
5 88498443سرويس  سياسي

| روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5871 چهارش��نبه 30 بهمن 1398 | 24 جمادی الثانی 1441 |

    مكتب سليماني شرق و غرب را به تسخير خود درآورد 
سيد عزت اهلل ضرغامي عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي 
در صفحه شخصي خود در توئيتر سلحشوري و فرهنگ 
در مكتب شهيد سليماني را دليل تسخير شرق و غرب 
عالم در جريان ش��هادت اين ش��هيد عنوان ك��رد و نوش��ت: در اجتماع 
بزرگداشت چهلم شهيد سليماني در سنندج گفتم كردها جزو اصيل ترين 
اقوام ايراني هستند كه با دو صفت سلحشوري و فرهنگي هويت و شناسنامه 
ايران عزيز شده اند. مكتب سليماني هم بر اساس همين دو ويژگي شرق و 

غرب عالم را به تسخير خود درآورده است. 
........................................................................................................................
    ارائه گزارش هاي مردمي از تخلفات انتخاباتي به شوراي نگهبان

عباسعلي كدخدايي قائم مقام و سخنگوي شوراي نگهبان در حساب 
كاربري خود در توئيتر نوش��ت: در س��امانه مردم ناظ��ر، گزارش هاي 
مردمي از تخلفات در ام��ر انتخابات دريافت كرده اي��م. وي ادامه داد: 
مواردي كه قابليت پيگيري داشته و همراه با مستندات متقني توسط 
گزارشگران ارائه شده، جهت بررسي و اقدامات قانوني الزم ارجاع شده 
است. سخنگوي شوراي نگهبان با هشتگ كردن اقتدار ملي ايرانيان در 

خاتمه تأكيد كرد: نتايج بررسي به اطالع مردم مي رسد. 
........................................................................................................................

    روايت عضويت رهبر انقالب در شوراي انقالب سال 57
صفحه اينستاگرام درس و عبرت منتسب به دفتر حفظ 
و نشر آثار آيت اهلل خامنه اي در آخرين پست اينستاگرامي 
خود روايتي از فراخواندن حضرت آيت اهلل خامنه اي در 
س��ال ۵۷ به دس��تور امام خميني)ره( و توسط شهيد 
مطهري به تهران براي عضويت در شوراي تازه تاسيس انقالب را منتشر كرد. 
در اين پست آمده است: دي ماه ۵۷ به ميانه رسيده بود كه دوست قديمي 
آيت اهلل خامنه اي، آقاي مرتضي مطهري تماس گرفت. گفت كه »بايد براي 
امر مهمي به تهران بياييد.« آقاي خامنه اي به دليل ضرورت حضور در صحنه 
مبارزات مش��هد قبول نكرد. چند روز بعد آقاي مطهري پيغام صريح تري 

فرستاد: »نيامدن شما به تهران مخالفت با امر امام است.«
آقاي خامنه اي راهي تهران ش��د و آنجا بود كه فهميد به دستور امام، يك 
»شوراي انقالب« تشكيل شده است. امام، آقايان مطهري، بهشتي، هاشمي، 
باهنر و موسوي اردبيلي را مأمور كرده بود تا نيروهاي اساسي را به اين شورا 
دعوت كنند. از نخستين افرادي كه اين گروه فراخواندند، آيت اهلل خامنه اي 
بود. جلسات شوراي انقالب كه تا ۲۲بهمن، مخفيانه و در منزل اعضا برگزار 

مي شد، رهبري ميداني انقالب را برعهده داشت. 
........................................................................................................................

