
  گزارش

بسیجاثربخشومشکلگشا
حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی(، در پیامشان به مناسبت هفته بسیج 
با تجلیل از رویش های تازه و پویایی و طراوت بسیجی، با اشاره به اثربخشی 
بسیج و گره گش��ایی آن در چند دهه گذش��ته از عمر انقالب بر ضرورت 
قدرشناسی از این جایگاه و اهتمام بر آن در پرتو خردمندی و درست اندیشی 
تأکید و یادآور شدند که با اعتماد و توّکل به خداوند دانا و توانا، می توانید در 

همه  مسائل عمومی کشور و ملت، اثربخش و مشکل گشا باشید. 
این گزاره های کوتاه درواقع نگاهی عمیق بر کارنامه 42ساله بسیج است که 
در همه گردنه های دشوار انقالب توانسته غبار از چهره نظام اسالمی زدوده 

و ناممکن های مسیر پرفرازونشیب انقالب را ممکن سازد. 
درایت و دوراندیش��ی حضرت امام خمینی)ره( در صدور فرمان تشکیل 
بسیج و ارتش بیس��ت میلیونی در پنجم آذرماه 1358 و در شرایطی که 
انقالب تازه به پیروزی رسیده و با توجه به تشدید فشارهای کاخ سفید بعد 
از تسخیر النه جاسوسی علیه ملت ایران، این گونه تصور   می شد که دوام 
انقالب به دلیل فشارهای بین المللی و توطئه های داخلی امکانپذیر نیست، 
دریچه جدیدی فرا راه انقالب گشودند ،که اکنون باگذشت 42 سال ،ابعاد 
این فرمان حکیمانه بنیان گذار انقالب روزبه روز آشکارتر و تحقق تعبیر 
زیبای رهبر معظم انقالب اسالمی در این پیام است که فرمودند: بسیجیان 
ثابت کردند که همچنان فرزندان محبوِب امام راحل عظیم الشأن اند. درک 
درس��ت گزاره های پیام رهبر معظم انقالب مس��تلزم تعمق در تحوالت 
تاریخی چند دهه گذشته و تأثیر عمیق شکل گیری بسیج درروند تحوالت 

کشور است. 
تقسیم بندی جهان بین دو بلوک شرق و غرب پس از جنگ جهانی دوم 
سبب شده بود که نظام های سیاسی در کشورهای مختلف جهان ، بقای 
خود را درگرو وابس��تگی به یکی از دو ابرقدرت ببینند و به همین دلیل 
استقرار و بقای نظام های سیاس��ی خارج از حوزه دو ابرقدرت غیرممکن 
می نمود و روند کودتا  ها و انقالب های به اصطالح مارکسیستی در نیمه دوم 
قرن بیستم به این فرایند شدت بخشیده بود و به همین دلیل بود که وقتی 
حضرت امام)ره( ایده تشکیل نظام جمهوری اسالمی مستقل از حوزه عمل 
ابرقدرت شرق و غرب را مطرح و با حمایت و پشتیبانی مردم انقالب را به 
پیروزی رساندند ،کمتر کسی باور می کرد که انقالب اسالمی به سرانجام 
رسیده و ارکان نظام جمهوری اسالمی به درستی مستقر شود و ازآنجایی که 
هر دو ابرقدرت آن روز به یک میزان پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل نظامی 
مبتنی بر ارزش های دینی را برای خود خطرناک می دیدند ،از همان لحظه 
پیروزی انقالب تمام توان خود را برای شکست آن به کار گرفتند،که توطئه 
تجزیه قومی ،حمایت از تروریسم کور و تحمیل جنگ ،محصول این برآورد 
آنها بود،به گونه ای که از همان روزهای آغازین مدعی بودند که این انقالب 
شش ماه هم دوام نمی آورد ،اگرچه از همان زمان تاکنون خود و مزدورانشان 

