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    رهبر انقالب: نبايد گاليه هاي مردم را ناديده گرفت 
در تازه ترين پست اينستاگرام سايت رهبر انقالب به 
نقل از ايشان آمده است: انتظارات مردم بحق است، 
نبايد گاليه هاي آنان را ناديده گرفت. ما امروز دچار 
مشكليم، نمي شود مشكالت مردم و گاليه هاي مردم 
را ناديده گرفت... مسئله بيكاري مهم اس��ت، مسئله ركود مهم است، 

مسئله گراني مهم است، اينها مسائلي است كه وجود دارد... 
انتظار بحق مردم ما، اين است كه از يك اقتصاد شكوفا برخوردار باشند، رفاه 
عمومي باشد، طبقه ضعيف از وضعيت غيرقابل  قبول خارج بشود، از مشكالت 

نجات پيدا كند، اينها انتظارات مردم ماست و اين انتظارات بحق است. 
........................................................................................................................

    حواس مان به انتخابات است؟
محمد ايماني فعال رسانه اي در كانال شخصي خود در 
تلگرام نوش��ت: ثبت ن��ام نامزده��اي انتخابات مجلس 
يازدهم، از يك شنبه آينده آغاز مي شود. مسير تغييرات 
اساسي و سازنده در دستگاه اجرايي كه اكنون دچار فشلي 
و نيمه تعطيلي شده، از تغيير در تركيب و جهت گيري مجلس مي گذرد. 
مجلس طبق قانون اساسي، ناظر و پرسشگر اصلي است و مي تواند ضمن 

بازخواست، دولت را به مسير عقالنيت و تدبير و تالش بازگرداند. 
تصويب برنامه پنج ساله توسعه، بودجه هاي ساالنه، رأي اعتماد به وزرا 
يا سؤال و اس��تيضاح و بركناري آنها و سؤال و استيضاح رئيس جمهور 
و حتي رأي به ع��دم كفاي��ت وي، از جمله مس��ئوليت ها و اختيارات 
نمايندگان مجلس شوراي اس��المي اس��ت و اعمال اين حق، حضور 

نمايندگاني مستقل و متعهد و كاربلد در مجلس را مي طلبد. 
كمتر از سه ماه تا انتخابات مجلس يازدهم باقي است و به زودي ثبت 
نام نامزدها آغاز مي شود. نبايد اهميت مس��ائل و چالش هاي روزمره، 
طيف هاي دلسوز و انقالبي و خدمتگزار را از اهميت ثبت نام كافي افراد 
متعهد و صاحبنظر براي انتخابات مجلس غافل كند. از همين حاال بايد 
براي تركيب تخصصي كميسيون ها كه در ادوار مختلف، گاه با كمبود 
افراد اهل فن مواجه شده، تدبير كرد و براي راهبرد ايجابي و برنامه هاي 
عملياتي مجل��س آينده در ح��وزه تدابير كالن اقتص��ادي، فرهنگي، 
سياست خارجي و ش��بكه ملي اطالعات و ارتباطات تدارك نمود. در 
حقيقت، فرداي پي��روزي انتخابات، تازه آغ��از چالش هايي به مراتب 
مهم تر از خود انتخابات و پيروزي در اين ماراتن است. روزمرگي ها نبايد 
نيروهاي خدوم و دلسوز را از انتخابات خطير نهادي كه بر دولت اِشراف 
و نظارت دارد و نهاد مسئول قانونگذاري در كشور است، غافل كند و اين 

البته غير از ضرورت همفكري و هم افزايي و ائتالف نيروهاست.

آيت اهلل جنتي:  

جاي افراد آلوده به فساد در مجلس نيست
دبير ش�وراي نگهبان ب�ا بيان اينك�ه هر كس قص�د ثبت نام دارد 
خوب قانون را مطالعه كرده و از ش�رايط ثبت نام آگاه شود، گفت: 
آنهايي كه ش�رايط قانوني را دارند براي نمايندگي ثبت نام كنند، 
افرادي كه آلوده به فس�ادند بايد بدانند مجلس جاي آنها نيست. 
 به گزارش فارس، آيت اهلل احمد جنتي دبير شوراي نگهبان روز گذشته 
در جلسه اين شورا با گراميداشت هفته بسيج گفت: تشكيل نهاد مقدس 
بسيج از ابتكارات حضرت امام خميني)ره( است و اين شجره طيبه در 
طول تاريخ انقالب و در عرصه هاي گوناگون همچون هشت سال دفاع 
مقدس، مقابله با بحران امنيتي، خدمت رساني در اتفاقات طبيعي نظير 

