
كبري آسوپار
   تحليل

بسيج، ياريگر كارآمدي
 رهبر معظم انقالب اسالمی در س��خنراني خود در سالروز والدت پيامبر 
اعظم)ص( با اش��اره به مش��كالت اقتصادي و معيش��تي مردم و به ويژه 
گراني هاي افسارگسيخته به نقش بسيج در همراهي با دولت و مردم براي 
مبارزه با اين آسيب موجود پرداختند. به نظر مي رسد بسيج به عنوان سرمايه 
اجتماعي نظام و تبلور نقش آفريني عمومي و تخصصي مردم در حاكميت 
جمهوري اس��المي ايران، مي تواند پاسخگوي مناسبي براي اين مسئله 
و مسائلي ازاين دست در حوزه كارآمدي باش��د. در ادامه كوشش خواهد 
شد به برخي نكات مهم حول فرصت هاي بالقوه و بالفعل درون بسيج براي 

كارآمدسازي دولت و نظام اجرايي كشور پرداخته شود. 
يكي از مهم ترين موانع كارآمدي نظام اجرايي، وجود تزاحم هايي است كه 
باعث اتالف انرژي جريان هاي فعال كشور است و از جمله اين تزاحمات، 
تزاحم هاي ميان دستگاهي و بين دستگاه ها و جامعه است. گاه دستگاه هاي 
مس��ئول در اجراي برخي تصميمات دچار اختالفاتي هس��تند كه عدم 
همراهي و حتي مخالفت برخي ديگر از دستگاه ها، عمالً تصميمات را متوقف 
يا ناكارآمد مي سازد. گاه دستگاه هاي مسئول بدون در نظر گرفتن اقتضائات 
اجتماعي به دنبال پيشبرد سريع امور و اتخاذ تصميماتي هستند كه با عدم 
همراهي مردم مواجه مي شود كه نمونه آن را در ماجراي آبان سال گذشته 
در گراني سوخت مشاهده كرديم و گاه مطالبه اي در ميان مردم وجود دارد 
كه به دليل وجود ديوان ساالري هاي دست وپاگير يا عدم تعامل مستقيم 
برخي مس��ئوالن با مردم، به مرحله اجرا نمي رس��د. در همه اين حاالت 
تزاحمات نهادي و اجتماعي مانع كارآمدي نظام اجرايي است و همان گونه 
كه پيداست، وجود ظرفيتي همچون بسيج با ويژگي هاي مردمي-حاكميتي 
مي تواند در حل بخش عمده اي از اين چالش ها مفيد فايده واقع ش��ود. از 
ديگر موانع كارآمدي، نگرش بروكراتيك و فرسودگي برخي سامانه هاي 
موجود است، به گونه اي كه گاه برخي تصميمات مهم و راهبردي كه اتفاقاً 
موردقبول نخبگان و جامعه نيز است در ميان چرخ دنده های فرسوده و كند 
بدنه دستگاه هاي اجرايي متوقف مي شود و سال ها به طول مي انجامد. ميزان 
هزينه مالي، انساني و رواني از چنين آسيبي در كشور به حدي زياد است كه 
به هيچ عنوان قابل محاسبه نيست. در اين ميان آنچه مي تواند عالج بخش اين 
آسيب مديريتي كشور باشد، »نگرش، فرهنگ و مديريت جهادي« است 
كه با هم افزايي همه ظرفيت هاي دلسوز انقالب و متخصص در امور، تواني 
وارد عرصه اجرا مي كند كه بسياري از گره هاي كور گشوده می شود و تجربه 
تاريخي انقالب اسالمی در دوره دفاع مقدس و پس ازآن نيز مؤيد همين ادعا 
است. اكنون بسيج به عنوان مهم ترين منبع رشد و تسري گفتمان جهادي 
در جامعه و با وجود ظرفيت عظيم انساني نيروي »مؤمن جهادي« مي تواند 
رهاوردهاي بي نظي��ري را در دهه پنجم انقالب اس��المی در حل چالش 

كارآمدي به ارمغان آورد. 
يكي از پيامدهاي ناكارآمدي نظام اجرايي در حوزه اقتصادي، تأثير مستقيم 
آن بر معيشت عمومي است كه در سفره مردم مشاهده مي گردد. گاه برخي 
عوامل خارج از اراده همچون شيوع بيماري، بالياي طبيعي يا تحريم هاي 
ظالمانه خارجي و ... باعث تشديد تأثيرگذاري آثار مخرب بحران كارآمدي 
مي گردد. هرچن��د اصالح و بهبود نظام اجرايي و كاهش س��وءتدبيرها و 
سوءمديريت ها ضروري اس��ت، اما براي حل مشكل مردم در كوتاه مدت 
نيز بايد تدابيري اجتماعي انديشيد كه يكي از مفيدترين آنها »مواسات 
اجتماعي« اس��ت. بس��يج به عنوان ظرفيتي مردمي و داراي سرمايه اي 
قابل اتكا از اعتماد عمومي و شبكه اي گسترده در ميان ملت، از يك سو در 
شناخت نقاط آسيب ديده اجتماعي و محرومان نيازمند امداد فوري نقش 
چشمگيري دارد و از سوي ديگر امكان جذب ياري و كمك هاي مؤمنانه 
آحاد ملت و نيز نهادهاي حمايتي را دارد. بنابراين بسيج مهم ترين ظرفيت 
نظام در جهت نهادينه سازي »مواسات« و تحقق آن است كه در چند سال 