ناچار شده اند که این شش ماه را به طور مکرر تمدید کنند. 
 به رغم وجود این باور ،حضرت امام بر مبانی همان اندیشه ناب انقالب 
و با اتکا به عنایت الهی ،برای انقالب پش��توانه ای محکم ساخت و این 
پشتوانه س��ازمان یابی مردم در حمایت از انقالب در قالب بسیج بود. 
حضرت امام خمینی)ره( طی سخنانی در جمع تعدادی از فرماندهان 
و اعضای سپاه در روز چهارم آذرماه س��ال 1358 که برای طرح یک 
مسئله درون س��ازمانی به حضورشان رس��یده بودند ضمن تأکید بر 
اهمیت شناخت موقعیت و شرایط زمان برای طرح مسائل، بر رویارویی 
قدرتمند  ترین زورگوی جهان و ضرورت مواجهه همه قوا علیه امریکا 
تأکی��د ورزیدند و به اجتناب از تش��نج درراه هدف اصل��ی و پرهیز از 
اختالف افکن��ی توجه دادند و ضم��ن بیان اندرز  هایی به پاس��داران، 
س��نگ بنای یکی از مردمی   ترین نیرو  ها و تش��کل های مردمی یعنی 
ارتش بیست میلیونی یا همان »بسیج مستضعفین« را بنیان گذاردند 
که حضور بابرکت این نهاد مردمی درصحنه های مختلف اجتماعی و 
به وی��ژه دوران دفاع مقدس بر اهمیت نظر و صائب بودن اندیش��ه آن 
بزرگوار در این امر صحه گذاش��ت. امام در این دیدار تأکید کردند که 
»اگر یک کشوری با 20 میلیون جوان که دارد بیست میلیون تفنگدار 
داش��ته باش��د. 20 میلیون ارتش داشته باش��د، یک همچه مملکتی 
آسیب بردار نیس��ت. و اآلن هم الحمدهلل آسیب بردار نیست. اآلن هم 
ما پشتیبانمان خداست. و ما برای او نهضت کردیم. برای پیاده کردن 

دین او نهضت کردیم. و خدا با ماست. «
 با این تدبیر، امام نه تنها دغدغه نداشتن پشتیبان برای نظام را از بین برد، 
بلکه در پیوند با مبانی و اصول انقالب اسالمی بسیج به خط مقدم مواجهه 
با همه تهدیدات علیه نظام اسالمی و نه تنها تهدیدات نظامی ، تبدیل شد 
و در فرایند حرکت انقالب ازآنجایی که دش��منان برای هر مرحله یک 
توطئه ای را طراحی کردند این بسیج بود که در خط مقدم مقابله با آن 
قرار گرفت و توانس��ت این توطئه   ها را یک به یک خنثی کند و آنها را به 
فرصتی برای ماندگاری و پویایی انقالب و رسیدن به توان بازدارندگی 
تبدیل کند،که مصداق بارز آن حضور بسیج در عرصه های دفاع مقدس و 
تبدیل جنگ تحمیلی به فرصتی برای جهانی کردن انقالب و به الگویی 
برای مقاومت و به تبع آن گس��ترش فرهنگ انق��الب در جهان بود. در 
جنگی که در آن قدرت های سلطه با حمایت علنی از صدام ، تمام توان و 
ظرفیت خود را برای شکست انقالب به کار گرفته و حتی ناچار شدند که 
برای نجات او مستقیماً وارد جنگ با ایران شوند،اما حضور بسیج مردمی 
در کنار نیروهای مسلح ،سرنوشت آن را تغییر داد و سبب شد که دیگر 
پس ازآن تصور تهدید نظامی ایران در مخیله هیچ دشمنی نگنجد. این 
حضور البته به صحنه جنگ نظامی و تهدیدات امنیتی خالصه نشد،بلکه 
بسیج قابلیت خود را در دوران سازندگی نشان داد و پس ازآن در عرصه 
دفاع از حرمین شریفین با ایثارگری های خود زمینه تحکیم بسیج جهانی 
اسالم تثبیت نیروهای جبهه مقاومت را فراهم کرد و در عرصه های دیگر 
نظیر کمک به مسئوالن کشور در مقابله با بالیای طبیعی نظیر سیل و 
زلزله و یا کمک به مقابله با ویروس کرونا در سال های اخیر تحقق همان 

