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راز شكست دشمنان انقالب
رهبر معظم انقالب اسالمي، حضرت آيت اهلل العظمي خامنه اي در ديدار 
بسيجيان فرمودند: »مجموعه اي گسترده و با عظمت همچون بسيج در 
ايران و يا نمونه هاي ديگر آن در برخي كشورها، بيش از مجموعه هاي 
ديگر در معرض دشمني نظام سلطه است، همانگونه كه با حشدالشعبي 
در عراق و حزب اهلل در لبنان مخالفت و مقابله مي شود. اما اين دشمني 
تأثير ندارد و پيروزي ملت ايران و بسيج و جريان انقالبي تضمين شده 
است زيرا خداوند متعال مي فرمايد اگر ملتي در مسير جهت گيری ها 
و اهداف الهي حركت با اين حركت و خداوند را ياري كند، خداوند هم 
آنها را نصرت خواهد كرد و با ياري خداوند هيچ جريان معارضي توانايي 

غلبه نخواهد داشت. «
بايد گفت بسيج صرفاً يك سازمان دهي و حركت عمومي براي تأمين 
اهداف مقطعي نيس��ت، بلكه برخاس��ته از يك تفكر اس��ت. حضرت 
امام خامنه اي در يكي از بيانات پيش��ين خود در باب تفكر بس��يجي 
مي فرمايند: »تفكر بس��يجي تركيبي اس��ت از ايم��ان عميق، تالش 
مخلصانه، هشياري در شناخت دشمن، گذشت و ايثار در برابر دوست 
و ايستادگي و مقاومت ش��جاعانه و خس��تگي ناپذير... و اين است آن 
حقيقت وااليي كه امام بزرگوار ما به  خاطر آن، بسيجي بودن را افتخار 
خود مي دانس��ت. « ايش��ان همچنين در يكي ديگر از بيانات خود، از 
ويژگي هاي تفكر بسيجي را عدالت طلبي مي دانند و تأكيد مي نمايند: 
»منطق انس��ان هاي داراي تفكر بسيجي و اس��المي، منطقي قوي و 

زمينه ساز پيشرفت در كارهاست. «
با توجه به اين گزاره ها، مي توان چنين استنباط كرد كه تفكر بسيجي را 
بايستي در ذيل گفتمان كالن انقالب اسالمي تحليل نمود و آن نگرش، 
توأم با احساس مسئوليت مؤمنانه و جهادي منبعث از معرفت عميق 
اسالم ناب محمدي )ص( است كه در انقالب اس��المي تبلور يافت. از 
ويژگي هاي خاص انقالب اسالمي، پشتوانه  منطقي و عقالني آن بود؛ 
به نحوي كه شعارها و آرمان هاي آن پس از 40 سال، هنوز دچار كهنگي 

نشده و تازگي دارد. 
ظهور و بروز اي��ن آرمان ها را مي توان در حرك��ت عمومي ملت، يعني 
بس��يج، مش��اهده كرد. از اين رو، به نحوي مي توان تفكر بس��يجي را 
»پيش��ران« يا »موتور محرك« ني��ل به آرمان هاي انقالب اس��المي 
دانست. به بيان معظم له، »آنچه، كمتر به آن پرداخته شده است و بايد 
پرداخته بشود، مسئله  عقبه  فكري و پشتوانه  فكري بسيج است. بسيج 
يك انديشه است، يك فكر است، يك منطق است، يك منظومه  فكري 
است. علت اين هم كه همه مي بينند كه تحصيل كرده، نخبه، نابغه، از 
رشته هاي مختلف مجذوب بسيج مي شوند، اين است كه بسيج صرفاً 
يك حركت احساسي نيس��ت، يك منطق قوي پشت سِر بسيج وجود 
دارد. اين منطق، اي��ن علم، وقتي با عمل همراه مي ش��ود، اين غوغا را 

درست مي كند، اين حوادث شگفت آور را خلق مي كند. «
عقبه  فكري اين آرمان ها سبب ش��د كه برخالف ساير انقالب ها، كه با 
گذشت چند سال ابتدايي آنها، شعارهاي شان رنگ مي بازد، شعارهاي 
برخاسته از شعور انقالب اس��المي، نه تنها رنگ نباخت، بلكه مرزهاي 
جغرافيايي ايران اسالمي را درنورديد و در گس��تره اي وسيع تر بروز و 

ظهور يافت. 
به تعبير مقام معظم رهبري )مدظله العالي(، »اين تفكر كه تفكر بسيجي 
است و امام بزرگوار ما اين را در ايران اسالمي خلق كرد، اين صادر شده. 
بارها گفتيم، مفاهيم انقالب و مفاهيم اسالم، مثل عطر گل هاي بهاري 
است؛ هيچ كسي نمي تواند جلوي آن را بگيرد، پخش مي شود، همه جا 
مي رود. نسيم روح افزا و روان بخشي است كه همه جا را به خودي خود 
مي گيرد. حاال جنجال كنند، دادوبيداد كنند. رفته، صادر شده و اآلن 
شما در كشورهاي گوناگوني مالحظه كنيد. « ايشان، پايه  اين تفكر را 
»اعتقاد به مسئوليت انسان« مي دانند. احساس مسئوليتي كه برخاسته 
از ايمان ژرف و يقين آميخته با اخالص باشد، مي تواند مؤمن جهادي 
را تربيت كند و اجتماع مؤمنين جهادي، جامعه  ايماني را رقم خواهد 
زد كه ويژگي بارز آن، احساس مسئوليت جمعي و يا به تعبير دقيق تر، 