اخير در بحران هايي چون سيل و كرونا به خوبي قابل لمس بوده است. 
يكي ديگر از موانع كارآمدي، عدم چرخش نخبگاني و خصوصاً نس��لي 
در حوزه هاي مديريتي است. فرسودگي و ركود مديران در دستگاه هاي 
اجرايي، پس از مدتي آنها و دستگاه هاي تابعه ش��ان را دچار روزمرگي و 
ناكارآمدي مي كند و متأسفانه در هفت سال اخير مشاهده مي شود كه اين 
آسيب مهم در دستگاه ها، جدي تر نيز شده است، به گونه اي كه مديراني 
بعضاً فرتوت و ناتوان بر مسندهاي اجرايي تكيه زده و متأسفانه گزارش ها 
نشان مي دهد »ميانگين« عمر كابينه در حال حاضر نه تنها در تاريخ انقالب 
اسالمی بي سابقه بوده، بلكه در رده سني اي قرار دارد كه به طور طبيعي 
بيشتر انسان ها در آن سن دوره بازنشستگي خود را سپري مي كنند. چنين 
وضعي نه تنها اميد را براي جوانان و نسل سومي ها و چهارمي ها براي رشد و 
بالندگي به يأس بدل مي كند، بلكه فرصت هاي مدير را براي تربيت سرمايه 
انس��اني از ميان مي برد. در صورت تداوم وضع موجود، يكي از مهم ترين 
آسيب هاي جدي اي كه نظام مديريتي و اجرايي و به طوركلي كارآمدي را 
تهديد مي كند، خأل مدير جوان و متخصص در تراز انقالب اسالمی است. 
اكنون تا دير نشده بايد براي اين مهم چاره اي انديشيد و يكي از بهترين 
ظرفيت هاي پرورش سرمايه انساني در تراز انقالب اسالمی بسيج است 
كه لزوم توجه هرچه بيشتر دستگاه هاي مسئول به اين فرصت راهبردي 

را نشان مي دهد. 
اكنون، به نظر مي رسد مقاوم س��ازي اقتصاد و تكيه به پيشرفت درون زا، 
يگانه راه حل عبور از چالش مزمن اقتصادي كشور است كه دستيابي به 
اين جايگاه، نيازمند عزم عمومي نخبگان و آحاد جامعه در اجراي دقيق 
سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و نيز به ميدان آوردن همه ظرفيت ها، 
از جمله ظرفيت بي بديل بسيج است. چنانكه رهبر معظم انقالب اسالمی، 
حضرت امام خامنه اي نيز مي فرمايند: »بخش هايي وجود دارند خارج از 
دولت؛ اينها مي توانند در اقتصاد مقاومتي نقش ايفا كنند، از جمله بسيج؛ ... 
بسيج چيز كمي نيست، چيز كوچكي نيست، بسيج يك مجموعه عظيم و 
آماده به كاري است؛ اينها را بخواهيد، ببينيد چه كار مي توانند بكنند، اينها 
مي آيند امكانات خودشان را عرضه مي كنند و مي گويند اين كارها را هم 

كرده ايم. به نظر من امكانات ]خوبي هست[«. 
هرچند گام هاي مهمي از سوي مجموعه بسيج در جهت تحقق اقتصاد 
مقاومتي برداشته شده اس��ت، به نظر مي رسد هنوز آن گونه كه شايسته 
است از سوي دولت ميدان الزم براي بروز و ظهور همه ظرفيت هاي بسيج 
در حوزه مقاوم س��ازي اقتصاد پديد نيامده است كه ممكن است از سوي 
برخي نوعي برخورد سياسي تلقي شود. بااين حال بايد دانست كه منافع 
ملي بر همه ترجيحات گروهي و ساليق سياسي مرجح است و امروز وظيفه 
دولت بهره گيري از همه ظرفيت هاي مفيد و در دسترس برای كارآمدي و 
مقاوم سازي اقتصاد است. اكنون مي توان گفت بسيج يكي از كليدهاي اصلي 
گشايش چالش كارآمدي نظامات اجرايي و مديريتي كشور است و البته 
بسيج تنها منحصر به سازمان و تشكيالت آن نيست، بلكه هر آنكه معتقد به 
اصول انقالب اسالمی و در پي تحقق اهداف متعالي گام دوم انقالب اسالمی 

باشد در خط بسيج و ظرفيتي براي نظام اسالمي است. 