    تكاپوي انتخاباتي چگونه بركت پيدا مي كند؟
»محمد ايماني« تحليلگر مس��ائل سياس��ي و فعال 
رس��انه اي در كانال تلگرامي خود نوش��ت: بر حسب 
ظاهر، بايد به آقاي روحاني و ائتالف حاكم بر دولت و 
مجلس تبريك گفت! آنها در اين ۵0-40 روز س��عي 
بليغي كردند تا با تمارض و جنجال و داد و بيداد و مظلوم نمايي، حواس 
عوام و خواص را از موضوع اصلي انتخابات پرت كنند و تا حدود زيادي 
هم موفق شدند. آنها توانستند در يك وقت كشي نسبتاً موفق، مجال نقد 
كارنامه پرخسارت خود را از منتقدان بدزدند و تمركز عمومي در اين باره 
را به حاشيه برانند. بماند كه بخش ديگري از عمليات آنها، بر نقارافكني 

و تعميق اختالفات در طيف مقابل متمركز بود. 
تظاهر به نامزد نداشتن و شركت نكردن در رقابت انتخاباتي، درست مانند 
رفتار بازيكني اس��ت كه چون از حريف جا مانده، ناگهان خود را بر زمين 
بكوبد و وقتي بازيكن حريف ايستاد و توپ را رها كرد، او استارت انفجاري 
بزند تا توپ را بربايد! همه اين واقعيت ها يك طرف اما خس��ارت هايي كه 
ائتالف اش��رافي به زندگي مردم وارد كرده، از ياد بردني نيست. مردم، با 
گرفتاري بزرگي كه دولت و وكيل الدوله ها وسط زندگي شان انداخته اند، 
دست و پنجه نرم مي كنند و اين گرفتاري، قابل سانسور و الپوشاني نيست.  
پويش مردمي »عبور از شومنيسم« و »اش��رافيت سياسي- اقتصادي«، 
سه چهار روز طاليي فرصت دارد تا ش��تاب بگيرد، شوك مثبت )حاصل 
از وحدت( ايجاد كند و سرنوشت مس��ابقه بزرگ را رقم بزند، مشروط بر 
اينكه طيف هاي منتسب به جبهه انقالب، تنازل كنند و در مقابل دروازه 
حريف، آن قدر ازدحام نكنند كه نشود توپ را وارد دروازه كرد! اي كاش 
تهيه كنندگان ليست ها يا شماري از 60نامزد موجود، دلسوزانه همت كنند 
و عده اي از آنها از دو ليست، به نفع ديگر هم تيمي هاي انقالبي كنار بروند. 

اين، بلوغ تكليف گرايي و انقالبي گري است.

الريجاني مطرح كرد 

 گفت وگوهاي ايران و سوريه
 براي امنيت سرمايه گذاران ايراني

بــراي اجــرايــي شـــدن 
سرمايه گذاري ها روي مدل هايي 
بحث شـد تا تجـار و صنعتگران 
ايـرانـي بـا آرامــش خـاطـر 
سرمايه گذاري كنند و بحث ها در 
اين خصوص بايد ظـرف يك ماه 

آينده پيگيري شود. 
به گ��زارش فارس، عل��ي الريجاني 
رئيس مجلس ش��وراي اسالمي كه 
صبح روز يك شنبه براي انجام سفري دو روزه عازم سوريه و سپس لبنان 
شده بود، در بدو ورود به تهران در تشريح دستاوردهاي سفر خود گفت: 
در اين س��فر در زمينه همكاري هاي اقتصادي بين ايران، سوريه و لبنان 
مذاكراتي با رؤساي جمهور و نخس��ت وزيران دو كشور داشتيم. با توجه 
به ظرفيت هايي كه در ايران وج��ود دارد و امكان همكاري در حوزه هاي 
تجاري، كشاورزي و صنعتي، بحث هايي با مسئوالن دو كشور انجام شد. 