»عزم ملي« است. 
باز در بيانات پيشواي بسيجيان مي خوانيم: »معناي بسيج، توأم كردن 
ايمان و عمل است؛ عمل مجاهدانه، نه صرفاً عمل شخصي. از نظر اسالم، 
ايمان مجرد از عمل، يك حداقل است. ايمان كامل و ايمان حقيقي آن 
ايماني اس��ت كه با جهاد در ميدان عمل همراه باش��د: و الّذين آمنوا و 
هاجروا و جاهدوا في سبيل اهلَلّ و الّذين آووا و نصروا اولئك هم المؤمنون 
حّقا؛ مؤمن حقيقي آن كسي است كه ايمان را با جهاد و هجرت و نصرت 
همراه مي كند. تشخص بسيجي به اين است. اين فكر غلط و انحرافي كه 
ما ايمان را منهاي عمل و منهاي جهاد، براي تقرب الي اهلل كافي بدانيم، 
اين آيه و آيات زيادي آن را رد مي كنند. بسيج، قائم به همين است كه 

ايمان همراه با عمل، آن  هم عمل مجاهدانه باشد. «
همان گونه كه رهبر معظم انق��الب تأكيد مي كنن��د، مبناي حركت 
اجتماعي و جهاد عمومي بارها در قرآن كريم بيان  شده است. به عنوان 
 مثال، خداوند متعال در سوره  مباركه انفال آيه  74 مي فرمايد: »َوالَّذيَن 
ِ َوالَّذيَن آَووا َونََصروا أُولِئك ُهُم  آَمنوا َوهاَجروا َوجاَهدوا في َس��بيِل اهللَّ
ا لَُهم َمغِفَرٌه َورِزٌق كريٌم«؛ و آنها كه ايمان آوردند و هجرت  الُمؤِمنوَن َحقًّ
نمودند و در راه خدا جهاد كردند و آنها ك��ه پناه دادند و ياري نمودند، 
آنان مؤمنان حقيقي ان��د. براي آنها، آم��رزش )و رحمت خدا( و روزي 

شايسته اي است. 
و يا در آي��ه   218 بقره مي خواني��م: »إِنَّ الَّذيَن آَمن��وا َوالَّذيَن هاَجروا 
ُ َغفوٌر َرحيٌم«؛  ِ َواهللَّ ِ أُولِئك يرجوَن َرحَمَت اهللَّ َوجاَهدوا في َس��بيِل اهللَّ
كساني كه ايمان آورده و كس��اني كه هجرت كرده و در راه خدا جهاد 
نموده اند، آنه��ا اميد به رحمت پ��روردگار دارند و خداون��د آمرزنده و 

مهربان است. 
از اين  نمونه ها در قرآن كريم كم نيست. همچنين در آيه  111 سوره 
َ اشَتری ِمَن الُمؤِمنيَن أَنُفَسُهم َوأَموالَُهم بِأَنَّ لَُهُم  توبه آمده است: »إِنَّ اهللَّ
ا فِي التَّوراه  ِ َفيقُتلوَن َويقَتلوَن َوعًدا َعلَيِه َحقًّ الَجنََّه يقاتِلوَن في َسبيِل اهللَّ
ِ َفاسَتبِش��روا بَِبيِعكُم الَّذي  َواإلِنجيِل َوالُقرآِن َوَمن أَوفى بَِعهِدِه ِمَن اهللَّ
بايعُتم بِِه َوذلِك ُهَو الَفوُز الَعظيُم«؛ خداوند از مؤمنان، جان ها و اموالشان 
را خريداري كرده، كه ]در برابرش[ بهشت براي آنان باشد؛ ]به اين گونه 
كه[ در راه خدا پيكار مي كنند، مي كشند و كشته مي شوند؛ اين وعده  
حقي است بر او كه در تورات و انجيل و قرآن ذكر فرموده و چه كسي از 
خدا به عهدش وفادارتر است؟ اكنون بشارت باد بر شما، به دادوستدي 

كه با خدا كرده ايد و اين است آن پيروزي بزرگ!
بر كسي پوشيده نيست كه مسير پرپيچ وخم پيشرفت كشور و عبور نظام 
اسالمي از چالش هاي پيراموني، نيازمند عزم ملي و انديشه اي مستحكم 
است كه هر دو اين ويژگي ها در تفكر بسيجي مشاهده مي گردد. از ديگر 
سو، حفظ اقتدار ملي در مقابل تهديدات دشمنان انبوه و تا بن دندان 

قدرتمند نيز نيازمند همين احساس مسئوليت جمعي است. 
اس��تقرار تفكر بس��يجي در آحاد و نخبگان جامعه، عم��اًل زمينه هاي 
وابس��تگي فكري و عملي به بيگانگان را زدوده و دغدغه هاي استقامت 
عمومي در مقابل فشارهاي خارجي را مي كاهد. جامعه اي كه در آن اين 
تفكر مسلط و حاكم شود با خيال آسوده مي تواند مسيري را بپيمايد كه 
هرچند در ابتداي راه با دش��واري هاي گام هاي بزرگ همراه است، اما 
به زودي حالوت دستاوردهاي اين ايستادگي بر اصول را خواهد چشيد. 
چنين تفكري، جامعه و كشور را از جهات گوناگون در مقابل آسيب ها 
و آفات، بيمه مي كند و به همين دليل مي توان راز پيشرفت روزافزون 
و شكست ناپذيري جمهوري اسالمي را فهميد و آن تمسك به چنين 
تفكر و گفتماني اس��ت. به بيان حضرت امام راحل عظيم الشأن، »اگر 
بر كشوري نواي دل نشين تفكر بس��يجي طنين انداز شد، چشم طمع 
دش��منان و جهان خواران از آن دور خواهد گرديد، واال هر لحظه بايد 

