
    سردار سليمانی: اساس��ي ترين اقدام بسيج در سال 
99 اجراي طرح تكميلي مقابله ب��ا كرونا با عنوان طرح 
شهيد حاج قاسم سليماني اس��ت. بحمداهلل گروه هاي 
جهادي در زمينه اجراي اين طرح گوي سبقت را از ديگر 

دستگاه هاي متولي ربوده اند
    رئيس سازمان بسيج سازندگی: در اطلس جهادي 
كشور ۴۲ هزار گروه ثبت هستند كه از اين تعداد ۳۰هزار 
گروه بيش از يك سال س��ابقه فعاليت دارند. نزديك به 
۱۱ هزار و ۳۰۰ گروه هم تازه تأس��يس داريم كه شروع 

فعاليتشان از همين دوره توانمندسازي خواهد بود

 شهر کابل پایتخت افغانستان دیروز همزمان 
با مذاکرات مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا در 
دوحه با طالبان، هدف 23 فروند راکت قرار گرفت

    چهار ماه تا پايان سال باقي مانده و براي مديريت بازار 
ارز از امروز بايد تصميم گرفت و اقدام كرد. دالالن حاشيه 
بازار و معامله گران بازار فردايي در تهران و هرات و مواردي 
از اين دست، مسائلي است كه همواره وجود داشته و امروز 
هم وجود دارد. آنچه كه باعث كنترل نرخ ارز و ثبات بازار 
مي شود مديريت مصارف ارزي و تعادل بخشي به تقاضاي 
ارز متناسب با منابع ارزي اس��ت.  اين هدف در صورتي 
محقق خواهد شد كه از همين امروز تجديدنظر اساسي 
در مديريت واردات انجام شده و از رويه هاي غيرعقاليي 

تجارت خارجي جلوگيري شود

بررسي علل کاهش گرایش به ورزش اول ایران 
در گفت وگوي »جوان« با محمد کرماني

    مهم نيس��ت چه كس��ي چه كاري انج��ام مي دهد 
بلكه مه��م اين اس��ت ك��ه آن كار انجام ش��ود؛ امروزه 
همه نمايندگان در مجلس و دول��ت به اين جمع بندی 
رسيده اند كه در اين شرايط سخت مردم نيازمند كمك 
در طرح معيشت هستند. مهم نيست اين اقدام از سوي 
دولت انجام مي ش��ود يا مجلس بلكه مهم اين است كه 
اين اقدام سريع و دقيق انجام شود و به دست كساني كه 
در كرونا فعاليت اقتصادي شان را از دست داده اند، فشار 
اقتصادي زيادي را تحمل كرده، آنهايي كه اشتغال الزم 

را ندارند و كار دائمي ندارند برسد

 قاليباف:
  هدف معيشت مردم بود
 دولت و مجلس ندارد

رئيس سازمان بسيج: 

گروه هاي جهادي بسيج 
یگان هاي عملياتي 

مدیریت جهادي هستند

 راکت باران کابل 
در شامگاه خروج امریکا!

دروازه ثبت  سفارش واردات 
دروازه بان ندارد!

 آينده خوبي 
در انتظار کشتي نيست!
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   گزينه های احتمالی دولت آتی امريكا به منظور تصدی وزارت امور خارجه، 
برای بازگشت واش��نگتن به برجام ش��رط گذاش��ته اند. در داخل امريكا هم 
دموكرات  ها تأكيد دارند كه برای بازگشت به توافق هسته ای نبايد عجله كرد. در 
اين بين، اتحاديه اروپا هم با اينكه اين روند را آسان نمی داند تلويحاً از بازگشت 
مشروط به توافق هس��ته ای حمايت می كند. با نزديك شدن به زمان تشكيل 
دولت جديد امريكا، صدا   هايی كه مواضعی شبيه به دونالد ترامپ رئيس جمهور 