سيل و زلزله همواره كنار مردم و پيشگام بوده است. 
وي در ادامه به آشوب هاي اخير در كشور اشاره كرد و اظهار داشت: حجم 
تخريب ها، شدت خشونت و اعمال تروريستي و ميزان خسارت وارده به 
اموال مردم و كشور توسط آشوبگران و حمايت دشمنان ايران همچون 
امريكا و اسرائيل از آنها، همه و همه بيانگر اين مسئله است كه طراحي و 
برنامه ريزي اين اتفاقات از قبل انجام شده بود كه البته در بستر اعتراض 
به افزايش قيمت بنزين زودتر عملياتي شد. آيت اهلل جنتي تأكيد كرد: 
حضور مردم در راهپيمايي هاي خودجوش در شهر هاي مختلف كشور 
و تالش هاي دستگاه هاي انتظامي و امنيتي طراحي دشمنان را ناكام 
گذاش��ت. دبير ش��وراي نگهبان ضمن قدرداني از تالش هاي نيروي 
انتظامي و نهاد ها و دستگاه هاي اطالعاتي براي شناسايي و دستگيري 
عامالن و سرشبكه هاي ايجاد آشوب در كشور، از اين نهاد ها خواست با 

دقت نسبت به تفكيك معترض از اغتشاشگر اقدام كنند. 
وي در عين حال متذكر ش��د: مسئوالن مي توانس��تند به شيوه بهتري 
درباره طرح افزايش سوخت اطالع رس��اني و افكار عمومي را اقناع كنند 
كه متأسفانه اين كار نشد؛ با اين حال تمام دقت و تالش خود را بكنند تا 
اشكاالت اجرايي اين طرح مرتفع شود. وي افزود: گزارش هاي ميداني از 
افزايش قيمت برخي كاال هاي ضروري مردم و در پي آن احتكار برخي اقالم 
از سوي عده اي سودجو حكايت دارد كه مسئوالن بايد مراقبت و نظارت 
جدي داشته باشند تا قيمت ها باال نرود. جنتي در بخشي ديگر از سخنان 
خود با اش��اره به انتخابات پيش رو يادآور شد: همه مسئوالن بايد تالش 
كنند تا انتخابات اسفندماه همچون گذشته، سالم و با حضور گسترده مردم 
برگزار شود. وي افزود: از ابتداي هفته آينده ثبت نام از داوطلبان نمايندگي 
مجلس آغاز مي شود و من توصيه مي كنم كه هركس قصد ثبت نام دارد 

خوب قانون را مطالعه كرده و از شرايط ثبت نام آگاه شود. 
  گاليه از مجلس 

به دليل كنار گذاشتن »اصالح قانون انتخابات«
دبير شوراي نگهبان تصريح كرد: آنهايي كه ش��رايط قانوني را داشته 
باشند و انگيزه اي جز خدمت و رفع مشكل مردم ندارند براي نمايندگي 
ثبت نام كنند و افرادي كه آلوده به فسادند و انگيزه هاي سوء دارند بايد 

بدانند مجلس جاي آنها نيست. 
جنتي در ادامه با انتقاد از كنار گذاش��تن اصالحي��ه قانون انتخابات از 
دستور كار مجلس طي روز هاي گذش��ته، تأكيد كرد: از مجلس گاليه 
دارم كه چرا اهتمام ويژه اي براي تصويب و به سرانجام رساندن اين طرح 
ندارد در حالي كه در صورت تصويب اي��ن طرح بخش قابل توجهي از 

مشكالت و نواقص فعلي قانون انتخابات حل مي شود. 
........................................................................................................................

 تعداد زيادي قايق تندرو
 تحويل سپاه مي شود 

تا پايان امس�ال تعداد زيادي 
شناور تندرو را تحويل نيروي 
دريايي سپاه پاسداران انقالب 

اسالمي خواهد شد. 
به گزارش ف��ارس، دريادار امير  

رس��تگاري مديرعامل سازمان 
صناي��ع درياي��ي وزارت دف��اع 
در گفت وگوي��ي با بي��ان اينكه 
سازمان صنايع دريايي مسئوليت 
پشتيباني از نيروهاي دريايي كشور را بر عهده دارد،  اظهار داشت: تا 
پايان امسال تعداد زيادي شناور تندرو را تحويل نيروي دريايي سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي خواهيم داد، همچنين در حال آماده سازي 
تعدادي شناور براي درياباني نيروي انتظامي هستيم. وي افزود: در 
سال جاري براي نيروي دريايي راهبردي ارتش هم ناوشكن دنا را 
خواهيم داشت كه با قابليت هاي بسيار باالتر ان شاءاهلل تا پايان سال 
كه زمان دقيقش را وزي��ر دفاع اعالم خواهد ك��رد، تحويل نيروي 

دريايي ارتش خواهيم داد.