منتظر حادثه ماند. «

محمدجواد اخوان

رهبر انقالب در دیدار هزاران نفر از بسیجیان:

ملت را تكریم و تعظیم می کنم

حضرت آیت اهلل خامن�ه اي، رهب�ر معظم انقالب 
اس�المي صبح دی�روز در دی�دار ه�زاران نفر از 
بس�یجیان، ضمن تبیین اس�اس تشكیل بسیج 
به عنوان ی�ك نه�اد تبدیل کنن�ده تهدیدها به 
فرصت ها و تشریح گسترده فعالیت ها و خدمات 
شجره طیبه بس�یج در عرصه هاي مختلف جنگ 
سخت و نرم، به حرکت پرشكوه ملت بزرگ ایران 
در یك هفته گذش�ته اش�اره کردند و با تش�كر 
عمیق از ای�ن حرکت قدرتمندان�ه تأکید کردند: 
ملت ایران با این حرکت، توطئه وس�یع، بس�یار 
خطرناك و برنامه ریزي شده دش�من را نابود کرد. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانى دفتر مقام معظم رهبري، 
رهبر انقالب اس��المي در ابتداي سخنان شان ضمن 
تبريك هفته بسيج، به حركت عظيم و پرشكوه ملت 
ايران در يك هفته گذشته اشاره كردند و گفتند: من 
تكريم و تعظيم عميق خود را به ملت بزرگ ايران ابراز 
مي كنم. ملت ايران با اين حركت، يك بار ديگر حقيقتاً 

اقتدار و عظمت خود را نشان داد. 
   اتفاق�ات اخی�ر، توطئه اي عمیق و بس�یار 

خطرناك بود
حضرت آيت اهلل خامن��ه ای، اتفاق��ات اخير را يك 
توطئه عميق، وسيع و بس��يار خطرناك خواندند و 
افزودند: دشمنان براي طراحي اين توطئه، هزينه 
بس��ياري كرده بودند و مترصد فرصتي بودند تا در 
يك بزن��گاه آن را با اس��تفاده از اقدامات تخريبي و 
آدم كشي و شرارت، انجام دهند و تصور كردند قضيه 
بنزين فرصت مورد نظر آنها است و لشكر خود را وارد 
ميدان كردند اما ملت ايران با نمايش پرشكوه خود، 
حركت دشمن را نابود كرد. ايشان حركت ملت ايران 
در ميدان را مهم تر و باالتر از اقدامات نيروي انتظامي، 
سپاه و بسيج در مواجهه س��خت دانستند و تأكيد 
كردند: حركت عظيم ملت ايران كه از زنجان و تبريز 
آغاز و حتي به برخي روستاها هم رسيد و تهران نقطه 
پاياني آن بود، يك تودهني به استكبار و صهيونيسم 
جهاني بود و آنها را وادار به عقب نشينى كرد. رهبر 
انقالب اسالمي با تأكيد بر اينكه دشمنان اصلي ملت 
ايران معنا و پيام اين حركت عظيم مردمي را متوجه 
مي شوند، افزودند: اين يك هفته حقيقتاً اوج شكوه و 
عظمت ملت ايران بود و خداوند متعال را شاكريم و از 

مردم عزيز هم سپاسگزاريم. 
    تشكیل بس�یج مصداق بارز تبدیل تهدید 

به فرصت
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه سخنان شان به 
تبيين جايگاه و گستره اعضا، فعاليت ها و خدمات 
سازمان بس��يج پرداختند و گفتند: تشكيل بسيج 
مستضعفين يك ابتكار بي بديل از جانب امام بزرگوار 
بود كه مبتني بر انديشه انقالب و اسالم شكل گرفت 
و اكنون بسيج ش��ايد بزرگ ترين ش��بكه مردمي 
فرهنگي، اجتماعي و نظامي در دنيا باش��د. ايشان 
خاطرنش��ان كردند: هنر امام)ره( اي��ن بود كه اين 

پديده بي نظير را از دل كوچه پس كوچه هاي شهرها 
و از متن مردم شكل داد. 

رهبر انقالب اسالمي، تشكيل بس��يج را مصداق بارز 
تبديل تهديد به فرصت خواندند و گفتند: در 1۳ آبان 
1۳۵8 و بعد از ماجراي النه جاسوسي و تحقير امريكا، 
آنها عالوه بر تهدي��د زباني، اقدام ب��ه تهديد عملي و 
اعزام ناوهاي خود به خليج فارس كردند و جمهوري 
اس��المي نيز در آن زمان از امكانات نظامي و دفاعي 
مناسب برخوردار نبود اما امام)ره( كمتر از يك ماه بعد 
از 1۳ آبان، در پنجم آذر س��ال 1۳۵8 فرمان تشكيل 
بس��يج را دادند و عماًل آن تهديد را تبديل به فرصت 
كردند. حض��رت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به اينكه 
اقدام امام)ره( يك قدرت نمايي بزرگ در مقابل امريكا 
بود، افزودند: اگر آن زم��ان در مقابل تهديد امريكا جا 
زده مي شد، معلوم نبود سرنوشت كشور چه مي شد. 
بنابراين حقيقت و منطق اصلي بسيج، رفع تهديدها و 