پیش بینی امام بود که باعث شد به کشور آسیبی نرسد. 
قابلیت های میدانی بسیج که به واقع مظهر تجلی حضور مردم در پای 
انقالب بود، سبب شد که از همان آغاز بسیج به هدف اصلی هجمه های 
دشمنان تبدیل ش��ود، چراکه به زعم آنها اثربخشی این هجمه   ها که از 
سال   ها قبل در قالب جنگ نرم سازمان دهی ش��ده است ،این تصور را 
برای آنان ایجاد کرده که با استحاله بسیج می توانند انقالب را از پشتوانه 
مردمی خالی کنند ،تمرکز این جنگ بر محور  هایی نظیر مقابله بافرهنگ 
دینی ،روحیه ایثار و ازخودگذش��تگی، تضعیف روحی��ه دین مداری و 
پشیمان سازی از ایثارهای گذشته و درنهایت روحیه امید به آینده در 
زمره مؤلفه   هایی بود که تحقق آن می توانست،بسیج را از میدان خارج 
کند، به همین دلیل فرمان��ده معظم کل قوا در بیان��ات خود در جمع 
بسیجیان در ۶ آذر س��ال 13۹8 با تأکید بر اهمیت آمادگی بسیجیان 
برای مقابله با جنگ نرم دشمن، همچون جنگ سخت، یادآور می شوند: 
»بسیج به همان دلیل که برای مردم و کشور بسیار مهم است، به شدت 
در معرض توطئه و نفوذ دشمن قرار دارد تا این حرکت عظیم را از درون 
دچار مشکل کنند«، رهبر انقالب اسالمی در ادامه با اشاره به گذشت 40 
سال از تشکیل بسیج و ایجاد فرصتی مناسب برای استفاده از تجربه های 
اندوخته شده، چند توصیه خطاب به بسیجیان بیان کردند: 1- بسیج در 
همه  میادین دفاع سخت، نیمه سخت و نرم، آماده به کار باشد و در همه  
محله های کش��ور در مقابل حوادث گوناگون، راهبرد و تاکتیک آماده 
داشته باشد. 2- در هیچ زمینه ای غافلگیر نشوید و سعی کنید در همه  
محله   ها حضورداشته باشید. 3- در جنگ نرم، عکس العملی رفتار نکنید 
البته باید پاسخ دشمن را داد اما همیشه مانند شطرنج بازی ماهر یک قدم 
از دشمن جلو باشید و کنشی عمل کنید. 4- ارتباطات خود را با مساجد 
تقویت کنید چراکه بس��یج متولد مساجد اس��ت. 5- با مجموعه های 
همسو با اهداف بسیج در دانشگاه   ها و خارج از آن، هم افزایی و همکاری 
کنید. ۶- بسیج در عین گستردگی چابک باشد و اسیر پابندهای رایج 

اداری نشود. 

عباس حاجی نجاری

پیام رهبر انقالب به مناسبت هفته بسیج

  فرمانده کل سپاه: هر مشکل و مصیبتی برای ملت پیش آمد، بسیج در متن حوادث حضور یافت

بسیجیانمیتوانندهمهجااثربخشومشکلگشاباشند
فرمان�ده کل قوا، حض�رت آی�ت اهلل خامنه ای 
بس�یجیان را دارای توانای�ی اثربخش�ی و 
مشکل گشایی در همه مسائل کشور دانسته اند. 
فرمانده کل سپاه هم در سخنانی حضور بسیج 
در هم�ه عرصه   ه�ا از جنگ نظامی ت�ا خدمت 
رس�انی به محرومان تا واکسیناس�یون کرونا 
تا عرصه تحری�م اقتص�ادی و تهاجم فرهنگی 
را یادآور ش�د و رئیس س�ازمان بس�یج نیز از 
آمادگی بسیج برای هر نوع فداکاری برای ملت 
گفت و اینک�ه » کار بس�یج در گام دوم انقالب 
بیشتر آبادانی و ساختن ایران است«. این همه، 
یعنی یک گفتم�ان واحد که بس�یج را نه فقط 
برآمده از ملت، که در خدم�ت ملت می داند تا 
هر جا نیازی به او احساس شد، بی قید و شرط 
به یاری ب�رود و البته، در گفتمان بس�یج، همه 
ای�ن حضور، چیزی ج�ز انجام وظیفه نیس�ت. 
   رهبر انقالب: قدردان جایگاه خود باشید

حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهب��ر معظم انقالب و 
فرمانده کل قوا در پیامی به مناسبت هفته بسیج 
خطاب به آحاد بسیجیان خاطرنش��ان کردند: با 
اعتماد و توکل ب��ر خداوند دانا و توان��ا می توانید 
در همه مسائل عمومی کش��ور و ملت اثر بخش و 

مشکل گشا باشید. 
متن پیام رهبر انقالب به مناسبت هفته بسیج به 

شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

هفته بس��یج بر همگان مب��ارک ب��اد؛ به ویژه بر 
رویش های تازه با طراوت بس��یجی، که همچنان 
مانند نس��ل پیش از خود، فرزن��دان محبوب امام 
راحل عظیم الشأن اند. عزیزان قدردان جایگاه خود 
باشید و بدانید که با همت بلند و در پرتو خردمندی 
و درست اندیشی و با اعتماد و توکل بر خداوند دانا و 
توانا می توانید در همه مسائل عمومی کشور و ملت 
اثر بخش و مشکل گشا باشید، این تجربه چند دهه 

ملت ایران است. 
والسالم علیکم و رحمهًْ اهلل 

سید علی خامنه ای / سوم آذر 1400
    فرمانده کل س�پاه: بس�یج و ملت از هم 

جدا نیستند
فرمانده کل سپاه، سرلشکر پاسدار حسین سالمی 
هم هفته بس��یج را با حض��ور در نمای��ش اقتدار 
بسیجیان استان خراسان جنوبی که در ورزشگاه 
آزادی بیرجند برگزار ش��د، گرامی داشت. او طی 
سخنانی در این مراسم، تأکید کرد که بسیج از ملت 

جدا نیست و ملت هم از بسیج جدا نیست. 
وی گفت: بس��یج متن ملت است و ملت زمینه ای 
است که درخش��ش و زیبایی تصویر بسیج در آن 
دیده می شود و این راز شکس��ت ناپذیری بسیج و 
مردم شریف و عزیز ایران در صحنه های سخت و 
خطرناک است.  سردار سالمی گفت: شما می دانید 
که بس��یج چه گوهر ناب و چه در خالصی اس��ت 
برای این ملت و بس��یار مسرور و ش��اکرم در این 
روز زیبا و دل انگیز در پی ن��زول رحمت الهی این 
توفی��ق را یافته ام در جمع بس��یجیان خراس��ان 
جنوبی، مردمان با وفا، مرزداران مؤمن، با غیرت و 
والیتمدار، مردمان دیار مؤمنان، سرزمین عالمان 
بزرگ، سرزمین اندیشمندان، دانشمندان جاودان 
و مردمان صبور و سختکوش و مجاهد، سرزمینی با 
شهدایی که ستارگان درخشان بر آسمان افتخارات 
ایران بلکه جهان اس��الم هس��تند.  وی ادامه داد: 
ش��هدایی همچون کاوه، ناصری، رحیمی، آهنی، 
آخوندی و پارسا و هزاران شهید پرافتخار و جاودان 
دیگری که عطر و رایحه دلنواز وجودشان همیشه 
طراوت معنوی و شادابی ملکوتی برای مردمان این 