در م�ورد تفاوت بس�يج با ديگر س�اختارهاي 
مردمي دنيا، تفاوتش با ارتش هاي كالس�يك و 
نقاط قوت و ضعف آن با دكتر حس�ين اكبري، 
كارشناس مس�ائل منطقه و كارشناس مسائل 
فرهنگي گفت وگ�و كرديم. وی در 40س�الگي 
بسيج، از قوت بسيج در نبرد نظامي و از ضعف 
در نبرد مجازي و مدرن گفت و روشني آينده با 
تفكر بس�يجي را مورد تأكيد ق�رار داد و افزود 
كه اصل كار بس�يج، فرهنگي است و تا مجبور 
به دفاع نباشد، وارد حوزه نظامي نخواهد شد.

         
در  متف�اوت  تجرب�ه  ي�ك  بس�يج 
شبكه س�ازي نيروهاي مردمي ا س�ت 
تفاوت بسيج با ساير ساختارهاي مردمي 

جهان را در چه چيزي مي بينيد؟
يكي از دستاوردهاي بزرگ انقالب ما كه معجزه وار 
بود، بحث ابداع و تشكيل و ساماندهي بسيج بود. 
اگر چه بسيج در كشورهاي مختلف دنيا وجود دارد 
و آن را »نيروهاي احتياط« اط��الق مي كنند. در 
همه ارتش هاي دنيا براي موارد احتياط بسيج دارند 
كه اگر در مواردي جنگ شد يا شرايط سخت ايجاد 
شد از آن استفاده كنند اما همان طور كه سپاه ما 
با ارتش ها متفاوت بود، به تبع آن »بسيج« ما هم 
با همه ساختارهاي اصطالحاً »نيروهاي مردمي« 
يا »بسيج« دنيا يك تفاوت ماهوي دارد. علت هم 
اين اس��ت كه يك نگاه آرماني دارد و فراتر از نگاه 
منافع ملي اس��ت. اصوالً همه ارتش ه��اي دنيا در 
جهت تأمين منافع ملي خودشان، بسيج احتياط 
را ايجاد مي كنند كه در زمان خطر از آن استفاده 
كنند و شايد به لحاظ بسيج مردمي، رژيم غاصب 
صهيونيستي قوي ترين سازماندهي را دارد و اينها 
همه اش در ح��وزه تأمين منافع ملي در ش��رايط 
اضطرار اس��ت ولي بس��يج ما تفاوتش اين اس��ت 
كه يك نگاه آرماني به محي��ط داخلي و به محيط 
بين المللي دارد و فقط به محيط جغرافيايي داخل 
كشور محصور نمي شود. علت اين است كه بسيج، 
بسيج انقالب اسالمي است؛ بسيج دولت جمهوري 

اسالمي نيست. 
ويژگي هاي چنين حضوري چيست؟

يك ويژگي اين است كه با اعتقاد وارد قضيه مي شود 
نه بر اساس منافع و امتياز. ويژگي دوم اين است كه 
سعي مي كند در واقع در كارهاي سخت و پيچيده 
وارد شود و بتواند ابداع كند. بحث مديريت جهادي 
به نظر من از انديشه بسيج نشئت مي گيرد يا اينكه 
هر جا احساس كنيم كه بايد ارزش ها احيا شود وارد 
مي ش��ويم. يكي ديگر از ويژگي هاي بسيج ما اين 
است كه به رغم اينكه در حوزه نظامي يا حوزه هايي 
كه وارد مي شود، ش��ايد فرصت كافي براي كسب 
تجربه و تخصص ويژه را نداش��ته، ول��ي در همه 

زمينه ها، توانسته نقش فوق العاده اي را ايفا كند. 
 اي�ن تجرب�ه جدي�د در تش�كيل يك 
ساختار مردمي چگونه براي ملل ساير 

كشورها الگو قرار بگيرد؟
تصور من اين است كه اين نوع تفكر و نگاه به بسيج 
در حقيقت يك ادبياتي را در دنيا توليد كرد. دنيا 
وقتي نگاه كرد و تفاوت بسيج ما را با باقي ديد، به 
اين حقيقت پي برد كه مي توان با تكيه بر ارزش هاي 
ديني در شرايط نابرابر و سخت وارد شد و معادالت 
را عوض كرد. وقتي بسيج ما وارد جنگ شد كه ما به 
لحاظ توان نظامي خيلي از قدرت بااليي برخوردار 
نبوديم، به ويژه بعد از پيروزي انقالب، معادالت و 
تئوري هاي جنگ را عوض كرد، به اين معنا كه اگر 
تئوري هاي جنگي يا دكترين هاي نظامي بر اساس 
تجربه بشر در طول تاريخ به نحوي شكل گرفته بود 
كه يك قواعدي را جزو الزامات جنگ مي دانست 
بسيج توانست فراتر از آن قواعد پيش برود و ايفاي 