تبديل تهديدها به فرصت است. 
    چرا نظام اسالمي همواره با تهدیدها مواجه 

است
ايشان سپس به موضوع تهديدهاي فرارو و اينكه چرا 
نظام اسالمي همواره با تهديدها مواجه است، پرداختند 
و خاطرنشان كردند: نظام اسالمي برگرفته از مباني و 
ارزش های اسالمي است و اسالم نيز پرچمدار صريح 
عدالت و آزادي است و از طرف ديگر، نظام سلطه اساساً 
مخالف آزادي و عدالت اس��ت، بنابراين نظام اسالمي 
به طور طبيعي در معرض تهديدهاي س��لطه گران و 

جبهه استكبار قرار دارد. 
رهبر انقالب اس��المي با بي��ان نمونه هايي از ضديت 
نظام سلطه با آزادي و عدالت در امريكا و اروپا و ديگر 
كشورها، افزودند: نظام سلطه همواره با استقالل ملت ها 
مقابله كرده و آن را مورد توهين قرار داده است و در اين 
زمينه هيچ ابايي از بيان نيت خود ندارد، همان طور كه 
امريكايي ها صراحتاً مي گويند براي نفت سوريه وارد 
شرق فرات ش��ده اند و يا اينكه بدون اجازه وارد پايگاه 
نظامي خود در عراق مي شوند و هيچ اعتنايي به دولت 

و پايتخت اين كشور نمي كنند. 
حضرت آيت اهلل خامنه ای، اسالم را نقطه مقابل اين 
تفكر س��لطه گرانه دانس��تند و تأكيد كردند: اسالم 
صراحتاً و بدون رودربايستي از عدالت و آزادي دفاع، 
و با ظلم و بي عدالتي مقابل��ه مي كند، همانگونه كه 
نظام جمهوري اس��المي در اوايل انق��الب و در اوج 
درگيری ها با امريكا، با اقدام شوروي سابق در تجاوز 
به افغانستان مخالفت كرد. ايشان در جمع بندی اين 
بخش از سخنان ش��ان گفتند: تفكر اسالمي در هر 
قالبي كه بروز كند، نظام سلطه به صورت قهري با آن 
مقابله خواهد كرد، چه برسد به اينكه تفكر اسالمي در 
قالب يك نظام و قدرت سياسي مستقر با ملتي بزرگ 
و نيروهاي مسلح و توانايي هاي علمي بروز كند كه در 
چنين شرايطي، تهديدها و دشمني ها بسيار بيشتر 

خواهد بود. 

    مقاوم�ت توانس�ت گریبان نظام س�لطه را 
بگیرد

رهبر انقالب اسالمي افزودند: نظام سلطه و امريكا در 
40 سال گذشته هر آنچه توانايي آن را داشتند، براي 
مقابله با نظام جمهوري اسالمي انجام داده اند اما اين 
ش��جره طيبه روزبه روز مقتدرتر و مستحكم تر شده 
و آن را به رخ دشمن كشيده اس��ت. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي تأكيد كردند: واژه »مقاومت« با چنين مبنا 
و منطقي معنا پيدا مي كند و اين واژه در دوران معاصر 
در جبهه مقاومت بروز پيدا كرده و اين حركت عظيم 
اسالمي با منطق مقاومت توانسته است گريبان نظام 
سلطه را محكم بگيرد. ايشان واژه »مقاومت« در عبارت 
»نيروي مقاومت بسيج مس��تضعفين« را برگرفته از 
چنين تفكري دانستند و گفتند: مستضعفان بر خالف 
آنچه امروز به اش��تباه به افراد آسيب پذير و فرودست 
مي گويند، به معناي انس��ان هايي است كه پيشوايان 
بالقوه عالَم بش��ريت و خليفه اهلل در زمين هس��تند، 
بنابراين مقاومت نيازمند بنيه معنوي است و اين بنيه 
معنوي در ماهيت حركت به وي��ژه حركت رو به جلو 

جوانان تأثيرگذار خواهد بود. 
    پیروزي ملت ایران و بسیج و جریان انقالبي 

تضمین شده است
رهبر انقالب اس��المي در بيان ويژگي هاي جواني كه 
مي تواند پيشران حركت كشور به سوي تمدن نوين 
اسالمي باشد، افزودند: چنين جواني، با انگيزه، با ايمان، 
با خرد، اهل كار و ابتكار، متوكل به خدا، داراي اعتماد به 

نفس و قدردان توان خويش است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه بس��يج 
در واق��ع، مجموعه اي با چنين ويژگي هايي اس��ت، 
خاطرنشان كردند: مجموعه اي گسترده و با عظمت 
همچون بس��يج در اي��ران و يا نمونه ه��اي ديگر آن 
در برخي كش��ورها، بيش از مجموعه هاي ديگر در 
معرض دشمني نظام سلطه اس��ت؛ همانگونه كه با 
حشدالشعبي در عراق و حزب اهلل در لبنان مخالفت 
و مقابله مي شود. ايش��ان نظام سلطه را دشمن همه 
ملت ايران دانس��تند و در عين حال گفتند: اما اين 
دش��مني تأثير ندارد و پيروزي ملت ايران و بسيج و 
جريان انقالبي تضمين شده است زيرا خداوند متعال 
مي فرمايد اگر ملتي در مسير جهت گيری ها و اهداف 
الهي حركت و با اين حركت خداون��د را ياري كند، 
خداوند هم آنها را نصرت خواهد كرد و با ياري خداوند 