رئيس قوه مقننه كشورمان با بيان اينكه بخش هاي زيادي از سوريه هم 
اكنون در وضعيت امن ق��رار دارد، تأكيد كرد: امن بودن ش��رايط باعث 
ش��ده تا امكان س��رمايه گذاري وجود داشته باش��د. براي اجرايي شدن 
سرمايه گذاري ها در اين سفر روي مدل هايي بحث شد تا تجار و صنعتگران 
ايراني با آرامش خاطر سرمايه گذاري كنند و بحث ها در اين خصوص بايد 

ظرف يك ماه آينده پيگيري و كميته هايي تشكيل شود. 
وي بخش ديگر گفت وگوها را مربوط به مس��ائل منطقه اي به ويژه بحث 
مبارزه با تروريس��م عنوان كرد و افزود: ايران و س��وريه در زمينه مبارزه 
با تروريس��م همكاري هاي تنگاتنگ��ي دارند و خوش��بختانه در نتيجه 
مجاهدت هايي كه انجام شد، ضربه جدي به تروريسم در منطقه وارد آمد، 
البته بقايايي در گوشه و كنار سوريه احتماالً با مداخله برخي كشورها وجود 

دارد، ولي پيشرفت هاي خوبي براي دفع اين غائله در حال انجام است. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي تأكيد كرد: جمهوري اسالمي ايران در مبارزه 
با تروريسم با يك طراحي خوب و شايسته به كشورهاي منطقه كمك كرد 
كه دستاورد خوبي براي امنيت پايدار در منطقه داشت. همه مسئوالن و افراد 
مؤثر در سوريه بر نقش مهم ايران در مبارزه با تروريسم تأكيد داشتند. وي 
همچنين در تشريح دستاوردهاي سفر به لبنان گفت: در لبنان با نخبگان اين 
كشور از بخش ها و فَِرق مختلف ديدار داشتيم كه ديدگاه هاي خوبي درباره 
ش��رايط فعلي منطقه، نقش مقاومت و جايگاه ايران داشتند. در اين زمينه 
پيشنهادهايي ارائه شد كه استماع و برخي از آنها را پيگيري مي كنيم. رئيس 
مجلس شوراي اسالمي همچنين از ديدار با جريان ها و گروه هاي فلسطيني 
در سفر به لبنان خبر داد و اظهار داشت: در اين ديدار ديدگاه هاي گروه هاي 

فلسطيني را براي استمرار مبارزاتشان مورد استماع قرار داديم. 

زيبـاكالم حزب 
كــارگــزاران    گزارش  یک

سـازندگي را به مصادره هاشمي رفسنجانی و 
سوءاستفاده از فردي كه در قيد حيات نيست، 
متهم كرده است، در مقابل روزنامه سازندگي 
به زيباكالم، شـعار تبليغاتي سـال76 محمد 
خاتمي »درود بر سه سيد فاطمي...« را يادآوري 
كرده و پرسـيده كه آيا آن مصـادره حضرت 
نبـود؟! خمينـي  امـام  يـا  زهـرا)س( 

انتقادات صادق زيباكالم عليه ليس��ت انتخاباتي 
ح��زب كارگ��زاران س��ازندگي، تنه��ا انتقاد به 
اين ليس��ت نيس��ت، گرچه صريح تري��ن آنها با 
موض��ع ادع��اي حماي��ت از جاي��گاه مرح��وم 
هاشمي رفسنجاني است. پيش از اين اصالح طلبان 
اصل ليست دادن توس��ط حزب كارگزاران را در 
حالي كه تصميم ش��وراي سياستگذاري بر عدم 
ارائه ليست بود، تفرقه افكني ميان اصالح طلبان 
دانستند: كارگزاران كه طي اين سال ها بر اساس 
»منفعت« و ن��ه اصالت  و اخ��الق تصميم گيري 
كرده، امروزه نيز طرح جداي��ي از اصالح طلبان 
را با راهبرِد ايجاد انش��قاق در اي��ن جريان كليد 
زده اس��ت.« در غياب فعاليت انتخاباتي خاتمي 
و عدم حضور هاش��مي، به نظر مي رس��د تشتت 

اصالح طلبان پررنگ تر شده است. 
    از اعتبار فرد فوت شده استفاده نكنيد!