نقش كند. 
اين ي��ك درس براي دنيا ش��د. يك باور ش��د كه 
مي ش��ود يك مجموعه اي با اعتقاد ب��ه خدا بيايد 
و كار انجام بدهد به همي��ن دليل ما مي بينيم كه 
آن چيزي كه امروز از حزب اهلل ب��ه عنوان برتري 
حزب اهلل عليه اسرائيل اسم مي برند قدرت بسيجي 
حزب اهلل است، نه قدرت نظامي و قدرت اطالعاتي 

و قدرت تكنولوژي و تسهيالتي و...
مزيت بس�يج بر نيروي نظامي رس�مي 
كشورها يا همان ارتش كالسيك، مثاًل 
در كش�ورهايي مثل عراق و سوريه كه 
در شرايط بحراني با تكفيري ها مواجه 

بودند، چه بود؟
وقتي داعش به عنوان يك جريان بسيار خطرناك و 
مخوف و خشن متولد شد و به صحنه آمد مي توان 
گفت كه اعتقادات بسيج بود كه توانست در مقابل 

اينها بايستد. 
وقتي سوريه در شرايط سخت قرار گرفت و بيش 
از 85درصد كشور سوريه توسط نيرو هاي تكفيري 
و با حمايت كشور هاي غربي و كشور هاي منطقه 
اشغال ش��د، از زماني معادله جنگ عوض شد كه 
اينها ساختار بس��يج را در س��وريه به عنوان دفاع 
محلي ش��كل دادند. همه چيز وارونه شد و به نفع 
سوريه جنگ خاتمه پيدا كرد. وقتي داعش بخشي 
از عراق را اشغال كرد، از زماني كه حشد الشعبي با 
الهام از بسيج ما شكل گرفت، معادالت جنگ عوض 

شد و داعش شكست خورد. 
وقت��ي اينها بس��يج را به كم��ك ارت��ش آوردند، 
توانس��تند به پيروزي برس��ند. ارتش يك ارتش 
كالسيك بود كه بر اس��اس يك ساختار و قواعد و 
اصول و دكترين ها مي جنگيد. يك ارتشی هميشه 

مي گويد من وقتي مي خواهم حمله كنم بايد سه 
برابر نيروي دفاع كننده داش��ته باش��م. بايد آتش 
توپخانه داشته باش��م. بايد تكنولوژي هوايي من 
برتري داشته باش��د و امكانات زرهي من بايد اين 
باشد، اما بس��يج اين حرف ها را نمي زند، مي گويد 
م��ا اهلل اكبر مي گويي��م و مي رويم جل��وی خط را 
مي ش��كنيم. ارتش هاي كالسيك س��ر جايشان 
محفوظ هستند و روش خودشان را دارند اما كاري 
كه بسيج مي كند آنها نمي توانند در مقابل داعش 
انجام دهند حتي امريكايي ها و روس ها در مقابل 
داعش هيچ كاري نمي توانند انجام بدهند يا مثاًل 
در يمن از زماني كه كميته هاي مردمي كه در واقع 
يك تعريف جديد و بومي از بس��يج اس��ت، شكل 
گرفت، توانس��تند مقاومت كنند. چرا؟ چون اين 
ساختار، يك ساختار مردمي است. هر كسي كه با 
بسيج به صحنه مي آيد، يعني با مردم آمده است. 
دشمن مي تواند بيايد تمام منابع حياطي و جاهاي 
حساس و مراكز مهم را بمباران كند اما نمي تواند 

بيايد همه مردم را بكشد. 
يمن هم درست است كه در بحث پهپاد و موشك 
موفق بود، اما آن چيزي كه يمن را نگه داش��ته تا 
به اينها برس��د، كميته هاي مردمي بود. لبنان هم 
افتخارش اين است كه بسيج هست و ما همين كه 
توانستيم با داعش مبارزه كنيم هم در سوريه و هم 
در عراق و هم در هر كجا، ق��درت و تكيه اصلي ما 
به بسيج بوده اس��ت تا به تكنولوژي. آنها چيزي از 

تكنولوژي و نيرو و امكانات مالي كم نداشتند. 
سازمان ملل و تصميمات سياسي و ائتالف سازي 
قدرت های منطقه همه از ما بيشتر بود اما آن چيزي 
كه معادله را عوض كرد يك بسيج جهاني بود كه 
توانس��ت از فاطميون، از زينبيون و از حيدريون، 
افرادی از دنيا جمع شوند و بيايند و بساط داعش 
را برچينند. اگر بسيج نبود حتماً داعش در محيط 
منطقه مي توانس��ت تاثير جدي بگذارد، بنابراين 
بسيج امروز يك فرهنگ است و به اعتقاد من يك 
گفتمان، به اين معنا كه مي تواند گفتمان رايج دنيا 