استان به همراه آورده است. 
   بسیج، اعجاز ذهنی امام

وی افزود: امام راحل با الهام یافتگی از حکمت الهی 
و با رژف اندیشی نسبت به مخاطرات به یک اعجاز 
ذهنی دست زدند و نهالی را در سرزمین احساس 
و باور مردم و در س��رزمین ایمان آنها کاشتند که 
بع��د از دوران پر برک��ت و مبارک حیات ایش��ان 
توسط رهبر عزیز انقالب اسالمی که خود بسیجی 
اس��ت این نهال به یک ش��جره طیبه ریشه دار با 

شاخسار  هایی ثمربخش تبدیل شد. 
سردار س��المی با بیان اینکه بس��یج حقیقتاً یک 
موهبت الهی ب��وده، و برای همیش��ه خواهد بود 
گفت: بس��یج محصول تجربه غم انگیز و دردناک 
دوران صدر اس��الم اس��ت که در آن امامان ما در 
صحنه   هایی با یاوران اندک تنها ماندند و بسیجیان 
همیش��ه در آرزوی جبران مافات هس��تند تا آن 
تنهایی   ه��ا را جبران کنند. برای همین اس��ت که 
خیل عظیم لشکر الهی در بحران های سخت 43 
س��اله انقالب، امام خویش را در بطن محبت خود 
گرفتند و س��ینه های خود را سپر امواج بال کردند 
و تیرهای بال را به جان خریدند تا امت س��رافراز و 

سربلند باقی بماند. 
  یک ملت بسیجی

فرمانده کل س��پاه افزود: باور کنید آن جنگی که 
هشت س��ال بر ملت ایران تحمیل شد، یک نقشه 
سیاسی جهانی بود، وقتی انقالب اسالمی توانست 
ایران را از صفحه ش��طرنج و جغرافیای سیاس��ی 
استکبار خارج کند و استقالل، آزادی و حاکمیت 
اسالم را برای این س��رزمین به ارمغان آورد همه 
ش��یاطین بزرگ و کوچک عالم از شرق و غرب و 
پادشاهان دست نشانده آنها در کشورهای همسایه 

در یک توطئه جهانی همدست شدند وگرنه صدام 
کسی نبود که بتواند در این مقیاس و افق حرکت 
کند. همه مستکبران در این جنگ شرکت کردند 
اما وقتی بس��یج به میدان آمد، موازنه به نفع ملت 

ایران برهم خورد. 
وی ب��ا تأکید بر اینک��ه همه ملت ایران بس��یجی 
هس��تند افزود: همه آنان که در مقابل دش��منان 
ایس��تادند و در س��ختی   ها صبر کردن��د و در این 
شرایط پایداری کردند و به میدان آمدند، بسیجی 

هستند. 
    بس�یج در عرص�ه نظام�ی، اقتص�ادی، 

فرهنگی، خدمت به محرومان و...  
سالمی با تأکید بر اینکه بسیج در اثنای جنگ به 
یک سازمان عظیم بی انتها تبدیل و فرهنگ بسیج 
در سرزمین های دیگر تکثیر شد گفت: در تحریم 
اقتصادی بسیج پا به صحنه گذاشت و مشعل دار و 
بیرق دار اقتصاد مقاومتی شد لذا با ترویج فرهنگ 
حرکت اس��تقالل طلبی در عرصه اقتصاد توانست 
آرزوهای دش��من را در عرصه تحریم تا گورستان 

بدرقه کند. 
سردار س��المی افزود: همچنین بس��یج در برابر 
تهاجم فرهنگی دش��منان ایس��تاد و اج��ازه نداد 
القائات دشمن ذهن و قلب جوانان را تسخیر کند 
لذا در مقابل این جنگ رسانه ای دشمن درخشید 
و فرهنگ اسالم، جهاد و شهادت را ترویج داد. هر 
مش��کل و مصیبتی برای ملت پیش آمد، بس��یج 
اولین جریانی ب��ود که در متن ح��وادث بزرگ و 
سخت حضور یافت؛ بی دلیل، بی ریا، بی توقع، بدون 
خواس��تن اجر و پاداش وجود خود را به رایگان در 
خدمت رفاه، آسایش و امنیت این مردم قرار داد. 