صادق زيباكالم موضع گيري صريحي عليه ليست 
انتخاباتي حزب كارگزاران س��ازندگي، موسوم به 
ليست »ياران هاشمي« داش��ته است: »واقعيت 
اين اس��ت كه م��ا نمي توانيم از ش��هرت و اعتبار 
شخصي كه فوت كرده است، براي پيشبرد اهداف 
سياسي مان استفاده كنيم. اكنون حزب كارگزاران 
ليستي را منتس��ب به مرحوم هاشمي رفسنجاني 
كرده است كه معلوم نيست اگر ايشان زنده بود، آن 

را تأييد مي كرد يا نه.«
 اين س��خنان زيباكالم در آن دسته از رسانه هاي 
اصالح طلب كه نزديك به حزب اتحاد ملت هستند 
بازتاب يافته است. روزنامه ش��رق كه همواره در 
جدل ميان كارگزاران س��ازندگي و اتحاد ملت به 
نمايندگي از دو طيف معتدل و تندرو اصالح طلب 
در سوي تندرو يعني اتحاد ملت ايستاده، با انتشار 
مصاحبه زيب��اكالم تيت��ر زد: »اصالح طلبان راه 
اصولگرايان را نروند« با روتيتر: »بررسي حواشي 
ليس��ت انتخاباتي حزب كارگزاران در گفت وگو با 

زيباكالم«.
زيباكالم در ادامه، بحث را بر محور اخالق مي داند 

و نه سياست و مي گويد: »اصالح طلبان همواره به 
اصولگرايان ايراد مي گيرند كه امام را به نفع خود 
مصادره كرده اند. اين انتقاد درستي است، اما چرا 
خودش��ان هم همان  كاري را انجام مي دهند كه 
اصولگراي��ان مي كنند؟« او البت��ه درباره مصادره 
همه مفاهيم مثبت اخالقي توسط اصالح طلبان 

سكوت كرده است. 
او پس از تأكيد بر اينكه مواضع كارگزاراني ها الزاماً 
مواضع هاشمي نيست، حتي برخي از افراد حزب 
كارگزاران را »ضدهاش��مي« توصي��ف مي كند: 
»كافي اس��ت به مواضع برخ��ي از اعضاي فعلي 
كارگزاران در دهه۷0 نگاه كنيم و متوجه بشويم كه 
اتفاقاً تعدادي از اعضاي كنوني كارگزاران مواضع 
ضدهاشمي داشته اند و شب  و روز درصدد تخريب 

آقاي هاشمي بوده اند.«
زيباكالم البت��ه فراموش ك��رده قريب ب��ه اتفاق 
اصالح طلب��ان در ده��ه۷0 مش��غول تخري��ب 
هاشمي رفسنجاني بودند و لقب عاليجناب سرخ پوش 

را روزنامه نگار اصالح طلب به او داد. شايد زيباكالم از 
خاطر برده كه چرا هاشمي رفسنجاني از نمايندگي 
مجلس شش��م در افتتاحيه مجل��س انصراف داد؛ 
دليلي جز حجم باالي توهين و تخريب اصالح طلبان 

و رسانه هايشان عليه هاشمي داشت؟!
زيباكالم در پايان حرف نهايي را مي زند و كارگزاران 
را بيش از اصالح طلب، »نزديك به تكنوكرات هاي 

اصولگرا« مي نامد. 
انتقادات زيباكالم از ليست كارگزاران سازندگي 
كه پيش تر در فضاي مجازي هم منتش��ر شده، 
مورد پاس��خگويي روزنام��ه س��ازندگي، ارگان 
رسمي حزب كارگزاران س��ازندگي قرار گرفته 
است. روزنامه كارگزاران س��ازندگي در پاسخ به 
زيباكالم نوش��ته كه: »برخي از همين دوستان 
سال ها كتاب ها يا مقاالت مختلفي درباره مرحوم 
هاشمي منتشر كردند و از پرس��تيژ آن نيز بهره 
بردند. بر مبناي اش��كالي كه خ��ود اين حضرات 
گرفته اند، آيا مي توان س��ؤال كرد كه ش��ما چرا 