را به طور جدي به چالش بكشاند. 
 در ابعاد غيرنظامي، نگاه بسيجي چطور 

مي تواند مؤثر باشد؟
اگر يك اس��تاد دانش��گاه بس��يجي باشد نگاهش 
الهام گرفت��ه از ارزش هاي معنوي و ب��ا اعتماد به 
خدا باشد، باعث مي شود از يك قدرت فوق العاده 
برخوردار شود و خيلي قوي به صحنه بيايد، حاال در 
حوزه خودش. اگر هنرمند ما يك هنرمند بسيجي 
باشد مي فهمد كه بايد بيايد ساختارشكني كند و بر 
اساس ارزش ها و مباني آرماني كارها و آثار خود را 

ارائه و ايفاي نقش كند. 
اگر يك دانش آموز ما بس��يجي باش��د، احس��اس 
مي كند ك��ه بايد در س��نگر درس ب��ه طور جدي 
مطالعه كند و ب��ه عنوان ي��ك نخبه بياي��د و در 

ساختارش��كني، توليد الگو و مباني كند و فضا را 
تحت تاثير خود قرار دهد، بنابراين نگاه بس��يجي 
يك نگاهي اس��ت كه به اعتقاد من عقبه اصلي آن 
اعتماد به وعده هاي خدا و ازخودگذشتگي و ناديده 
گرفتن منافع مادي و دنيايي اس��ت و هر كسي به 
اين قدرت برسد مي تواند يك نقش آفريني جدي 
در هر ح��وزه اي باش��د. خدا هم در ق��رآن چنين 
معنايي را بيان ك��رده كه اگر كس��ي بيايد خدا را 
قبول كند و مقاومت كند، خدا قول داده كه مالئك 
را به كمكش مي فرس��تد. نگفتند براي مؤمنين و 
مسلمين »اال الذين قالو رب اهلل«، بعد هم خداوند 
مي گويد كه نه تنها مالئك را به كمكش مي فرستم 
بلكه خوف و اندوه را ه��م از او مي گيرم. وقتي يك 
آدمي خدا را قبول دارد و خوف هم ندارد مالئكه هم 
كمكش آمده اند، اين آدم مي شود يك عنصر بسيار 
قدرتمند. يك نكته ديگر هم دارد كه مي گويد »و 
ابشروا بالجنه«، بشارت بهشت هم به آن مي دهم. 
حاال يك آدم احس��اس كند كه االن قدرت خدا را 
پشت سرش دارد و مالئك خدا هم كمك او هستند 
و هيچ ترسي هم از دشمن ندارد، يك وعده بهشت 
هم دارد و با نشاط و بااميد، در هر زمينه و حوزه اي 
اين وارد شود، بر اس��اس وعده قرآن پيروز است، 
حاال حوزه جنگي باشد، تكنولوژي باشد، امنيتي 
باشد، اقتصادي باشد، فرهنگي باشد، سياسي باشد 
هر حوزه اي باشد. اگر انسان به اين قناعت برسد و 
اعتماد كند و يقين پيدا بكند اين مي شود بسيج و 

تاثيرش در حوزه بين الملل. 
چطور مي ش�ود يك جوان پاكستاني، 
يك جوان افغانستاني، يك جوان عراقي 
در قالب لش�كر زينبيون ي�ا فاطميون 
و حشدالش�عبي ك�ه در فرهنگ ه�اي 
ديگ�ري تربيت ش�ده اس�ت مي تواند 
اينقدر زود در جبهه مقاومت حل شده و 

با روحيه بسيجي انس بگيرد؟
ما مس��لمانان يك داش��ته هايي داريم به نام اهل 
بيت)ع( كه ش��ايد در اديان ديگر اينها نباشد. در 
قرآن هم آمده كه اگر قرار است قرآن را هم خوب 
بفهمد بايد به »راس��خون في العلم« اتكا كند واال 
از قرآن اشتباه برداش��ت مي كند كه ما قائليم كه 
اين اهل بيت)ع( به قدر مسلم راسخون في العلم 
هستند. ما يك عاشورا داريم كه اين عاشورا در واقع 
يك ثروت بس��يار بزرگي است، يك درس اساسي 
براي زندگي و در واقع حيات و نگاه به معاد است. 
خيلي از اديان و مكاتب دنيا به اين اعتراف دارند كه 
اين عاشوراي شما اگر براي ما بود همه دنيا را به هم 
مي ريختيم. خيلي ها تعابير منفعت طلبي از عاشورا 
دارند. ما مي گوييم عاشورا براي ماست كه دنيا را 
رها كنيم. بدهيم به ديگران و به يك ارزش باالتري 
برسيم. آنهايي كه فرهنگ عاشورا در انديشه شان 
نهادينه ش��ده، اينجاها جواب مي دهد و كسي كه 
اعتقاد به فرهنگ كربال و عاش��ورا نداش��ته باشد 