محمدجواد اخوان

داود عامري

آيا 2 جريان سياسي اصلي كشور انتخابات 1400 را به كانديداهاي جوان خواهند سپرد؟

پوستر تکراری  به ديوار انتخابات نزنيد

اصالح طلبان همراه با فعاليت رسانه اي و اصولگرايان 
بدون فعاليت رس��انه اي، مهي��اي انتخابات 1400 
مي شوند. از اصالح طلبان خبرهاي علني و غيرعلني 
با هم مي رسد و از اصولگرايان فقط گاهي خبرهايي 
از پش��ت پرده. اين ميانه، كس��اني هم هستند كه 
گفته مي شود فعاليت ستادهايش��ان شروع شده و 
چندان هم معطل تصميم گيري احزاب و جريان هاي 
سياس��ي نمانده اند. آنها مي دانند بسته به نزديكي 
فكري ش��ان به هر يك از جريانات سياسي و توافق 
منافع ش��ان با آنها، اگر برنامه هايی خوب و عملكرد 
ستادي قوي داشته باشند، سرانجام كانديداي اصلي 
يكي از اين جريانات خواهند شد. هم از اين رو البي ها و 
توافقات و بده و بستان هاي نهايي مي ماند براي زماني 
نزديك تر به انتخابات كه فضايي شفاف تر از كانديداها 
و جبهه بندی ها داشته باشيم. اين ابهام و نامعلومي كه 
گاه تا هفته هاي آخر به طول مي انجامد، نتيجه نبود 
احزاب قوي و نداشتن سياست حزبی است كه برخي 
آن را مثبت و برخي آن را منفي مي دانند و في الحال 

موضوع بحث نيست. 
انتخابات، نوروز سياست است؛ شور، شكوه، هيجان 
و لباس ن��و بر تن كرس��ي جمهوريت نظام اس��ت. 
هر ف��رد و گروه و جري��ان و حزبي كه ب��راي حضور 
فعال در انتخابات اقدام مي كن��د، صرف نظر از آنكه 
سمت و سوي سياس��ي اش به كدام سو است و نگاه 
منفعت طلبانه شخصي  و حزبي چقدر در اين فعاليت 
دخيل است و در كل، صرف نظر از انگيزه اين فعاليت، 
در اين پوس��ت اندازی و نو شدن سياس��ي كشور و 
دميدن روح امي��د در جامعه مش��اركت دارد، بايد 
فعاليت هاي انتخاباتي را به ف��ال نيك گرفت. مؤيد 

اين گزاره، س��خنان و دعوت دورانديش��انه حضرت 
آيت اهلل خامنه اي، رهبر انقالب است كه دو روز قبل 
از انتخابات رياست جمهوري 92 فرمودند: »ممكن 
است بعضي ها - حاال به هر دليلي - نخواهند از نظام 
جمهوري اسالمي حمايت بكنند، اّما از كشورشان 
كه مي خواهند حمايت كنند، آنه��ا هم بايد بيايند 
پاي صندوق رأي. « يا 16 بهمن س��ال گذشته و در 
حالي كه حدود دو هفته تا انتخابات مجلس يازدهم 
زمان داشتيم، فرمودند: »ممكن است يكي، از شخص 
اين حقير خوشش نيايد، خب نيايد عيبي ندارد، ]اّما[ 
ايران را، كشورش را دوست دارد يا نه؟ ]پس[ بايد در 
انتخابات شركت كند. هر كسي كه امنيت كشور را 
دوست دارد، هر كسي كه حل شدن مشكالت كشور 
را دوست دارد، هر كسي كه گردش نخبگاني صحيح 
را در كشور دوست دارد بايد در انتخابات شركت كند؛ 

همه بايد شركت كنند.«
با اين حال، انتخابات گرچه به خودي خود جش��ن 
سياسي جامعه اس��ت، اما اگر قرار است چهره هايي 
تكراري را به جامعه معرفي كند، يعنی به جاي گردش 
نخبگاني چرخش صندلي هاي مسئوليت بين تعدادي 
معدود از فعاالن سياسي باشد، نه آن شور اميدوارانه 
سياسي را به جامعه مي بخش��د و نه آنچنان لباسی 
نو بر تن جمهوريت خواهد نمود. گويي پوسترهاي 
تكراري انتخابات قبل را كه زياد آمده و در انبار مانده، 

مي خواهند دوباره بر تن شهر كنند!
   تكرار نكنيد!

يكي از پس سال ها وزارت، ديگري پي سال ها وكالت، 
آن يكي پس از عمري فعاليت عمراني يا سياسي يا   
نظامي يا دولتي و پس از آنكه به قول قديمي ها، آردش 

را بيخته  و الكش را آويخت��ه ، با خودش فكر مي كند 
راستي چرا من كه اين همه كاربلد و با تجربه و كاردان 
و مدير و مدبر هستم، تاكنون رئيس جمهور نشده ام؟! 
تعدادي از آنها هم بعضاً چندين بار كانديدا مي شوند و 
چندباره خود را در معرض انتخاب مردم قرار مي دهند 
و ... همين هاست كه انتخابات را به جاي جشني براي 
تن كردن لباسي نو بر تن جمهوريت نظام، به بازي 
تكراري چهره هايي تك��راري تقليل مي دهد و حتي 
دولت هايي تكراري را براي مردم به ارمغان مي آورد، 
يعني هماني كه دهه 70 وزير بوده، در دهه 90 هم 
وزير مي شود، ديگراني سه دهه معاون رئيس جمهور 
هس��تند، آن يكي از اس��تانداري مي رود وزارتخانه 
از وزارتخانه مي رود مجل��س، نماينده مجلس صد 
سال است نماينده است، آخر هم وقتي مي بيند رأی 
نمي آورد، مي رود البي مي كن��د برود وزارتخانه. اين 
فرايندها خيلي اوقات عادي هم كه اتفاق نمي افتد يا 
در راستاي شايسته ساالری و ضوابط و اين شعارهاي 
دهان پركن، با البي و امتيازدهي است و يادت است 
من استيضاحت را امضا نكردم، حاال پست معاونتم را 
امضا كن و ... در چنين شرايطي و با آدم هايي كه اگر 
فكر و برنامه اي هم داشتند، ديگر تمام شده و حلقه 
بسته اي از قدرت كه آن قدر به هم پيوند خورده اند كه 
ديگر غريبه اي! را ميان خودشان نمي پذيرند، انتظار 