از نام آيت اهلل هاش��مي در مقاالت يا كتاب هاي 
خود بهره برده ايد؟ آيا براي هر مقاله و سخنراني 
و يادداشت و كتابي از ايشان كسب رضايت كرده 
بوديد؟ آيا ايش��ان راضي بود؟ طبيعي است كه 
چنين س��ؤاالتي، س��ؤاالتی بيهوده است« و در 
ادام��ه انتقاداتي به س��بك زيب��اكالم خطاب به 
نحوه تبليغ��ات انتخاباتي س��يدمحمد خاتمي 
مطرح مي شود: »برخي از جوانان منتقد به علت 
كم بودن س��ن ممكن اس��ت وقايع و شعارهاي 
دوم خرداد س��ال۷6 را فراموش كرده باشند، اما 
دكتر زيباكالم آن پوستر معروف آقاي خاتمي را 
احياناً بايد به ياد داشته باشد؛ پوستري كه ميان 
متدينين پخش شد و شعارش اين بود: »سالم بر 
سه س��يد فاطمي، خميني، خامنه اي، خاتمي«. 
اين شعار توسط دوس��تان اصالح طلب آن زمان 
طراحي ش��ده بود اما آيا آقاي زيباكالم در همان 
ايام پرس��يد كه چرا اين چپ هاي جوان از اس��م 
امام در پوستر خود بهره مي برند؟ و مثاًل نپرسيد 

از كجا مش��خص اس��ت كه حضرت فاطمه )س( 
از آقاي خاتم��ي حمايت مي كند؟ دوس��تان ما 
يا مسئله را متوجه نش��ده اند يا خود را به تغافل 
مي زنند.« در ادامه به زيباكالم ها توصيه مي كند 
كه: »به جاي نفرت پراكني و خرده گيري، ديگران 
را نيز تش��ويق به رأي دادن كنيم ت��ا از اين برزخ 
نااميدي و سرخوردگي عبور كنيم. فردا كه رقباي 
تند و تيز ما وارد مجلس شدند و برنامه هاي خود را 
اجرا كردند، ديگر دير است و قطعاً كساني كه اين 
روزها تحت تاثير هيجانات تحريم محور هستند، 
اين پرسش را پيش خواهند كشيد كه چرا كسي 
به ما هش��دار نداده بود كه چه در انتظار كش��ور 
و مردم اس��ت. آن زمان زيباكالم  ها چه پاسخي 

خواهند داشت؟«
»هيجان��ات تحريم محور« اش��اره كارگزاران به 
اصالح طلبان راديكال اس��ت كه از اس��اس دادن 
ليست در انتخابات را رد كردند. كنايه به اين نكته 
در جايي كه زيباكالم خود را منتقد عنوان ليست 
يعني »ياران هاش��مي« ج��ا زده و در مورد اصل 
ليست دادن سكوت كرده، در واقع نشان دادن اين 
گزاره است كه شما مشكل تان اصل ليست دادن 

است و به عنوان اشكال مي گيريد!
در عين حال، محس��ن هاش��مي رئيس شوراي 
مركزي حزب كارگزاران نيز ضمن دفاع از ليست 
حزب كارگزاران، عنوان »ياران هاشمي« را صرفاً 