نمي تواند آدمي باشد كه بيايد و با اعتقاد بجنگد. 
پس اين داعشي ها چگونه مي جنگيديد، 

آنها هم كه عاشورا را قبول نداشتند؟
بله، درست اس��ت ما در زمان امام حسين)ع( هم 
داشتيم، كساني كه در جبهه مخالف امام حسين)ع( 
بودند و نماز هم مي خواندند و دعا هم مي كردند و 
با امام حسين)ع( هم قربه الي اهلل مي جنگيدند. اين 

جهل هميشه در طول تاريخ وجود داشته است.
بروز بيروني بسيج بيشتر به شكل نظامي 
ديده ش�ده و فعاليت هاي فرهنگي در 
قالب سازندگي بيشتر بوده و اينها بروز 
كمتري داشته است. نمي خواهيم نقش 
رسانه هاي دشمن را انكار بكنيم ولي از 
اين س�و هم كم كاري در ام�ر تبليغاتي 

نبوده است؟
بسيج اساسش كار فرهنگي و فرعش كار نظامي 
اس��ت. دين ما اصاًل توصيه ب��ه جنگ نمي كند، 
توصيه به هدايت مي كند. امام حسين)ع( دنبال 
قدرت نبود، دنبال هدايت بود و در آخرين لحظات 

عمرش هم داشت توصيه مي كرد به اينكه اين كار 
را نكنيد تا هدايت شوند. ما بر مبنايي فقهي هيچ 
موقع جه��اد ابتدايي را ش��روع نمي كنيم چون 
معتقديم ام��ام معصوم بايد دس��تورش را بدهد 
ولي اگر به ما حمله شود واجب است دفاع كنيم 
و در مقابل ظلم هم كوتاه نمي آييم، پس بسيج 
بايد نقش اساس��ي خودش را در حوزه فرهنگي 
ايفا كند و اگر مجبور ش��د در حوزه نظامي وارد 
ش��ود. قاعدتاً روي اين موضوع باي��د كاركرد و 
كار س��اده اي نيس��ت، چون ابزار هاي فرهنگي 
دنيا خيلي پيچيده شده اند و معماري و طراحي 
خيلي از آنها هم دست دشمنان است. ابزارهاي 
جديد، هم پيچيده اس��ت و هم جنگ فرهنگي 
بسيار نابرابرتر از جنگ نظامي است و بايد بسيج 
بتواند خودش را در اين صحنه ها آماده كند، زيرا 
جنگ هاي آينده همه به اين سمت مي رود. ديگر 
جنگ نظام��ي تعطيل و تكنولوژي تس��ليحاتي 
تعطيل خواهد ش��د و جنگ، جن��گ قدرت نرم 
در حوزه هاي انديش��ه و در بحث هاي سايبري و 
فضاي مجازي خواهد بود. به اعتقاد من در حال 
حاضر خيلي ها در اين جنگ ها ش��ناخت دارند 
و صحبت مي كنند و معتقد هس��تند كه نبرد ها 
در دنيا به اين سمت مي رود، بنابراين بسيج اگر 
بخواهد فردا دفاع بكند، هدايت بكند و از تعرض 
دشمن جلو گيري بكند، بايد به اين ابزار ها مسلح 
شود و اال خداوند هم قرارداد قطعي نبسته كه در 

هر شرايطي معجزه كند!
 گاهي بحث ابزار نيس�ت، يعن�ي ابزار 
رسانه را بسيج در اختيار دارد، اما اصل 
دغدغه بين مس�ئوالن بسيج به وجود 

نيامده است... 
من معتقد هس��تم كه م��ا ناگزير هس��تيم از اين 
ابزار اس��تفاده كنيم. چون وقتي در جنگ اسلحه 
تعيين كننده باش��د، شما اس��لحه نداشته باشيد 
شكس��ت مي خوريد. حاال بگوييم م��ا مي رويم با 
شمشير و با چاقو و با چوب مي جنگيم! نمي شود؛ 
ميدان اقتضايش اين اس��ت. اگر مس��لح نش��ويد 
شكس��ت مي خوريد. در حوزه فضاي مجازي هم 
چون پيچيدگ��ي خاص خ��ود را دارد و ديگران از 
خيلي وقت پيش كار كرده ان��د و ما كار نكرده ايم، 
عقب هستيم، االن بس��يج بايد آنقدر تالش كند 
كه هم عقب ماندگ��ي را جبران كن��د و هم بتواند 
يك دست برتري را به وجود بياورد كه روي معادله 
تاثير بگذارد، و اال ما به لحاظ عقالنيت و منطق و به 
لحاظ معنويت و مسائل فطرت انساني همه محتوا 
را داريم. ما قرار اس��ت كمك كنيم كه انس��ان ها 
به س��مت بندگي خدا بروند وگرن��ه نمي خواهيم 
چهار تا كش��ور را مثل امريكايي ها و اس��رائيلي ها 