كدام اميد و تحول را داريم؟!
بنابراين باي��د از آدم هاي تكراري خواس��ت كانديدا 
نش��وند؛ بايد از احزاب و جريان ها خواس��ت پشت 
حمايت از آدم هاي تكراري نايس��تند و بايد از مردم 
خواست به آدم هاي تكراري رأي ندهند. مردم البته 
تقصير كمتري دارند، وقتي آدم هاي جديد نمي بينند، 

الجرم از ميان تكراري ها دست به انتخاب مي زنند. 
باز بايد دعا به آخرت تدوين كنندگان قانون اساسي 
كرد كه اجازه نداده اند پس از دو دوره، رئيس جمهور 

مستقر باز هم به شكل متوالي كانديدا شود!
اگر كس��ي بتواند كاري پيش ببرد در چهار سال كه 
هيچ، در كمتر از آن هم موفق خواهد بود و نيازي به 
تكرار منصب او نيست. مقام معظم رهبري شهريور 
سال 84 در اولين ديدار خود با دولت نهم كه تازه بر 
سر كار آمده بود ، مي فرمايند: »شما چهار سال، يعني 
حدود 1450 روز وقت داريد. هر يك روزتان غنيمت 
است. اين 1450 روز، چش��م انداز و گستره  وسيعي 
اس��ت. براي اين مدِت نس��بتاً طوالني خيلي كارها 
مي شود كرد. اميركبير كه يك چهره  ماندگار در تاريخ 
ماست و واقعاً كارها بزرگي هم كرده، همه  حكومت 
او سه سال بود؛ يعني يك س��ال از مدتي كه بناست 
علي العجاله ش��ما در اين مسئوليت مشغول باشيد، 
كمتر است؛ اما آن قدر اين كار، مهم و بزرگ و جدي 

بود كه تاريخ اميركبير را فراموش نمي كند.«
   فرصت دميده شدن روحي تازه

اجازه دادن به جوان ها براي رياس��ت جمهوري و 
مناصب ديگر آن قدر در س��خنراني هاي ش��عاري 
تكرار شده كه بيانش هم مخاطب را دلزده مي كند. 
حرجي هم بر آنان نيست؛ جوانگرايي اتفاقی است 
كه بايد در جغرافياي عمل بيفتد و نه پشت تريبون 
و حرف و س��خنراني و ش��عار. اصالح طلبان هنوز 
دنبال كانديداتوري محمد خاتمي هس��تند؛ اگر 
فرض كنيم س��ابقه فتنه لحاظ نشود و صالحيت 
او براي رياس��ت جمهوري احراز ش��ود، او اكنون 
77 س��ال س��ن دارد و آيا مناس��ب كاري در قد و 
قامت مدير اجرايي كشور است؟! اصولگرايان هم 
گرچه نه به اين پيري، اما تاكنون چهره جديد رو 
نكرده اند؛ بهاري ها هم كه همچنان خواب رياست 
جمهوري محمود احمدي نژاد را مي بينند. با وجود 
اين ، كدام اتفاق تازه قرار است رقم بخورد؟ همان 
آدم هاي قبلي يا تيم هاي قبلي و برنامه هاي قبلي 
مي آيند كه ما را به دني��اي قبل ببرند! )حاال بماند 
كه هر چه به قبل برويم بهتر از اين اوضاعی است 
كه تدبير و اميدي ها رق��م زده اند؛ بحث مان حرف 

ديگری است!(
كشوري كه رو به پيشرفت و توسعه است و دورنماي 
روش��ني را براي خود تعريف مي كن��د، نمي تواند از 
گردش نخبگاني، از فرصت دادن به چهره ها و برنامه ها 
و تيم هاي جديد خ��ود را محروم كن��د. جواني هم 
منظورمان 20 ساله ها نيست؛ همين كه 60- 70 و 
بلكه 80 س��اله هاي تكراري نيايند، راضي هستيم! 
جواني خامي نيست، شور انگيزه هاي بيشتر براي كار 
است. مردم هم وقتي چهره هاي تازه ببينند اميدوارتر 
خواهند شد؛ اما با چهره هاي تكراري يا با پيرمردان 
سياسي نمي شود، ممكن است انگيزه اي براي شركت 
در انتخابات نداشته باشند. هدف اول فعاليت انتخاباتي 
هر فرد و گروهي هم بايد باال بردن مش��اركت مردم 
باشد، پس جوان گرايي و سپردن فرصت به جوان ها 
براي آنكه روحي جديد و تازه در فضاي سياسي كشور 

دميده شود، اهميت دو چندان مي يابد. 