كاري ژورناليستي دانست. 
    عـارف: ادعـاي مرعشـي را تكذيـب 

مي كنم
همچنين محمدرض��ا عارف رئيس ش��وراي 
عالي سياس��تگذاري اصالح طلبان نيز ادعاي 
حسين مرعشي در نشس��ت خبري خود را كه 
تأكيد كرده بود ليست ارائه شده توسط حزب 
كارگزاران از س��وي رئيس دول��ت اصالحات 
توصيه شده رد كرد و در پاسخ به اين سؤال كه 
آيا ليست هشت حزب اصالح طلب نيز با توصيه 
خاتمي بسته شده اس��ت، گفت: »با شناختي 
كه از آقاي مرعشي داريم مي توانم به نيابت از 
ايشان تكذيب كنم. نگاه ايشان اجماعي است و 
در عين حال يك شخصيت حزبي اصالح طلب 
هس��تند و حزب كارگزاران هم به عنوان يك 
حزب اصالح طلب حق ارائه ليس��ت دارد و من 
فكر مي كنم احتماالً خود آقاي مرعش��ي اين 
را تكذيب خواهد كرد. مش��ي آق��اي خاتمي 
اين است كه هميش��ه از رفتار اجماعي و ملي 

حمايت مي كند.«

اختالفات اصالح طلبان بر سر ليست دادن و ندادن ادامه دارد

جدال اعتباريابی از رفتگان يا زنده ها!؟

10هـزار نفـر از اسـتادان و مدرسـان دانشـگاه ها، مراكز 
آموزش عالي و پژوهشـي كشـور بـا نامـه اي انتخاباتي به 
مـردم ايـران، ويژگي هـاي نماينـدگان اصلـح بـراي 
تشـكيل مجلـس يازدهـم را در نخسـتين انتخابـات 
40سـاله دوم انقالب احصـا و بـه ايرانيان معرفـي كردند. 
 به گزارش »جوان«، در بخش��ي از نامه اس��تادان و مدرس��ان 

آمده است:
ملت مسلمان ايران! نامه اس��تادان به شما بي واسطه و فراحزبي 

است!
فرا رسيدن نخستين سالگرد انقالب اسالمي و تولد مجددتان در 
چله دوم را به ش��ما مردان مقاوم، بانوان صبور، جوانان هوشيار، 
استادان گرامي، دانشجويان بيدار، معلمان دلسوز، دانش آموزان 
كوشا، برادران و خواهران انقالبي و وطن خواه تبريك و تهنيت 
مي گوييم و 41سال، مقاومت، پايداري  و تالش تان براي پيشرفت 
را از صميم جان مي ستاييم چراكه اينك به باور و يقين رسيده ايم 
كه تحمل اين  همه مشكل و موانع دشمن ساخته و سختي هاي 
ناشي از خنجر نفوذي ها، نيش كج فهمان، س��وءتدبير نااهالن 
ممكن نبوده و نيس��ت مگر با ايمان و بصيرت شما كه دنيا را به 

تسليم و تعظيم واداشته است. 
ما جمعي از استادان و مدرسان دانشگاه ها، مراكز آموزش عالي 
و پژوهش��ي كش��ور از اينكه به عنوان بخش��ي از خانواده بزرگ 
ايران  زمين، در كنار و ميان شما چنين ملتي عظيم قرار داريم، بر 
خود باليده و به آن مفتخريم كه در اين 41سال از پيمايش راهي 
ناهموار با دامنه اي سخت و در ش��يبي تند توانسته ايم با شما تا 

آستانه صعود به قله نهايي پيشرفت، همگام شما باشيم. 
ايرانيان عزيز! غفلت از جريان انقالبي س��بب بروز چند مشكل 
اساسي در اين كش��ور پهناور و پراستعداد شده است كه از نگاه 
شما مردم پنهان نمانده اما ما در جايگاه مستشاري شما مردم 
بزرگ، برخي از عمده ترين آنها را در همس��ويي با شما به شرح 

زير مي دانيم:
1- طمع دش��منان انقالب اس��المي به نتيجه برخي اقدامات 
خصمانه مانند تحريم هاي اقتصادي براي توليد فش��ار بيش��تر 

بر ايرانيان
۲- ايجاد احساس به خطر افتادن قوام انقالب اسالمي با حمله به 

اركان نظام اسالمي و مردم ساالري ديني
3- س��رريز ش��دن ناكامي هاي اقتصادي و فرهنگي ناش��ي از 