امريكا درباره توافق هسته ای با ايران دارند، بيشتر شنيده می شوند. بلينكن كه 
يكی از گزينه های وزارت خارجه بايدن اس��ت در گفت وگو با سی بی اس نيوز 
گفت : »اگر ايران با پايبندی كامل به توافق هسته ای برگردد، ما هم همان كار 
را خواهيم كرد. اما آن را به عنوان سكويی در همكاری با متحدان مان در جهت 
محكم تر كردن و طوالنی تر كردن اين توافق به كار می گيريم و همزمان به نحو 
مؤثرتری با ساير اقدامات بی ثبات كننده ايران مقابله خواهيم كرد. « عالوه بر اين 

افراد، از كريس كونز، سناتور ايالت دالوِر نيز به عنوان چهره احتمالی وزارت امور 
خارجه ياد شده است. كونز نيز درباره بازگشت كشورش به توافق هسته ای موضع 
گرفت و با تأكيد بر اينكه از جانب خودش صحبت می كند به خبرگزاری رويترز 
گفت:»پيش از آنكه از بازگشت به برجام حمايت كنم واشنگتن به راهی برای 
اعمال محدوديت بر برنامه موشكی و حمايت آنها از گروه های نيابتی نياز دارد. 

اين موارد بايد محقق شود.« | صفحه 15
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قيمت: 1000  تومان

   خدمات جهادی170 بسیجی 
خراسان شمالي در بیمارستان هاي 

كرونايي

   اجراي 707 برنامه و 3 طرح امید آفرين  
در چهارمحال و بختیاري در هفته بسیج

   بسیجیان زنجاني 
4میلیون ماسك تولید كردند

   رحیم مخدومي:  بسیج، خاستگاه 
مردمي شدن ادبیات پس از انقالب است

   فرمانده بسيج وزارتخانه ها و ادارات 
 سپاه محمدرسول اهلل: 

كارمند تراز انقالب مروج سبك زندگی 
ايرانی- اسالمی خواهد بود

هفته  بسيج

صفحات 11،7و16

 شروط ترامپی تيم بايدن 
برای بازگشت به برجام

بینالملل

»استعفای گله ای« طرفداران »ایمنی گله ای« 
که ظاهراً ب�ه خاطر اختالف بر س�ر همين ایده 
و بعضی اطالع�ات غلط دیگر و پ�اره ای منافع 
و مصالح ش�خصی، انجام ش�د،  آن هم درست 
در ش�ب نخس�تين روز از آغاز عمليات بزرگ 
عليه کرونا و درس�ت دو س�ه روز پس از آنکه 
رئيس جمهور به منتقدان خود  گفت»مدیریت 
بلد نيستيد!«، مردمی را که روزی هزاران مبتال 
و صده�ا قربانی در این هجم�ه می دهند،  با این 
پرس�ش مواجه کرد که »ب�ا چه کس�ی مبارزه 

می کنيد با کرونا یا با جان مردم؟!«
پس از 10 ماه مدیریت پرخطا و پرتغيير کرونا حاال 
وزیر بهداشت که »حتی یک ساعت مداوم در این 
10 ماه نخوابيده« از خواب بيدار شده و می گوید 
ملک زاده، معاون تحقيق�ات وزارتخانه »10مدل 
اپيدميولوژیک به من داده که هيچ کدام صحيح 

نبوده و برای هيچ اقدامی مناسب نبوده است!«
یعنی جان مردم این قدر تباه است که شما 10 مدل 
غلط از یک آدم غلط انداز بگيرید و پيش بروید؟! 
این استعفای ش�ب عمليات قطعاً  پشت پرده ای 

دارد و مسببان و هل دهندگان و پيشران های آن 
به قدری بوده اند که شاهد یک استعفای گله ای 
باشيم. ته این رفتارها ش�اید این استخراج شود 
که همه با هدف برکناری یک وزیر در ماه های آخر 
دولت و بهره مندی بهره مندان از مواهب ماه های 
آخری باشد!  بوی دعوای »سازندگی-اصالحات« 
هم از آن بلند اس�ت. ادعاهای منافع ش�خصی 
هم که کم نيست. مردم این دو هفته را به انتظار 
نشسته اند تا نتيجه دعواهای شما را که مدیریت 

بلدید، ببينند. | بقيه صفحه 3
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 توطئه گله ای 
در شب بارانی عمليات