هيچ جريان معارضي توانايي غلبه نخواهد داشت. 
    بسیج در همه میادین دفاع آماده به کار باشد

رهبر انقالب اسالمي، بس��يج را برخوردار از دو جلوه 
»مجاهدت در عرصه دفاع سخت« و »دفاع در جنگ 
نرم« دانستند و افزودند: در عرصه دفاع سخت، معجزه 
بسيج در دوران دفاع مقدس خود را نشان داد و پس از 
آن نيز در هر حادثه اي، بسيج در ميدان حضور داشت. 
ايشان با اشاره به حضور مؤثر بس��يج در عرصه دفاع 
و جنگ نرم از جمله عرصه ه��اي »علم«، »فرهنگ و 

تبليغات ديني« و »سازندگي و خدمت رساني« افزودند: 
در عرصه پهناور بسيج، نام آوران و الگوهاي درخشاني از 
جمله حسين فهميده، بهنام محمدي، محسن حججي 
و ابراهيم ه��ادي تا همت، باكري، خ��رازي، كاظمي، 
زين الدين، صياد و بابايي و همچنين شهداي هسته اي 
و شهيداني مانند چمران و آويني و شخصيتي همچون 
كاظمي آشتياني حضور دارند كه بايد با زنده كردن و 

بازآفريني اين الگوها، آنان را به جوانان معرفي كرد. 
    7 توصیه عملیاتي به بسیج

رهبر انقالب اس��المي در ادامه با اشاره به گذشت 40 
سال از تشكيل بس��يج و ايجاد فرصتي مناسب براي 
استفاده از تجربه هاي اندوخته شده، چند توصيه خطاب 
به بسيجيان بيان كردند: 1- بسيج در همه ميادين دفاع 
سخت، نيمه س��خت و نرم آماده به كار باشد و در همه 
محله هاي كش��ور در مقابل حوادث گوناگون راهبرد 
و تاكتيك آماده داش��ته باش��د. 2- در هيچ زمينه اي 
غافلگير نشويد و سعي كنيد در همه محله ها حضور 
داشته باش��يد. ۳- در جنگ نرم عكس العملي رفتار 
نكنيد البته بايد پاسخ دشمن را داد اما هميشه مانند 
ش��طرنج بازي ماهر يك قدم از دش��من جلو باشيد و 
كنش��ي عمل كنيد. 4- ارتباطات خود را با مس��اجد 
تقويت كنيد چرا كه بسيج متولد مساجد است. ۵- با 
مجموعه هاي همسو با اهداف بسيج در دانشگاه ها و 
خارج از آن، هم افزايي و همكاري كنيد. ۶- بسيج در 
عين گستردگي چابك باشد و اس��ير پابندهاي رايج 

اداري نشود. 
رهبر انقالب اسالمي در هفتمين توصيه خود يعني 
»اطالع دادن خدمات بس��يج به مردم« به بيان چند 
آمار افتخارآميز از خدمات اين نهاد مردمي پرداختند 
و گفتند: 11 هزار هسته گروه هاي جهادي در سراسر 
كش��ور عهده دار 40 هزار پروژه خدمت  هس��تند كه 
نيمي از آنها را نيز تحويل داده اند، بس��يج دانشجويي 
نهضت مسئله محوري و نقش آفريني تخصصي را كه 
بارها بر آن تأكيد كرده بوديم با 4 هزار و ۵00 دانشجو 
آغاز كرده اس��ت، 12 هزار صندوق قرض الحسنه در 
محالت به همت بس��يج تشكيل ش��ده است، بسيج 
عشاير و بسيج زنان در جشنواره مالك اشتر حائز مقام 
برتر شده اند، بسيج اساتيد در 40 سالگي انقالب و در 
اقدامي بهنگام با انتش��ار نامه اي مستدل و مفصل به 
امضاي ۹00 استاد بس��يجي به نوشته عده اي از افراد 
نااميد و فروپاشيده پاسخ داد، بس��يج وزارتخانه ها با 
تشكيل ميزهاي خدمت در نمازهاي جمعه به مردم 
نزديك شده اند و بسيج كشاورزي با ۳0 هزار مهندس، 
توليد پنج محصول از اقالم اساسي از جمله گندم، جو 
و ذرت را عهده دار شده اند. ايشان با تأكيد بر ضرورت 
اطالع رس��اني هنرمندانه از خدمات بس��يج افزودند: 
با بيان اين واقعيت ها، معلوم خواهد ش��د كه بس��يج 
همچنانكه در دفاع از امنيت مردم و مقابله با اش��رار و 
تخريبگران و آتش زنندگان اموال عمومي و خصوصي 
و خانه هاي م��ردم در ميدان حض��ور دارد، در ميدان 
خدمت نيز افتخارآفرين است. رهبر انقالب اسالمي در 
پايان تأكيد كردند:  بسيج به همان دليل كه براي مردم 
و كشور بسيار مهم است، به شدت در معرض توطئه و 
نفوذ دشمن قرار دارد تا اين حركت عظيم را از درون 
دچار مشكل كنند، البته بي شك بسيج در اين مبارزه و 

مقابله به حول و قوه الهي پيروز خواهد شد. 
    سالمي: بسیج قلب نیروي نرم کشور است

پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي، سردار سرلشكر 
پاسدار سالمي، فرمانده كل س��پاه پاسداران انقالب 
اسالمي در سخناني با اشاره به نگراني نظام سلطه از 
تكثير الگوي الهام بخش انقالب اسالمي گفت: بسيج 
قلب نيروي نرم كشور است و مبناي حركت آن در گام 
دوم انقالب براي غلبه بر تهديدها، گسترش فعاليت های 