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح: 
بسيج تهديدات امريکايي ها را 

به فرصت تبديل كرد
امام عظيم الش�أن در پنجم آذر س�ال 1۳۵۸ با دس�تور تشكيل 
بسيج مس�تضعفين قدرت نمايی بزرگی را در مقابل امريكايي ها 
طراحي و با دستور تش�كيل بس�يج عماًل تهديدات امريكايي ها 
را به فرصت تبدي�ل كردند، به گونه اي كه ش�يطان ب�زرگ با اين 
تصميم تاريخ�ي به قدرت نرم جمهوري اس�المي اي�ران پي برد. 
به گزارش ايرنا، امير سرتيپ حاتمي، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح در مراسم بزرگداشت هفته بسيج كه به صورت ويدئو كنفرانس 
و ارتباط تصويري با حدود 80 مركز وزارت دفاع در سراس��ر كش��ور 
برگزار شد، گفت: امام )ره( زماني دستور بسيج مستضعفين را صادر 
كردند كه ماجراي النه جاسوسي در س��يزدهم آبان ماه سال 1۳58 
رخ داد و پس از آن بود كه امام عظيم الشأن در پنجم آذر سال 1۳58 
با دستور تشكيل بسيج مس��تضعفين يك قدرت نمايي بزرگ را در 
مقابل امريكايي ها طراحي و با دستور تشكيل بسيج عماًل تهديدات 
امريكايي ها را به فرصت تبديل كردند، به گونه اي كه شيطان بزرگ 
امريكا با اين تصميم تاريخي به قدرت نرم جمهوري اس��المي ايران 

پي برد. 
وزير دفاع با بيان اينكه در حوزه دفاع با س��خت ترين و خصمانه ترين 
تحريم ها عليه جمهوري اسالمي مواجه بوديم، گفت: در همين دوران، 
مؤثرترين و كارآمدترين تجهيزات دفاعي را طراحي و توليد كرديم و 
تحويل نيروهاي مسلح داديم و اين دستاوردها يادآور فرمايش نوراني 
امام راحل است كه مي فرمايد اگر تفكر بسيجي در كشور طنين انداز 

شود دشمن نخواهد توانست به اهداف شوم خود دست يابد. 
وي با بيان اينكه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح وزارتخانه ای 
انقالبي با تفكرات و انديشه هاي ناب بسيجي است، افزود: اين سازمان 
با تمام توان به پيش��رفت و تعالي خود ادامه مي دهد و بي ش��ك اين 
پيش��رفت های خيره كننده در چن��د دهه اخير مره��ون اين تفكر و 
نگرش انقالبي است و با همين جهت گيری در آينده نزديك ناوشكن 
تمام ايراني دنا را كه به لحاظ امكانات و تجهيزات و عملكرد متفاوت 
از ناوشكن های هم نس��ل خود اس��ت، تحويل نيروي دريايي ارتش 

خواهيم داد. 

بسيج، خدمتگزاري و ضرورت تحول
بسيج سازماني است كه در همه حوزه هاي س��خت و نرم كشور نقش 
خود را به خوبي ايفا كرده اس��ت. مروري بر تاريخ اين »لشكر مخلص 
خدا« و حضور آنان در عرصه هاي نياز انقالب اس��المي نشان مي دهد 
كه اين س��ازمان مردم نهاد، س��وابق درخش��اني در مقاطع مختلف و 
حساس كشور داشته اس��ت. بنابراين، مي توان تأسيس بسيج از سوی 
حضرت امام )ره( و نگاه راهبردي مقام معظم رهبري به آن را از جمله 
مؤلفه های مهم امنيت ملي در كشور به حساب آورد ، به طوري كه يكي 
از داليل اصلي بقاي پيروزمندانه انقالب اس��المي با وجود توطئه هاي 
گوناگون دشمنان نظام و انقالب، حضور فعال بسيج، به فرمايش رهبر 
معظم انقالب »بدنه فعال ملت« در عرصه هاي نياز كشور است. بسيج و 
بسيجي با توجه به ويژگي هايي چون واليتمداري، مردمي بودن، انگيزه 
خدمت، گستردگي و سطح پوشش س��ازماني در وسعت ايران زمين، 
انعطاف پذيری، اطاعت پذيری، حس تعلق مل��ي و انقالبي و پويايي و 
آراستگي به فضايل ديني و اخالقي از مهم ترين منابع قدرت نظام براي 
شرايط سخت و دشوار بوده و هست، و مي شود گفت بسيج تبلور اراده 
ملت ايران در اين سال هاي سخت براي مجاهدت در مسير آرمان هاي 

انقالب بوده است. 
بس��يج نيروي مردمي همه جا حاضر اس��ت و بدون جابه جايي در هر 
منطقه اي از كش��ور، در نزديك ترين مكان ممكن ب��ه حادثه، به قصد 
خدمت حضور دارد. بنابراين، اين ويژگي بسيج را به يك نيروي واكنش 