»استعفای گله ای« طرفداران »ايمنی گله ای« که ظاهراً به خاطر اختالف 
بر س�ر همين ايده و بعضی اطالعات غل�ط ديگر و پ�اره ای منافع و مصالح 
ش�خصی، انجام ش�د،   مردمی را که روزی صده�ا قربان�ی در اين هجمه 
می دهند،  با اين پرسش مواجه کرد که »با چه کسی مبارزه می کنيد با کرونا 

يا با جان مردم؟!«

سالگرد تشكيل بسيج مستضعفين 
توسط حضرت امام بهانه ای است 
تا به بعدی از مأموريت بس��يج و 
توقع ام��ام از آن بپردازي��م. واژه 
»جنگ نرم« بع��د از فتنه ۱۳88 
وارد ادبيات سياسی ايرانيان شد 
و قب��ل از آن از مفاهيم��ی مانند 
»عملي��ات روانی« ي��ا »تهاجم 
فرهنگی« و... اس��تفاده می شد. 
اكنون كه ۳۲سال از آخرين پيام 
امام به مناسبت هفته بسيج می گذرد می توان از زاويه ديگری نيز به 
آن پيام نگريست. همگان می دانند حضرت امام چه قبل از پيروزی 
انقالب اسالمی و چه بعد از جنگ تحميلی هيچ موقع خشونت و 
سالح را توصيه نكردند. سخت معتقد بودند اگر مردم همراه نباشند 
هيچ اقدامی به سرانجام پايدار نمی رسد. اما آنچه در اين نوشتار به 
آن می پردازيم اين اس��ت كه حضرت امام بالفاصله بعد از اتمام 
»جنگ سخت« جنگ نرم را پيش بينی كرده بودند و آنچه ديگران 
در آيينه می بينند ايشان ۳۲ سال پيش در خشت خام می ديدند. 
برای فهم اهميت موضوع ذكر دو نكته نسبت به آخرين پيام امام 
برای سالگرد تشكيل بسيج ضروری است؛ اول اينكه دستور تشكيل 
بسيج دانشجو و طلبه )تنها قشری از بسيج كه امام بنيان گذاشت( 
از سوی ايشان بعد از فراغت از جنگ سخت و نظامی بود. بنابراين 
می توان گفت امام در چشم انداز آينده انقالب اسالمی جنگی را 
می بينند كه محور آن حوزه و دانشگاه است و نه نيروهای مسلح 
كشور. دوم اينكه آنچه امام در آخرين پيام از دانشجويان و طالب 
بسيجی مطالبه می كنند به كلی رنگ و بوی نظامی ندارد. امام در 
جنگ نرم از داخل جبهه خودی نيز غافل نبودند و از قضا در همين 
جا برای خود طلب مرگ كردند. تا سال 79 و ۱۱سال پس از پيام 
امام بسيج دانشجو و طلبه حق هيچ گونه فعاليت نرم درون دانشگاه 
را نداشتند. فقط می توانستند به ميدان تير و مانور بيرون دانشگاه 
عزيمت نمايند. غفلت ۱۱ سال از محتوای پيام دوم آذر ۱۳67 امام 
نابخشودنی است و دقيقاً  در همين فضا بود كه مقام معظم رهبری 
كسانی را كه نمی گذارند دانش��جويان ما سياسی باشند لعنت 
كردند. مطالبات امام در آن پيام كاركرد نظامی ندارد. آنچه امام 
می خواهند كاماًل  منطبق بر جنگ نرم است كه تا سال های اخير 
قابل فهم نبود، زيرا بسيج را با لباس سياسی نظامی و كالشينكف 
می ش��ناختند و تمام. مطالبات امام هم جنبه سلبی دارد و هم 
جنبه ايجابی. آميزه ای از »ترويج نرم«، »هجوم نرم«، »مقاومت 
نرم« و »دفاع نرم« بود. نفوذی كه از سال ۱۳9۴ در كشور مطرح 
شد، حضرت امام آن روز درباره اش هش��دار داده بودند و يكی از 
كارهای بسيج دانشجو و طلبه را مقابله با نفوذ اجانب در مراكزشان 
اعالم كردند )سلبی(. اما در بعد ايجابی نيز حل مسائل اعتقادی 