فرمانده کل س��پاه گفت: اگر زلزله ای آمده اولین 
کسانی که آوار را از دوش مردمان مصیبت دیده بر 
می دارند بسیج بوده و هست؛ اگر سیلی آمده اولین 
کسانی که در مقابل جریان طغیانگر آب ایستادند 
و گاهی مانند در مقابل هجوم آب فداکاری کردند، 
بسیج بود. لذا بسیج نس��خه آرامش ملی و فرمول 
حل مس��ائل ما اس��ت. اگر جنگلی آت��ش بگیرد، 
جاده   ها در اثر برف بس��ته شود بس��یج در میدان 

است، وقتی بیماری همه گیر مردم را رنج می دهد 
کس��ی که با رخس��ار آرام و توأم با خوش��رویی با 
اخالق خ��وش و کریمانه برای درم��ان درد مردم 
می شتابد بسیج اس��ت؛ که در عرصه حضور دارد 
و با طرح سردار شهید حاج قاس��م سلیمانی و در 

واکسیناسیون همکاری کرد. 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ادامه 
داد: اگر محرومیت و فقر در اثر کرونا یا هر پدیده 
دیگری بخشی از جامعه ما را تحت تأثیر خود قرار 
دهد بس��یجیان فرهنگ انفاق را احی��ا می کنند 
و در خیرات س��بقت می گیرند و از آنچه دوس��ت 
دارند انف��اق می کنند و به ی��اری مردمان محروم 
می شتابند، آنان که خانه می سازند، آب می آورند 

و جاده می سازند. 
فرمان��ده کل س��پاه گف��ت: در آینده نام ش��ما با 
اقتدار یاد خواهد ش��د پس در صحنه بمانید، ما تا 

پیروزی های بزرگ راه چندانی نداریم. 
سردار سالمی در ابتدای سخنانش متن پیام رهبر 
معظم انقالب اس��المی به مناسبت هفته بسیج را 

هم قرائت کرد. 
    رئیس سازمان بس�یج: کار بسیج در گام 

دوم انقالب آبادانی ایران است
سردار سرتیپ غالمرضا سلیمانی هم روز گذشته 
در رزمایش اقتدار بسیجیان که در مرکز تخصصی 
بسیج در مش��هد برگزار ش��د، حضور یافت و طی 
سخنانی اظهار داشت: همان طور که دفاع مقدس 
ملت ای��ران باعث ش��کل گیری جبه��ه مقاومت 
ش��د، دولت اس��المی ایران هم منشأ شکل گیری 

دولت های اسالمی در جهان اسالم قرار گرفت. 
وی در ادامه افزود: ما اکنون در گام دوم انقالب و 
در هر قرنی تحوالت بزرگی را ش��اهد هستیم، در 
قرن 14 قمری این تحول، پیروزی انقالب اسالمی 
و یک ابر تحول بود و س��ر منشأ تحوالت دیگر شد 
و آثار آن را امروز می بینیم. به بن بس��ت رسیدن 
اندیش��ه سوسیالیسم و مارکسیس��م، فروافتادن 
علم اقتدار امپریالیسم، و فرو افتادن علم پوشالی 
به ظاهر قدرتمند رژیم صهیونیستی در چشمان 
ملل دنیا اتفاقاتی تأثیر پذیرفته از ابر تحول پیروزی 

انقالب اسالمی ایران بود. 
    ما بر اسرائیل اشراف داریم

وی با اشاره به اینکه در متن این تحول به فرموده 
امامین انقالب نابودی رژیم صهیونیستی خواهد 
بود، ادام��ه داد: ما صدای فروریختن س��تون های 
پوشالی موجودیت رژیم صهیونیستی را شنیدیم 
و از اوضاع رژیم صهیونیس��تی دقیقاً خبر و بر آن 
اشراف داریم، ما می دانیم کس��انی که به اصرار به 
سرزمین های اش��غالی کوچانده ش��ده اند منتظر 
فرصت هس��تند که به س��رزمین های اصلی خود 
بازگردند و امالک خود را در س��رزمین های اصلی 
حفظ کرده ان��د، در خود یهودیان ه��م باور بر این 
است که این رژیم از ابتدای تأسیس   خود تا بیش 
از 80 سال دوام نخواهد داشت که حدود ۷0 سال 