فكري، فرهنگي و جهادي در سطح جامعه است. 
همچنين س��ردار سرتيپ پاسدار س��ليماني، رئيس 
سازمان بسيج مستضعفين در گزارشي از فعاليت ها 
و برنامه هاي بسيج از جمله تقويت بنيه دفاعي، كمك 
به كاهش آسيب های اجتماعي، گس��ترش گروه ها 
و خدمات جهادي و مقابله ب��ا جنگ اقتصادي گفت: 
تشكيل بسيج مستضعفان در برخي كشورهاي ديگر، 
نويدبخش ظهور بسيج امت واحده در قالب تمدن نوين 
اسالمي است و بسيجيان ايران، پرچمدار آزادي قدس 

شريف و نابودي رژيم صهيونيستي خواهند بود. 

فرمانده نیروي هوافضای سپاه: 
اسلحه تحریم خالي از فشنگ شده است

فرمان�ده نیروي هوافضای س�پاه پاس�داران ب�ا تأکید ب�ر اینكه 
ام�روز اس�لحه تحریم خال�ي از فش�نگ اس�ت، تصری�ح کرد: 
امروز دش�من به آخر خط رس�یده و نوبت ضد حمله ایران است. 
به گزارش فارس، س��ردار اميرعلي حاجي زاده روز گذشته در همايش 
امنيت و اقتدار كه به مناسبت هفته بس��يج در مسجد مدرسه علميه 
معصوميه قم برگزار ش��د، با اش��اره به افزايش رجزخواني هاي امريكا 
 و طرح بحث حمله نظامي و اع��زام هواپيما به خليج فارس از س��وي

 جان  بولتون از اوايل امسال اظهار كرد: به دنبال همين مسائل، فشارهاي 
اقتصادي هم در كنار سايه جنگ بر كشور افزايش يافت و موجب شد 
مس��ئوالن به بحث مذاكرات تأكيد كنند. وي با اش��اره به بيانات مقام 
معظم رهبري در خصوص ضربه هاي اقتصادي دش��من و عدم تالش 
مسئوالن در اين زمينه،  تصريح كرد: به همين خاطر رهبري تصميمات 
قاطعي را در خصوص اينكه مقاومت، سياست اساسي نظام است ابالغ 
كردند و امروز به جايي رسيديم كه دشمن گوشه گير شده است. فرمانده 
نيروي هوافضاي سپاه پاسداران، بحث جنگ نظامي امريكا عليه ايران را 
اقدام و بحثي پوچ و بي ارزش عنوان كرد و افزود: دشمني دشمنان نظام 
اسالمي تمامي ندارد و همين كه در مقابل ساقط شدن پهپاد امريكايي 
در كشورمان، امريكا اقدامي انجام نداد، مشخص شد طرح بحث جنگ 

پوچ و بي اساس بوده  است. 
   آگاهي ملت ایران فتنه اخیر را بي اثر کرد

وي با بيان اينكه بصيرت، واليتمداري و آگاهي ملت ايران فتنه اخير را بي 
اثر كرد، گفت: انقالب اسالمي در 40 سال اخير به دشمني هاي استكبار 
با محوريت امريكا عادت كرده اس��ت و اينكه امريكا اين س��ال ها مكرراً 
عنوان مي كند تمام گزينه ها روي ميز است نشان مي دهد كه آنها از تمام 
ظرفيت ها و امكانات خود براي دشمني و ضربه به ايران استفاده مي كنند. 
سردار حاجي زاده با تأكيد بر تغيير شكل و نحوه دشمني  امريكا تصريح 
كرد: شكل جنگ امريكا عليه نظام اسالمي به سمت جنگ نرم رفته و در 
اين بين دشمن شناسي و تشخيص به موقع از اهميت ويژه تري برخوردار 
است. وي استفاده دشمن از همه ترفندهاي خود در حوزه هاي سياسي 
و اقتصادي براي ضربه به كش��ورمان را مورد توجه قرار داد و با تأكيد بر 
اينكه ضرباتي كه به كشور وارد ش��ده به دليل برخي ضعف هاي داخلي 
بوده و ارتباطي با دشمن نداشته است، اظهار كرد: امروز در منطقه جزو 
كشورهاي اول قرار داريم و در حوزه دفاعي به اوج فناوري رسيديم و اگر 
امروز دور تا دور كش��ورمان حصار كشيده شود توليدات كشورمان قطع 
نمي شود چون همه مواد اوليه در داخل كش��ور توليد مي شود. فرمانده 
نيروي هوافضاي سپاه پاسداران امريكا را مانند گرگ گرسنه اي دانست 
كه در كمين طعمه اي دور ايران خيمه زده است و گفت: ستون پنجم و 
نفوذي هاي داخلي از تاكتيك هاي دشمن براي ضربه زدن به ايران است. 