بسيجيان و ترسيم چارچوب های اسالم ناب محمدی )ص( را نيز 
به اين دو مراكز واگذار كردند و پاسداری از استقالل ايران خصوصاً  
استقالل سياس��ی را نيز به اين دو مركز س��پردند كه:»فرزندان 
بسيجی ام پاسدار اصول تغييرناپذير نه شرقی و نه غربی باشند.« 
تاريخ بعد از امام نشان می دهد كه كانون مبارزه با انقالب اسالمی 
و در عين حال كانون دفاع از انقالب اسالمی در اين دو مركز بوده 
اس��ت. انحرافات اعتقادی از اسالم مدنظر امام )اسالم سياسی يا 
اسالم ناب محمدی)ص(( از حوزه كم بيرون نزده و انقالب اسالمی 
بارها با نفوذ اجانب در دانشگاه ها تا مرز بحران پيش رفته است. 
نتيجه اينكه امام راحل برای فردای انقالب اسالمی نگران دشمنان 
مسلح خارجی نبودند كه نگران جنگ نرم بودند و مرتب نسبت 
به حفظ سالمت محيط دانشگاه ها و دانشسراها )تربيت معلم( 
هشدار می دادند و در خصوص حوزه نيز فرمودند: »استكبار وقتی 
از نابودی مطلق روحانيت مأيوس ش��د دو راه را برای ضربه زدن 
انتخاب نمود. ارعاب و زور و ديگر خدعه و نفوذ در سال های اخير 
كه زور كارگر نشد و راه های نفوذ تقويت گرديد« و معتقد بودند كه 
اولويت فعلی آنها خدعه و نفوذ است كه از مقدس نماهای متحجر 
و بی  شعور تا طرفداران اسالم امريكايی را دربرمی گيرد. اكنون و با 
رشد تكنولوژی های ارتباطی و اطالعاتی جنگ نرم ابعاد پيچيده ای 
به خود گرفته است. از نفوذ تا ترويج لذت گرايی در اين پيوستار قابل 
مشاهده است. آنچه در جنگ نرم آينده بايد بيشتر نگران آن بود 
مقابله مدعيان دين با انقالب اسالمی است، نه ليبرال ها و غربگراها. 
اين جماعت كسانی هستند كه امام درباره اسالفشان فرمودند: 
»در ۱5خرداد ۴۲ مقابله با گلوله و تفنگ و مسلسل شاه نبود كه 
اگر تنها اين بود مقابله  را آسان می نمود، بلكه عالوه بر آن از داخل 
جبهه خودی گلوله حيله و مقدس نمايی و تحجر بود، گلوله زخم 
زبان و نفاق و دورويی بود كه هزار بار بيشتر از باروت و سرب جگر 
و جان را می سوخت و می دريد« و اين داستان جنگ نرمی است 
كه مستقيماً بر استانداردهای غربی سوار نيست، اما پوسيدگی 
از درون را رهنمون می ش��ود. آن ميدانی كه بسيجی بايد در آن 
بايستد تا فضيلت های اصلی انقالب زنده بماند همين نقطه است، 
اين همان مدلی است كه اميرالمؤمنين )ع( با آن عظمت را فشل 
كرد و همان هلهله »ابشرو بالجنه يا جنداهلل« صحنه كربالست كه 
حسين بن علی )ع( را به قربانگاه برد. جنگ نرم امروز درون دينی 
و درون خانگی است. جنگ فرهنگی غرب شكست خورده و بستر 
خود را عوض كرده است. يارگيری از درون خانه و توليد پياده نظام، 

محور جنگ نرم امروز است. 

عبداهللگنجی

مديرمسئول

سر مقاله

امام، بسیج و جنگ نرم 

يادداشت هاي امروز

شرمی که در فوتبال  قورتش داده اند!
سعيد احمديان
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موانع استقالل تمام عیار
محمدجواد اخوان

۲

 سندسازي حقوقي 
اروپا- آژانس  با آمدن بايدن

محمد اسماعيلي

۲