ساختارهاي شبه مدرن و وارداتي به حوزه امنيتي
4- دشوار شدن معيشت، افزايش بيكاري، كاهش ارزش پول ملي، 

تعطيلي كارخانه ها و... به خاطر دوري از مختصات جامعه ايراني
۵- س��خت ش��دن دفاع از ارزش هاي انقالب و نظام اسالمي به 
دليل ميدان دادن به ارزش هاي غربي از سوي برخي ساختارهاي 

رسمي.
با توجه به اين موارد، اصلي ترين محور گفت وگوي اس��تادان و 

مدرسان با شما مردم شريف در چگونگي خروج از اين وضعيت 
است تا هم انقالب اسالمي تداوم يافته و هم مردم از شرايط دشوار 

زندگي نجات يابند. 
    راهكارهاي خروج از وضعيت فعلي

الف( تشكيل مجلس ِرَجاٌل َصَدقُوا، مجلس تراز گام دوم 
انقالب اسالمي

تجربه 40سال قانونگذاري در چارچوب نظام اسالمي اقتضا دارد 
تا با نگاهي آسيب شناسانه به رفع نقاط ضعف و اشكاالت 10دوره 
گذشته پرداخته و مجلسي در تراز گام دوم انقالب اسالمي شكل 
داد؛ مجلسي كه تمامي راه يافتگانش، صادقانه به امكانات متنوع 
و گسترده ايران واقف و به استعدادهاي ايراني براي درماني ايراني 
باور و يقين داشته باشد، اصطالحاً مجلس »رَِجاٌل َصَدقُوا« باشد، 
فعل و گفتار نمايندگانش مبين خالف گويي، كذب و نفاق نبوده 

و آينه تمام نماي ايران بزرگ و اسالمي باشد. 
ب( بازگشت شعارهاي انقالب اسالمي

 تجارب ملت در 40س��ال گذشته نش��ان مي دهد هر جا شما 
و ما انقالب��ي، يعني مطابق ش��عارهاي اصلي انق��الب ايرانيان 
عمل كرديم موفق بوده اي��م پس عقالنيت ايج��اب مي كند تا 
انقالبي گري را به عرصه هاي ناموفق و دورمانده از انقالب همانند 
حوزه اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و... بكش��انيم و اجازه بدهيم تا 
مديريت هاي جهادي بر كرسي هاي مديريتي حاكم شود. اين 
مهم اما الزام��اً از روش هاي ايفاي نقش مردم س��االرانه ممكن 
خواهد ش��د كه بهترين فرصت آن اكنون يعني انقالبي كردن 

تركيب مجلس آينده است. 

ج( ارتقای كيفيت هاي مديريت با تأسي به الگو و مكتب 
شهيد سليماني

حال كه امريكاي جنايتكار، سپهبد و سپهساالر ايران و اسالم، 
حاج قاسم س��ليماني را با ترور پنهان و در دل شب از ملت ايران 
گرفت تا به  زعم خود درروند پيش��رفت هاي اي��ران خلل ايجاد 
كند، مردم ايران مي توانند با الگو قرار دادن اين شهيد بزرگوار، 
نمايندگاني با ش��اخصه هاي جديد روانه مجل��س نمايند. اگر 
بخواهيم با اين َرُجل صادق، »همانندجويي« كنيم و به مجلس 
»رَِجاٌل َصَدقُوا« داللت شويم بايد به اصول مكتب سردار سليماني 

ملتزم باشيم كه عبارتند از:
1- باور قلبي و اجتماعي به انديش��ه والي��ي و اعتقاد عملي به 

واليت  فقيه
۲- تكليف شناسي و انجام  وظيفه
3- جهت گيري  انقالبي و جهادي

4- خودسازي براي مقابله با خودخواهي
۵- بي اعتقاد به مرزها در خدمت به ايران و اسالم

6- شجاعت در اقدام و بصيرت در تدبير
۷- باورمند به نصرت الهي و اميدآفرين

8- اجتناب از  اشرافيگري.
     ويژگي هاي كانديداهاي همسو با مكتب سليماني

ترديدي وجود ندارد كه اگر فردي از نامزدهاي مجلس يازدهم به 
مكتب سردار سليماني اقتدا نمايد، داراي روحيه و رفتاري متمايز 
از ديگران شده و به خصال نيكوي زير آراسته خواهد شد؛ خصالي 

كه مردم تشنه آن هستند:

1- به نمايندگي مجلس به  عنوان يك شغل، كاسبي و غنيمت 
نگاه نمي كند. 

