و پيرامون آن ختم     می شد، بنابراين پشت معيشت 
مردم مخفی شدند تا بتوانند نق زنی خود را موجه كنند. اين جماعت هيچ 
آورده مثبتی در اين كشور نمی بينند و حاضرند برای رفاه ظاهری هم كه 
شده است، هر ذلتی را بپذيرند و همه شاخص  های عزت آفرين ملی و دينی 
را چوب حراج بزنند و بعضاً حديث و آيه هم تحويل می دهند كه بايد سيادت 

دشمن را پذيرفت، چون ايمان بدون معيشت نمی شود. 
نگاه عرفی به قدرت، اساس همه مشكالت است كه اگر غير از اين بود، فردی 
كه رد صالحيت     می شد، سجده شكر به جای می آورد كه مسئوليت را از 
دوش وی برداشتند و ابوذر اينگونه بود. حال آنكه بعضاً برای اتصال به قدرت 
و مواهب، آنان حاضرند چهره نظام و اصل آن را نابود سازند. اگر شاخص اين 
بود كه عزت بعد از خدا و رسولش انحصاراً در حيطه مؤمنين است الگوی 
امام الگوی همگان     می شد و بسياری از مشكالت حل     می شد. فهم التقاطی 
و دوری از اس��الم ناب نيز ويژه ناشكيبايان و ناشكران است كه در اين 40 

سال مردود شدند. 
صبوری و شكوری جزو جوهره اعتقادی مؤمنين است كه در فهم درون 
دينی به آن آزمايش الهی می گويند. اين جماع��ت پس از آزمايش  های 
فراوان در صورت قبولی در آزمون صبر و شكر، وارثان زمين می شوند و اين 

سنت حتمی خداوند است. 
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توسط سردار جباري قرائت شد
پيام رهبر انقالب به كنگره سرداران 

و ۴ هزار شهيد منطقه ۱۷
پيام مقام معظم رهبري به بيستمين كنگره سرداران و ۴ هزار شهيد 
منطقه ۱۷ تهران توسط سردار جباري، فرمانده سپاه ولي امر قرائت شد. 
به گزارش مهر، س��ردار جباري، فرمانده س��پاه ولي امر، پيام مقام معظم 
رهبري را با حضور فرمانده كل سپاه و خانواده های معظم شهدا به بيستمين 
كنگره سرداران و 4 هزار شهيد منطقه ۱7 تهران قرائت كرد. متن پيام بدين 
شرح است: سالم و رحمت خداوند بر اين شهيدان عزيز و درود خداوند بر 
خانواده های صبور و بردبار آنان. ياد اين شهيدان مايه طراوت دل ها و جان هاي 
مؤمنان است و بزرگداشت آنان موجب استحكام روزافزون پايه هاي استقالل 
و عزت كشور و ملت. اميد است خداوند بر علو و درجات آنان بيفزايد و ما را 
قدردان آنان قرار دهد و به آنان ملحق فرمايد. آمين. 26/۱0/9۸ سيدعلي 

حسيني خامنه اي

      خبر

بس�يج دانشجويي 2۷0 دانش�گاه كشور طي 
نام�ه اي از رويك�رد انقالبي ش�وراي نگهبان 
در بررس�ي صالحي�ت نامزده�اي انتخابات 
مجل�س حماي�ت و ت�الش جه�ت تضعي�ف 
جاي�گاه اين نه�اد قانوني را محك�وم كردند. 
به گزارش فارس، 270 دفتر بس��يج دانشجويي 
از سراس��ر كش��ور طي نامه اي به آيت اهلل جنتي 
از رويكرد انقالبي ش��وراي نگهبان در بررس��ي 
صالحيت نامزدهاي يازدهمين انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي حمايت و تالش جهت تضعيف 

جايگاه اين نهاد قانوني را محكوم كردند. 
در اين نامه خطاب به آيت اهلل جنتي آمده است: در 
روزهاي اخير و پس از اعالم صالحيت نامزدهاي 
يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي 
شاهد رفتارها و اظهارنظرهاي تكراري و نخ نما شدۀ 
برخي بوديم كه همچون گذشته به بهانۀ عدم احراز 

صالحيت برخي افراد معلوم الحال به دنبال تضعيف 
جايگاه قانوني و كارآمد شوراي نگهبان در انتخابات 
هستند. بدون ش��ك مصلحت سنجي هاي غلط 
و محافظه كاري در بررس��ي صالحيت نامزدهاي 
انتخابات��ي نقطۀ انحراف و به حاش��يه رفتن نهاد 
مقدس شوراي نگهبان خواهد بود كه بنا بر قانون 
اساسي عهده دار نظارت استصوابي است كه شامل 
تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد يا عدم 

احراز صالحيت نامزدها مي شود. 
كفايت سياسي، س��المت اقتصادي و اخالقي و... 
اصول اساسي است كه بايد خط قرمز اين شورا در 
بررسي صالحيت ها باشد و مالحظۀ هيچ جريان 
سياسي و فشار و رانت هيچ صاحب قدرت و ثروتي 
نبايد كوچك ترين خللي در سرس��ختي شوراي 
نگهبان نسبت به رعايت معيارهاي مذكور جهت 

احراز صالحيت نامزدها وارد نمايد. 

اين نامه مي افزاي��د: اعالم نتايج اوليه بررس��ي 
صالحي��ت نامزده��اي انتخابات آين��ده حاكي 
از رويكرد انقالب��ي و قاطع ش��وراي نگهبان در 
ايج��اد ممانع��ت از حضور اف��رادي ب��ود كه در 
گذش��تۀ خويش مبتال به فس��ادهاي گوناگون 
سياس��ي، اقتصادي و اخالقي و در آشكار و نهان 
مشغول به ضديت و تقابل با اصول اساسي نظام 
مقدس جمهوري اس��المي بوده ان��د. رويكردي 
كه الزم اس��ت تحت تأثير فش��ارهاي صاحبان 
قدرت و ثروت، برخي مش��هورين و مس��ئولين 
صاحب تريبون و افراد بي اط��الع از روند نظارت 
استصوابي خدشه اي بر آن وارد نشود. چند تأييد 
صالحيت برخي افراد معل��وم الحال پس از عدم 
احراز صالحيت توس��ط هيئ��ت مركزي نظارت 
بر انتخابات كه اسناد متقن فسادهاي اقتصادي 
آنان در اختيار شوراي نگهبان است مايۀ نگراني 

دلس��وزان و اميد بدخواهان ب��راي تحميل رأي 
خويش بر اين شورا شده است. 

در آخر بسيجيان حضرت روح اهلل حمايت قاطعانه 
خويش را از رويكرد انقالبي شوراي نگهبان اعالم 
نموده و اين شورا را از تأثير پذيري در برابر فشارها 
و مبتال شدن به محافظه كاري و مصلحت سنجي 
در پيگيري وظيفه  قانوني خود مبني بر نظارت بر 
انتخابات در تمامي مراحل بر حذر مي دارند. حتي 
سردمداري برخي مقامات در هجمه ها عليه اين 
شورا كه ضعف تدبيرشان و تيغ ناكارآمدي شان 
زخم هايي عميق بر اين مردم وارد نموده اس��ت 
و حيات سياس��ي خوي��ش را در حاشيه س��ازي 
مي بينند نبايد باعث شود كه از حق مردم مبني 
بر ممانعت از حضور افراد ضد نظام و ضدانقالب 
و داراي كارنامه  سياه در فساد و البي گري و رانت 

ذره اي كوتاهي صورت بپذيرد.

حمايت بسيج 270 دانشگاه از رويكرد انقالبي شوراي نگهبان
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