آن سپری شده است. 
سردار س��لیمانی ابراز کرد: ملت ایران در انقالب 
اسالمی دریچه های صلح، آزادی، عدالت، شرافت، 
عظمت و عزت را بر جهانیان گشود، ما هیچ گاه به 
دنبال جنگ افروزی نبوده ایم اگر چه مورد تجاوز 

قرار گرفتیم. 
وی پیام رزمایش اقتدار بسیجیان را آمادگی کامل 
برای ف��داکاری ملت در راه آرمان ه��ای امام)ره(، 
تدابیر رهبر معظم انقالب و مطالبات مردم بزرگ 
ایران به خصوص در تأمین امنیت پایدار دانست و 
تکمیل کرد: بسیج برای برای استقرار نقش آفرینی 
ملت بزرگ ایران در مس��یر دولت س��ازی، جامعه 

پردازی و تحقق تمدن نوین اسالمی می کوشد. 
سردار س��لیمانی خاطرنش��ان کرد: کار بسیج در 
گام دوم انقالب بیشتر آبادانی و ساختن ایرانی در 
حد و عظمت ملت آن اس��ت و شرایط فراهم شده 
و همه قوا اهتمام بر تحقق این هدف دارند و ملت 
با استفاده از تجربیات گذش��ته و محور قرار دادن 
جوانان با امید به موفقیت و با روحیه جهادی این 

مسیر را طی می کند. 
   برگزاری رزمایش اقتدار بسیجیان با ۹۵ 

گردان در مشهد
در ادامه این رزمایش س��ردار س��ید هاشم غیاثی 
فرمانده س��پاه امام رضا)ع( خراسان رضوی اظهار 
کرد: امروز در تمام نقاط خراسان رضوی همزمان 
با سراسر کش��ور رزمایش اقتدار بسیجیان برگزار 
می شود و در مشهد نیز ۹5 گردان، این رزمایش را 

برگزار می کنند. 
وی گفت: گردان   ها متناسب با مأموریت   ها شکل 
گرفته اند. هر فرد منصفی می گوید که امنیت پایدار 
را مدیون بسیجیان هستیم. بسیجیان در برهه های 
مختلف دفاع مقدس، محرومیت زدایی، پرداختن 
به صنایع دفاعی و کم��ک به مردم در حوادث غیر 
مترقبه حضور فعال داشته و دارند و باید دشمنان 
این را بدانند ک��ه در تبعیت از مقام معظم رهبری 
همواره در میدان حاضریم و به هر توطئه و تهدید 

پاسخ می دهیم. 

مراجع و علمای قم در دیدار رئیس رسانه ملی:
تریبونانعکاسمشکالتمردمباشید

پیمان جبلی که قریب به دو ماه پیش ب�ا حکم رهبر معظم انقالب 
سکاندار رسانه ملی شده و مأموریت یافته  با ارتقای سرمایه  انسانی 
و رشد کیفی برنامه   ها و بهره گیری از ابتکار و با تالش شبانه روزی، 
»هدایت فرهنگی، تقویت روحیه و احساس هویت ملی و انقالبی، 
ترویِج سبک زندگی اس�المی- ایرانی، و افزایش همبستگی ملی 
رسانه  ملی، دانشگاهی برای ارتقای سطح آگاهی و معرفت عمومی « 
را به انجام برساند و از رسانه ملی »آوردگاهی برای مقابله با امواج 
خصمانه  تحریف و تفتین، و آسایشگاهی برای بهره مندی چشم و 
دل همگان از جلوه های زیبایی و هن�ر و قرارگاهی برای پراکندن 
امید و نشاط در فضای عمومی کشور« بسازد، در دوره تحولی باید 
جسورانه و البته مدبرانه و حکمت  آمیز دست به اصالح روش های 
تجربه ش�ده ناکارآمد از یک س�و و به کارگیری ابتکار و خالقیت 
با بهره گیری از نیروه�ای متخصص و متعهد در رس�انه ملی بزند. 
تحوالتی که اگرچه نشانه  هایی از آن در همین دو ماه گذشته آشکار 
ش�ده، لیکن قضاوت درباره عملکرد او کمی زود به نظر می رسد. 
رئیس رسانه ملی روز گذشته به قم رفت تا در دیدار و گفت وگو با مراجع 
عظام تقلید و علما از دیدگاه های آنها در دوره جدید تحولی در رسانه 
ملی بهره ببرد. شاید بتوان زبان حال همه آنها را در این جمله خالصه 