اشغال كنيم. 
 چشم انداز شما از آينده منطقه و نقش 

محور مقاومت در ترس�يم چهره آينده 
منطقه غرب آسيا چيست؟

م��ن معتق��دم اگر انديش��ه بس��يج، در اش��كال 
و چارچوب ه��ا و در زمينه ه��اي مختل��ف تبديل 
به الگو س��ازي و تئوري پردازي ش��ود و اگر ما اين 
انديشه اي را كه در فطرت و عقل و معنويت انسان ها 
ريشه دارد، توسعه بدهيم مي توانيم با دشمن مقابله 

كنيم نه تنها در منطقه كه در همه جهان. 
اگر در ح��وزه جنگ هاي م��درن، در حوزه قدرت 
نرم، در ح��وزه جنگ و فضاي مجازي و س��ايبري 
نتوانيم توس��عه بدهيم حتماً ج��ا مي مانيم، البته 
خداوند كمك مي كند و ما تردي��دي نداريم اما ما 
بايد همت و اراده آن را داش��ته باشيم. به نظر من 
همانطور كه مقام معظم رهبري فرمودند: »اگر من 
امروز رهبر نبودم، مي رفتم در فضاي مجازي كار 
مي كردم« از اين پيام معلوم اس��ت فضای مجازی 
حتي به اين اندازه مهم اس��ت. يك تكليف ديني 
اس��ت كه هر بس��يجي برود و خ��ودش را در اين 
وضعيت مجهز بكند. زبان ي��اد بگيرد، تكنيك ها 
و تاكتيك ها و نرم افزار ه��اي مختلف را ياد بگيرد. 
تكنول��وژي به س��رعت برق جلو م��ي رود كه يك 
مدت اگر شما غافل شوي ديگر كارايي نداري و جا 
مي ماني. بس��يجي بايد با اين سرعت بتواند پيش 
برود و خودش را آماده كند، با اي��ن ابزار بتواند از 
حقانيت خود دفاع و با دشمن هم مقابله كند. اگر 
ما به ابزارهاي مدرن مسلح بشويم و در توليد مباني 
و علم هم كارهاي اساسي كنيم، به نظر من آينده 
دنيا طبق وعده هاي الهي و وعده هاي قرآن و اسالم 

از آن مقاومت است. 
من معتقدم در دنياي امروز خيلي چيزها به بن بست 
خورده؛ هم اخالق، هم تئوري هاي حكومتي، هم 
ادعاهاي حقوق بش��ري به بن بست خورده و ديگر 
ماهيت اينها رو ش��ده و االن دنيا به يك جايگزين 
نياز دارد. بش��ر كه مخلوق خداوند اس��ت دنبال 
يكس��ري ارزش ها مي گردد و هر ج��ا كه گيرش 
بيايد به آن سمت مي رود. اگر يك توليد محتواي 
قوي و غني مبتني بر يك موعودگرايي منطقي و 
مستدل بشود، مي تواند در معادالت قدرت منطقه 

و فرامنطقه اي تاثير جدي بگذارد. 
 اگ�ر بخواهيد به پيش�رفت بس�يج در 
40سال گذشته يك نمره بدهيد و يك 
ارزيابي كنيد چه نمره اي مي دهيد؟ در 
واقع سرعت رشد بسيج منظورم است. 
بس��يج دو امتياز ويژه دارد و يك اشكال اساسي. 
امتياز ويژه بسيج اين است كه در مقابل هر بحران 
و خطر توانسته خودش را آماده و بازسازي كند اما 
در ابداع گري و الگو سازي كمتر توانسته عمل كند، 
يعني بسيج در حوزه واكنشي خيلي قوي است، اما 
در حوزه كنشي خيلي قوي عمل نكرده است. بسيج 
بايد در يك افق كالن خودش بيايد مبدع باش��د 
يعني زمين بازي درس��ت كند. مي تواند در حوزه 
تئوري هاي مختلف بيايد به طور جدي وارد صحنه 

شود و با همه دنيا و بشريت حرف بزند. 
 در بحث موعودگرايي مي تواند حرف بزند، در بحث 
ظهور مي تواند حرف اساسي بزند، در بحث قدرت 
الهي مي تواند صحبت كند، در بحث دشمن ستيزي 
و مبارزه با سلطه مي تواند حرف بزند، اينها را تجربه 
كرده و مي تواند به دنيا بدهد، اينها را تئوريزه كرده 
و بر اساس اين ش��اخصه هاي قدرت بيايد اهداف 