   هرجا به دشمن اعتماد کردیم دچار مشكل شدیم
وي با تأكيد بر اينكه فناوري هايي كه در حوزه داخلي استفاده مي كنيم 
هزاران بار پيچيده تر از حوزه نظامي است و دراين بخش پيشرفت هاي 
زيادي به دست آمده است، گفت: اين پيشرفت ها به خاطر اين است كه 
پاسداران و نيروهاي متخصص و وزارت دفاع نسبت به توانمندي هاي 
داخلي باور داش��تند درحالي كه در بخش هايي كه به دشمن اعتماد 
كرديم دچار مشكل ش��ديم. فرمانده نيروي هوافضاي سپاه مشكالت 
كشور را در نتيجه عدم توجه به منويات مقام معظم رهبري دانست و با 
تأكيد بر اينكه رهبري در بخش هاي مختلف نسخه صادر كردند گفت: 
متأسفانه منويات رهبري با بي توجهي برخي مسئوالن داخلي همراه شد 
و برخي تصور كردند با اعتماد به دشمن مشكالت كشور رفع مي شود. 

سردار حاجي زاده با تأكيد بر اينكه امروز اسلحه تحريم خالي از فشنگ 
است، تصريح كرد: امروز دشمن به آخر خطر رسيده و نوبت ضد حمله 

ايران است.
 وي با بيان اينكه تجربه شش سال اعتماد به امريكا به ما نشان داد رفع 
مشكالت اقتصادي با اعتماد به امريكا سرابي بيش نيست، اميد به حل 
مشكالت كشور با كمك دشمن را معادل خودكشي عنوان كرد و افزود: 
اينكه تصور كنيم دشمنان مش��كالت ما را رفع خواهند كرد تصوري 
اشتباه است و راهكار امروز ضد حمله به دشمن است و بايد به داخل 
نگاه و به جوانان اعتماد كرد. فرمانده نيروي هوافضاي سپاه پاسداران 
با اش��اره به رجزخواني رئيس پليس امارات و مقامات سعودي درباره 
حمله به آسمان كشور ما در شش س��اعت بيان كرد: خويشتن داري 
و نجابت مسئوالن در سال هاي گذشته موجب شد برخي از كشورها 
به محاسبه غلط بيفتند ولي در مقابل، قدرت نظامي ايران را مشاهده 
كردند. وي با بيان اينكه پس از سرنگوني پهپاد امريكايي انگشت ايران 
روي ماشه بود، اظهار كرد: اين موضوع سبب شد از ايران اسالمي بابت 
عدم هدف قرار دادن هواپيماي با سرنشين امريكايي تشكر كنند و بايد 
دانس��ت كه امروز با اين اقتدار نظامي كشور سايه جنگ و گزينه هاي 
نظامي به زباله داني رفته اس��ت. س��ردار حاجي زاده با تأكيد بر تالش 
دشمن براي ورود افراد ناكارآمد به مجلس خاطرنشان كرد: اين شش 
سال براي ملت تجربه شد كه هوشيار باشند و فريب عمليات رواني و 

ستون پنجم دشمن را نخورند.

سخنگوي کمیسیون امنیت ملي مجلس: 
اینستكس هم به سرنوشت SPV دچار شد

سخنگوي کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس معتقد 
اس�ت که اروپایي ها در همه زمینه ه�ا در قبال تعه�دات به ایران 
خلف وعده کردند و براي مثال یكي از آنها اینس�تكس اس�ت که 
سرنوشتش شبیه به SPV شد و کاماًل از دستور کار آنها خارج شد. 
سيد حسين نقوي حس��يني در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، به 
سرنوشت اينس��تكس اش��اره كرد و گفت: اروپايي ها بارها در مسائل 
گوناگون در قبال انجام تعهدات خود نسبت به ايران وعده داده اند، اما 
متأسفانه به هيچ كدام از وعده های خود هم تا به امروز عمل نكرده اند. 
وي در ادامه افزود: spv يكي از وعده هايى بود كه اروپايي ها به آن عمل 
نكردند و به كلي اين موضوع كان لم يكن شد و بعد از آن هم اينستكس 
را طراحي و اعالم كردند كه در قالب غ��ذا و دارو به آن عمل مي كنيم 
كه پس از آن هم جمهوري اس��المي ايران از اين مسئله استقبال كرد 
و بارها در اين رابطه هم مذاكره و صحبت شد، اما متأسفانه سرنوشت 

اينستكس هم به سرنوشت spvمنجر شد. 
 سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به گام های بعدي 
كاهش تعهدات هسته ای اشاره و تصريح كرد: اروپايي ها اراده اي براي 
انجام تعهدات خود ندارند و مس��يري را كه جمهوري اسالمي ايران در 
حال طي كردن آن است؛ مسير كاهش تعهدات برجامي بوده و اين مسير 
را تا به آنجايي ادامه مي دهيم كه طرف مقابل يا به انجام تعهدات خود 
پايبند شود و اقدام عملي كند و يا اينكه ما تعهدات خود را در برجام به 
صفر مي رسانيم. نماينده مردم ورامين در ادامه تأكيد كرد: ما هيچ زماني 

از برجام خارج نمي شويم، اما تعهدات خود را به صفر مي رسانيم. 

88498443سرويس  سياسي

پنج ش��نبه 7 آذر 1398 | اول ربيع الثان��ی 1441 || روزنامه جوان |  شماره 5803  

      ایرنا: نماز جمعه اين هفته تهران به امامت حجت االسالم محمدجواد 
حاج علي اكبري در مصالي امام خميني)ره( تهران برگزار مي شود. 

      مهر: كميسيون عمران مجلس در گزارشي اعالم كرد: سازمان بازرسي 
هرم مس��ئوليت مقصران حادثه قطار تبريز -مش��هد را به رؤساي قوا و 

مسئوالن قضايي ارائه داده است كه آخوندي در رأس اين هرم است. 
      مشرق: با اقدام به موقع رزمندگان قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه در 
جنوب شرق كشور دو تن از عوامل فعال خدمت رساني كه از سوي عوامل 

ناشناس به گروگان گرفته شده بودند آزاد شدند. 