سريع و كارآمد در حوادث و بحران ها تبديل كرده است. 
 از س��وي ديگر، بس��يج به علت مردمي بودن، انگيزه باال و بي توقعي، 
كارهاي بزرگ را با كمترين موان��ع امكان پذير می كند. حال آنكه غالباً 
دولت ها در شرايط خاص، به علل مختلف، با بروكراسي دست و پا گير 
روبه رو هستند و اين مس��ائل مانع از حضور سريع و به موقع در ميدان 

نياز كشور مي شود. 
 برای مثال، مرور امداد رس��اني و تجربه كش��ور در حوادث و بالهاي 
طبيعي نشان داده است كه بسيج مي تواند در چنين شرايطي زودتر از 
همه در ميدان خدمت حاضر باشد و اين در شرايطي است كه سرعت 
حضور در س��اعات و روزهاي اوليه براي امداد رس��اني يك امر حياتي 
است. حضور بسيج در اين شرايط تا زمان ايفاي وظايف توسط نهادهاي 
مسئول، جلوي بس��ياري از خس��ارات را مي گيرد و از بروز مشكالت 
مختلف براي آس��يب ديدگان جلوگي��ري مي كند. اي��ن خدمات در 
شرايطي ارائه مي گردد كه كوچك ترين چشمداشتي از نظر مالي براي 
بسيجيان متصور نيست و تنها مطلوب برادران و خواهران بسيجي در 
اين موارد، رضاي خداوند، انگيزه خدمت بشر دوستانه به هموطنان خود 

و احساس وظيفه است. 
عالوه بر سرعت عمل، گستردگي تنوع ظرفيت هاي بسيج، دست آن را 

در پاسخگويي به نيازهاي متفاوت باز گذاشته است. 
نكت��ه اساس��ي در اي��ن يادداش��ت، پرداختن ب��ه خدمات بس��يج و 
توانمندي هاي آن نيست، چرا كه اين مسئله نياز به اثبات با عدد و رقم 
ندارد و به عينه براي همه ملت آشكار و ملموس است، بلكه هدف اداي 
دين به ساحت بسيج و بسيجيان و نش��ان دادن ارادت خود و يادآوری 
ظرفيت هاي كارآمد بسيج، ذكر اين نكته است كه اين ظرفيت بزرگ 
در كش��ور كه با درايت امام )ره( و تدابير و حماي��ت عالی  مقام معظم 
رهبري، به حيات خ��ود ادامه مي دهد، بايد پوي��ا و خالق عمل كرده، 
براي شكوفايي استعداد ها و ظرفيت ها متناسب با تحوالت، مورد توجه 
جدي اتاق هاي فكر، انديش��مندان انقالب اس��المي و تصميم گيران 
كشور باشد تا متناسب با نيازها در تراز انقالب اسالمي تحول يافته به 

مطالبات پاسخ گويد. 
 نگاهي به تحوالت و سرعت تغييرات و حجم نيازهاي متنوع انقالب و 
كشور در سطح ملي و فرا ملي، نشان مي دهد كه بسيج نيازمند يك نگاه 
تحولي و همه جانبه است؛ تحولي از جنس بزرگي خود بسيج كه بايد 

مورد كاوش مفهومي قرار گيرد. 
 برای مثال، همانطور كه در موارد مختلف گفته ام و كماكان بر نظر خود 
پايبندم، اينكه بسيج به خودي خود عالوه بر يك نيروي انقالبي و شبه 
نظامي، يك فرهنگ تعالي بخش و يك رسانه فعال ملت در بدنه است 
كه در ميدان هاي مورد نياز آماده خدمتگزاري و كمك به هم ميهنان و 

مردم آسيب ديده از تمام اقشار جامعه و در هر نقطه از كشور است. 
در همين شرايط سخت شيوع كرونا ضمن قدرداني و سپاس بی نهايت 
از خدمات كم نظير بسيج، بايد گفت كه بس��يج تحول يافته آمادگي 
بهتري براي پاس��خ به اين تهديد را داش��ت و در ص��ورت بهره گيری 
مناس��ب از آمادگی و توانمندي بسيج ، كش��ور مي توانست مديريت 
مناسبي اعمال نمايد. ضمن كنترل سريع اين بيماري، الگوي متفاوتي 
از مديريت انقالبي به جهانيان نشان مي داد و نمادي از چشم انداز تمدن 
نوين اسالمي- ايراني را پيش چشم همگان تجسم مي بخشيد. البته ما 
هنوز چشم انتظار كارآمدی بيشتري از بسيج هستيم و وقتي صحبت 
ازتحول در بسيج مي شود، مفهومي است وس��يع با گستره متفاوت با 
هدف ظهور ظرفيت ها و قابليت هاي بيش��تر، كه باي��د جداگانه از آن 