بعدي را در دنيا تعيين كند. 
 م�ا گاه در كش�ور هاي ديگر به ش�كل 
مستشار حضور پيدا كرده ايم، اما وقتي 
آن فضاي نظامي و جنگي تمام ش�ده، 
خيلي اوق�ات فضاي اجتماع�ي به نفع 
ايران نبوده است. خيلي ها يشان متوجه 
نيس�تند كه ايراني ها چ�ه خدمتي به 
آنها كرده اند. مثاًل بوسني يا كشورهاي 
منطقه. اين را ضع�ف فرهنگي يا ضعف 

ديپلماسي ما مي دانيد؟
خب اين س��ؤال در مورد داخل كش��ور هم مطرح 
است. چقدر از مردم آن حقيقت و عمق ارزش هاي 
اعتقادي و انقالب را نسبت به شرايط زمان فهميدند 
كه االن بايد چه نق��ش و وظايفي را ايفا كنند، اين 
در داخل به طور جدي مطرح است و بخشي هم در 
بيرون به طور طبيعي مطرح است. همان طور كه 
بسيج بايد مولد باشد، كنش گري عمل كند، ابداع 
كند و الگو سازي كند، جايش همين جاست. ما در 
بحث عقالنيت مباني بس��يار قوي داريم اما هنوز 
نتوانسته ايم معرفي كنيم، اين نقص هم در داخل 
و بيرون بايد جبران شود، در جنگ هاي آينده اگر 

اين نشود، ما عقب مي مانيم. 
اينجا كار كنش��ي نياز دارد، نبايد منتظر باش��يم 
دش��من اگر كاري كرد ما هم اين كار را كنيم، لذا 
اين سيس��تم قدرت نرمي كه دنيا دارد و با ادبيات 
القا و دروغ پردازي و شايعه سازي و ادبيات خودشان 
مطرح مي كنند، اصاًل از نظر ما مطرود اس��ت و ما 
نيازي به اين نداريم، ما ادبياتي شايس��ته تر از اين 
داريم، ما در بحث اقناع گري، متقاعد سازي، تقويت 
معنويات انس��ان ها، تاثير بر عقالنيت و مباني و با 
اينها بياييم جنگ رواني راه بيندازيم. در واقع همان 
بحث هدايت به جاي قدرت است، منتها چون آنجا 
كار نكرده ايم و همه سپرده اند به هم، بسيج سپرده 
به حوزه، حوزه س��پرده به دولت، دولت سپرده به 
وزارت ارشاد و ارشاد هم به بسيج، همينطور اين كار 
در وسط مانده! و تا زماني كه يك انسجام ملي قوي 
و قدرتمندي براي توليد اين ادبيات و كنش گري 

نباشد، اين اشكال به طور طبيعي وجود دارد. 

بررسي فعاليت 40 ساله بسيج در گفت و گوی »جوان« با دكتر حسين اكبری كارشناس مسائل فرهنگی

بسيج با مديريت جهادي معادالت را تغيير مي دهد
در حوزه فضاي مجازي عقب هستيم و بايد جبران كنيم

كبري آسوپار
 صغري خيل فرهنگ

   گزارش   یک

»بسيج« ما با همه ساختارهاي 
اصطالحًا »نيروهاي مردمي« 
يا »بس�يج« دنيا ي�ك تفاوت 
ماه�وي دارد. علت ه�م اين 
اس�ت كه ي�ك ن�گاه آرماني 
دارد و فرات�ر از ن�گاه مناف�ع 
ملي است.بس�يج ما تفاوتش 
اين است كه يك نگاه آرماني 
به محيط داخل�ي و به محيط 
بين الملل�ي دارد و فق�ط ب�ه 
محيط جغرافيايي داخل كشور 
محصور نمي ش�ود. علت اين 
است كه بسيج، بسيج انقالب 
اسالمي است؛ بس�يج دولت 
جمه�وري اس�المي نيس�ت

همانط�ور ك�ه مق�ام معظ�م 
رهب�ري فرمودن�د: »اگر من 
امروز رهبر نبودم، مي رفتم در 
فضاي مجازي كار مي كردم« 
از اين پيام معلوم است  فضای 
مجازی حتي به اين اندازه مهم 
است. يك تكليف ديني است 
كه هر بسيجي برود و خودش 
را در اين وضعيت مجهز بكند.  
تكنيك ه�ا و تاكتيك ه�ا و 
نرم افزار هاي مختل�ف را ياد 
بگيرد. تكنولوژي به سرعت 
برق جلو مي رود. بسيجي بايد 
با اين س�رعت بتوان�د پيش 
برود و خ�ودش را آماده كند

خبرگزاري شفقنا