۲- مغرور نيس��ت و خود را مناس��ب ترين فرد براي خانه ملت 
نخواهد ديد و راه را براي شايسته تر از خود مي گشايد. 

3- براي قرار گرفتن در اين جايگاه به هر كار ناپس��ند و خالفي 
دست نخواهد زد. 

4- همواره و بموقع بين خود و فتنه ه��اي رنگارنگ، مرز آفرين 
خواهد بود.

۵- اختالف افكني و وحدت شكني نخواهد كرد. 
6- دست به تخريب رقبا و جريان رقيب نخواهد زد بلكه به  صورت 

ايجابي به تعريف و تبيين گفتمان و نقشه راه خود خواهد پرداخت.
۷- مصالح ملي را فداي منافع حزبي نخواهد كرد. 

8- صالحيتش اگر تأييد شد، آن را نشانه اي براي كرامت ذاتي 
خويش تلقي نخواهد كرد و اگر با عدم احراز صالحيت روبه رو شد 
يا نتيجه را مي پذيرد يا از راه قانوني به آن اعتراض كرده و اسير 

وسوسه هاي دشمن نخواهد شد. 
9- اگر موفق به كس��ب رأي شد، از س��نگيني بار مسئوليت به 
خدا پناه بُرده و اگر موفق نش��د، ديگران را به انواع بدي ها متهم 

نخواهد كرد. 
10- وقتي به مجلس ورود پيدا ك��رد، مردم را فراموش نكرده و 

سرگرم زندگي معمولي و تأمين منافع خود نخواهد شد. 
11- رأي��ش را نخواهد فروخت و وارد زد و بندهاي سياس��ي با 

كارگزاران و باندهاي قدرت و ثروت نمي شود. 
1۲- در گفتار و كردار از دايره ِرَجاٌل َصَدقُوا تجاوز نمي كند. 

13- اگر بر اس��اس اس��ناد متقن مشخص ش��ود، نماينده اي با 
گردش پول هاي كثيف به خانه ملت راه يافت��ه براي احترام به 

كرامت مردمان در ابطال اعتبار نامه او مجاهدت خواهد كرد. 
14- و... 

د( مقابله با توطئه هاي پيچيده امريكا براي انتخابات 98
ا- بي ثبات سازي، بي دولت سازي و ايجاد خأل قدرت در ايران

 ۲- كاهش مشاركت مردم در پاي صندوق هاي رأي
3- زير سؤال بردن نتيجه انتخابات

4- حمايت از غرب گرايان و ابداع طيف ضدجنگ جهت كسب 
اكثريت مجلس 

ه( قوي شدن كشور از طريق قوي كردن مجلس
مهم ترين راهبرد براي عبور از موانع و چالش هايي كه سلطه گران 
و مستكبران بر سر راه حفظ استقالل و عزت ملت شريف ايران 

تدارك ديده اند، همانا »قوي تر شدن« ايران و ايراني است. 
پرسش اين است كه قوي تر شدن مجلس چه راه هايي دارد كه در 

پاسخ به آن مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1( كارآمد سازي مجلس

۲( احياي ظرفيت هاي قانوني مجلس
3( توجه به نقش مجلس در مقابله با بحران ها.

نامه 10هزار استاد و مدرس دانشگاه هاي كشور به مردم ايران

راهقویشدنکشورازمسیرمجلسقویمیگذرد
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