سخن گفت و نوشت. 
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     قضائی

مفس�دان بايد بدانند كه وضعيت براي هر گونه 
فعاليت ناس�الم در قوه قضائيه قرمز اس�ت. ما 
اج�ازه نمي دهيم چهره دس�تگاه كارآمدي كه 
قضات آن بعضاً ب�ه صورت ش�بانه روزی در آن 
مش�غول خدمت هس�تند و با اجاره نش�ينی و 
س�ختي زندگي خود را مي گذرانند، با اين نوع 
اقدامات موردي به گونه ديگري نشان داده شود. 
به گ��زارش اداره كل روابط عمومي ق��وه قضائيه، 
آيت اهلل سيد ابراهيم رئيسي در جلسه صبح ديروز 
شوراي عالي قوه قضائيه كه براي رعايت پروتكل هاي 
بهداش��تي در دو س��الن جداگان��ه از طريق ويدئو 
كنفرانس برگزار شد، با گراميداشت هفته بسيج و 
ياد و خاطره شهداي بسيجي تأكيد كرد: مادامي كه 
بسيج باشد و روحيه بسيجي بر كشور حاكم باشد، 

دشمن به اين كشور طمع نخواهد كرد. 
رئيس ق��وه قضائي��ه از ايمان، اخ��الص، صداقت، 
بصيرت، مردمداري، دشمن شناسی و دشمن ستيزی 
و تالش براي تحقق شعار »ما مي توانيم« به عنوان 
شاخصه هاي فرهنگ بسيج ياد كرد و گفت: امروز 
كادر درمان و پرستاري ما با روحيه بسيجي به مبارزه 
با ويروس منحوس كرونا و ياري مردم برخاسته اند. 

    وزارت بهداشت
 گرفتار حاشيه سازی ها نشود

آيت اهلل رئيسي با بيان اينكه در اين شرايط كشور 
نيازمند انس��جام و همدلي و هماهنگي اس��ت، به 
مسئوالن وزارت بهداش��ت توصيه كرد كه درگير 
حاش��يه ها نش��وند و در ي��ك كار جمع��ي همه 
ظرفيت هاي علمي و پژوهشي و امكانات و نيروي 
انساني كارآمد اين مجموعه را در جهت تأمين امنيت 

جاني مردم به كار گيرند. 
رئيس قوه قضائيه توجه به فرهنگ بس��يج را براي 
پيش��برد مأموريت هاي دس��تگاه قض��ا ضروري 
دانست و اظهار داش��ت: روحيه بسيجي و استفاده 
از نيروهاي قدرتمند، متدي��ن و انقالبي مي تواند 
م��ا را در پيش��گيري و كش��ف ج��رم و همچنين 
آسيب شناسی و آس��يب زدايي و حل اختالفات و 
اصالح مجرمان ياري دهد و مشكالت مان را بكاهد. 
آيت اهلل رئيس��ي افزود: بس��يج به عنوان سازماني 

كارآمد، از مهم ترين ظرفيت هاي مردمي است كه 
قانون زمينه همكاري آن با دستگاه قضايي را فراهم 
كرده و بسيج حقوقدانان به عنوان يكي از اركان اين 
مجموعه، مي تواند با آم��وزش همگاني و افزايش 
اطالعات حقوقي مردم به دستگاه قضايي در انجام 

مأموريت هايش كمك كند. 
     قطعنامه ابزار سياس�ي نظام سلطه عليه 

كشورهاي مستقل
رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنانش با 
اشاره به قطعنامه ضد ايراني حقوق بشر سازمان ملل 
كه با هدايت كانادا و حمايت رژيم صهيونيستي و 
امريكا و برخي كشورهاي اروپايي صادر شده است، 
اظهار داشت: امروز بر همگان ثابت شده كه غربي ها از 
قطعنامه ها به عنوان ابزاري سياسي عليه كشورهاي 
مستقل استفاده مي كنند.  رئيس قوه قضائيه با اشاره 
به برخ��ورد دوگانه غربي ها ب��ا عملكرد جمهوري 
اسالمي ايران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، گفت: 
سازمان ملل از سويي از عملكرد ايران در مبارزه با 
مواد مخدر قدردانی مي كند و مي گويد صداقت شما 
در اين زمينه بيشتر از ديگر كشورهاست و در اين راه 
خسارت هاي مالي و جاني زيادي متحمل شديد، اما 

از سوي ديگر عليه ما قطعنامه مي دهند. 
 آي��ت اهلل رئيس��ي با بي��ان اينك��ه اگر اي��ران راه 
ترانزيت م��واد مخدر را ب��از بگذارد، تم��ام اروپا و 

امريكا را م��واد مخدر فرا مي گيرد، اف��زود: جوانان 
ما با ازخودگذش��تگي در برابر قاچاق مواد مخدر و 
باندهاي قاچاق مي ايستند و ما قرباني اين مسئله 
هستيم و اينكه به جاي قدردانی عليه ما قطعنامه 
مي دهند، پديده عجيبي اس��ت. آيت اهلل رئيس��ي 
ادامه داد: كانادا به عنوان باني قطعنامه ضد ايراني از 
بزرگ ترين ناقضان حقوق انسان است كه هم حقوق 
مردم خودش را تضييع مي كند و هم به پناهگاهي 
براي مفسدان و تبهكاران تبديل شده است و بايد 