ژه
وی

چهبروموچهبمانم،بهخاطررهبرياست!
محمود صادقي كه مي خواس��ت از نمايندگي مجلس استعفا 
دهد، حاال منصرف شده اس��ت. او در بيان داليل انصرافش از 
اس��تعفا گفته: »با توجه به صحبتي كه با بعضي از نمايندگان 
و آقاي عارف انجام دادم و همچنين موضع تشكل متبوع بنده، 
يعني انجمن اسالمي مدرسين دانشگاه ها و در نهايت سخنان 
رهبر انقالب در رابطه با حمايت از تصميم سران قوا براي افزايش 
قيمت بنزين تصميم گرفتم براي عدم تشديد التهاب در جامعه 

از پيگيري استعفا خودداري كنم. « 
پيش از اين اعالم ش��ده بود كه محمود صادقي در پي حاشيه 
ايجاد ش��ده پ��س از تغيير قيم��ت بنزي��ن و مخالفت برخي 
نمايندگان با اين موضوع، قرار اس��ت استعفاي خود را تقديم 

هيئت رئيسه مجلس كند.
 اما در حالي او براي عدم اس��تعفايش پاي رهبري را به ميان 
كشيده كه پيش از اين همزمان با پيچيدن اخباري مبني بر 
اينكه قرار است استعفا بدهد، اعالم كرده بود كه رهبري همان 
يك شنبه كه در مورد بنزين با مردم صحبت كردند، در نامه اي 
مكتوب به رئيس مجلس، نمايندگان را از مخالفت با تصميم 
بنزيني دولت برحذر داشته اند. در هر حال صادقي چه هنگام 
تصميم اس��تعفا و چه انصراف از آن، س��عي كرد هم خود را 

مخالف نظر رهبري و هم مطيع ايشان نشان دهد.!

مشاورهاشميهمخواستارعذرخواهي  
روحانيشد

غالمعلي رجايي، فعال سياس��ي اصالح طلب، از حاميان پر و 
پا قرص روحاني و مشاور س��ابق مرحوم هاشمي رفسنجاني 
كه منتقدان هاش��مي را نفوذي انگليس مي دانست، حاال در 
واكنش به اقدام ش��وك آور دولت در اجراي همزمان گراني و 
سهميه بندي بنزين از روحاني خواسته كه از مردم عذرخواهي 
كند. رجايي ابتدا از تناقض در مواضع بنزيني روحاني گفته و 
بعد خواستار عذرخواهي او شده: »رئيس جمهور در گذشته از 
دونرخي شدن قيمت بنزين انتقاد كرده بودند و اين رويكرد را 
زمينه سازي براي فساد قلمداد كرده بودند. اين در حالي است 
كه امروز ايشان اين سياست را اجرا كرده است. بنده معتقدم 
زمان آن فرارسيده كه رئيس جمهور به دليل اين تصميم از مردم 

عذرخواهي كند. «
رجايي سپس سراغ جهانگيري رفته و گفته: »آقاي جهانگيري 
به تازگي در اظهارات خود عنوان كرده اند ممكن اس��ت دولت 
در اين زمينه اشتباه كرده باشد. بنده در پاسخ به ايشان عنوان 
مي كنم حتما اشتباه كرده ايد. دولت بايد به مردم توضيح بدهد 
كه چرا در طول شش سال گذش��ته قيمت بنزين را به صورت 
پلكاني افزايش نداده و به يكب��اره و در تعطيلي يك روز جمعه 

مردم را در عمل انجام شده قرار داده است؟«

او در ادام��ه از دولت خواس��ته تا ب��ه م��ردم توضيح دهد؛ 
خواسته اي كه بسياري افراد ديگر هم از دولت دارند: »دولت 
بايد داليل تصميم خود را براي افكار عمومي بازگو كند كه 
چرا به حرف ديگران در اين تصميم گيري گوش نكرده است. 
در اين ماجرا دولت نگاه از باال به پايين به مردم كرده است. 
به همين دليل مردم از اين موض��ع دولت در ناديده گرفتن 
آنها ناخشنود ش��دند و در خيابان ها اعتراض خود را نشان 
دادند... ام��روز همه مردم آقاي روحان��ي را تصميم گيرنده 
اصلي افزايش قيمت بنزين مي دانند. اگر وزارت اطالعات و 
سپاه پاسداران در مالقاتي كه با آقاي روحاني داشته اند با اين 
تصميم مخالفت كرده اند نبايد اين تصميم گرفته مي شده 
است. تصميم نسنجيده مسئوالن در زمينه بنزين، يك پاس 
گل طاليي به آشوبگراني داد كه از مدت ها قبل براي چنين 
روزهايي برنامه ريزي مي كردند. « پي��ش از اين اعضايي از 
حزب كارگزاران سازندگي نيز خواستار عذرخواهي روحاني 
ش��ده بودند. البته با توجه به حمايت انتخاباتي اين حزب و 
يا غالمعلي از روحاني، ش��ايد بهتر باش��د، خود هم از مردم 
عذرخواه��ي كنند. در زم��ان دولت اول روحان��ي، مرحوم 
هاشمي رفسنجاني گفته بود كه روحاني رأی خاصي نداشت 
و حمايت من باعث ش��د كه روحاني بتواند پيروز انتخابات 

رياست جمهوري شود. 