عليه آن قطعنامه بدهند. 
   گ�زارش مقابله ب�ا تخلفات در دس�تگاه 

قضايي
در اين نشست، حجت االسالم عبداللهي، رئيس مركز 
حفاظت و اطالعات قوه قضائي��ه از اقدامات صورت 
گرفته براي مقابله با تخلف��ات كاركنان و مرتبطان 
با دستگاه قضا از جمله وكالي رسمي دادگستري 
گزارشي ارائه كرد و گفت: در ماه هاي اخير 12 نفر از 
كاركنان دستگاه قضا در بخش هاي مختلف به اتهام 
ارتشا دستگير شده اند. همچنين با 18 نفر از وكاليي 
كه در بخش هاي مختلف قضايي براي اعمال نفوذ در 
پرونده ها با پرداخت رشوه تالش مي كردند بازداشت 
شدند و در همين زمينه يك كارچاق كن حرفه اي 
كه به صورت علني در مقابل يكي از مجموعه هاي 

قضايي فعاليت داشت، دستگير شد. 

رئيس قوه قضائيه در واكنش به اين گزارش با تأكيد 
بر لزوم برخورد با افراد فاسد در مجموعه مرتبطان 
با دس��تگاه قضا، تصريح كرد: مفسدان بايد بدانند 
كه وضعيت براي هر گونه فعاليت ناس��الم در قوه 
قضائيه قرمز است. ما اجازه نمي دهيم چهره دستگاه 
كارآمدي كه قضات آن بعضاً به صورت شبانه روزی در 
آن مشغول خدمت هستند و با اجاره نشينی و سختي 
زندگي خود را مي گذرانند، با اين نوع اقدامات موردي 
به گونه ديگري نشان داده شود. انتظار اين است كه 
جريان وكالت خودش نظارت داشته باشد تا فسادي 

در اين مجموعه رخ ندهد. 
 در ادامه نشست، حجت االسالم درويشيان، رئيس 
سازمان بازرسي كل كش��ور نيز با اشاره به دستور 
رئيس قوه قضائيه مبني بر ايجاد واحد واكنش سريع 
در بخش هاي مختلف نظارتي و قضايي دس��تگاه 
قضا براي رسيدگي به موضوعاتي كه به دليل برخي 
حساس��يت هاي اجتماعي بايد با فوريت پيگيري 
شوند، اظهار داشت: در جريان بررسي اين موضوع 
مشخص شد كه اقدام صورت گرفته از سوي مأموران 
ش��هرداري براي تخريب اين آلون��ك، هيچ يك از 
تشريفات قانوني نظير كسب مجوز مقام قضايي يا 
حضور نيروي انتظامي را طي نكرده كه اين كار واجد 
وصف كيفري تشخيص داده شده و برخورد قانوني با 

مقصران حادثه در دستور كار قرار گرفته است. 
      آغاز بررس�ي ادعاي آزماي�ش داروهاي 

خارجي روي ۳هزار بيمار ايراني
وي در ادام��ه از بررس��ي »ادع��اي آزمايش برخي 
داروهاي وارداتي روي ۳ هزار نفر از مبتاليان به كرونا 
در كش��ور« خبر داد و گفت: بر اساس بررسي هاي 
صورت گرفته از سوي سازمان بازرسي در يك طرح 
تحقيقاتي با نظارت س��ازمان بهداشت جهاني ۳0 
كشور با بيش از 11 هزار بيمار كرونايي مورد مطالعه 
قرار گرفته اند كه تحقيق درباره حضور ايران در بين 
اين كشورها، نحوه عقد قرارداد احتمالي با سازمان 
بهداشت جهاني و رعايت يا عدم رعايت اصول اخالق 
پزشكي از جمله اطالع بيمار در هنگام تحقيقات، 
نحوه دريافت و هزينه كرد اعتبارات احتمالي مربوط 

به طرح و شفافيت آن در دستور كار قرار دارد. 

آيت اهلل رئيسي تأكيد كرد

وضعيت قرمز براي فعاليت هاي ناسالم در قوه قضائيه 

     ايرنا: دكتر محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس ش��وراي اسالمي در ديدار 
سفير تركيه تحريم هاي امريكا عليه كشورهاي مستقل را سياستي شكست 
خورده دانست و افزود: اين تحريم ها پايه هاي توليدات داخلي كشور را محكم تر 

و تهديدها را به فرصت تبديل كرد. 
    مهر: علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي در صفحه شخصي خود 
در فضاي مجازي، نوشت: بس��يج عصاره تفكر راهبردي امام )ره( براي ايجاد 
بازدارندگي فعال است. بسيج يعني 41 سال دفاع جانانه، جهاد خالصانه، خدمت 

مؤمنانه و ايثار خداپسندانه براي اقتدار و امنيت ايران و ايراني.
    فارس: ستاد كل نيروهاي مس��لح در بيانيه اي ضمن گراميداشت هفته 
بسيج تأكيد كرد: بسيج فراتر از يك نيروي دفاعي براي مقابله با تهديدها بلكه 
به عنوان سرمايه عظيم انقالب اسالمي براي گره گش��ايي از مشكالت آحاد 

جامعه محسوب مي شود. 