کرد که »تریبون انتقال مشکالت مردم به مسئوالن باشید«. 
    جامعه گرسنه با برنامه طنز شاداب نمی شود

آیت اهلل جوادی آملی در دیدار رئیس رس��انه ملی خاطرنش��ان کرد: 
این مملکت به لطف الهی هم��ه چیز دارد، با وجود ای��ن همه منابع و 
سرمایه های مادی و معنوی فراوانی که در این کشور وجود دارد، مردم 

را کمیته امدادی اداره کردن ننگ است! 
وی با اشاره به رس��الت های فرهنگی و اجتماعی سازمان صدا و سیما، 
خواستار توجه هر چه بیشتر برنامه های این سازمان به انعکاس مشکالت 
مردم و دغدغه های آنان به ویژه در بخش معیشت و اقتصاد شد. جوادی 
آملی ابراز داشت: فرهنگ دین به ما می گوید همین زنجیری که در روز 
عاشورای حسینی)ع( وسیله عزاداری است باید از روز یازدهم وسیله 
بستن دست دزدان و متخلفان باشد. اینچنین فرهنگی باید به وسیله 

صدا و سیما اشاعه یابد. 
وی تأکید داشت: نباید انتظار داشت با چند برنامه طنز، جامعه شاداب 
و بانشاط شود، باید بدانیم جامعه گرسنه با برنامه طنز شاداب نمی شود، 
گرچه وجود این برنامه  ها مانعی ندارد، لکن اگر مشکالت اساسی مردم 

برطرف شود قطعاً امید و نشاط به جامعه باز خواهد گشت. 
آیت اهلل جوادی آملی خاطرنش��ان کرد: باید م��ردم را با عمل، امیدوار 
کنید نه با حرف، حرف بی عمل نتیجه ای ج��ز ناامیدی جامعه در پی 
ندارد، هرگز بدون تفکر، کاری را شروع نکنید و همواره خود را امانتدار 

مردم بدانید. 
      نوری همدانی: مشکالت مردم را بازتاب دهید

آیت اهلل ن��وری همدانی هم در دیدار رئیس صدا و س��یما، با اش��اره به 
مش��کالت موجود در جامعه بیان کرد: صدا و س��یما باید مشکالت و 
کمبودهای موجود در جامعه را به شکل صحیح بازتاب دهد، متأسفانه 
امروز شاهد سختی معیشت مردم هستیم که باید مسئوالن در جهت 
رفع این مشکالت کوشش کنند. آیت اهلل نوری همدانی با بیان دشمنی 
دیرینه امریکا و صهیونیست  ها با اسالم و مسلمانان اظهار کرد: متأسفانه 
امروز شاهد اوضاع مسلمانان در یمن و سوریه و عراق و لبنان و بحرین و 
افغانستان هستیم که با نقشه کشی امریکا و پول های عربستان سعودی 
توسط اسرائیل اجرا می شود این موضوعات را صدا و سیما نه تنها برای 
مردم ایران بلکه باید برای تمامی ملت های مسلمان در خارج از ایران 

نیز بازگو و روشن سازد. 
       صدا و سیما دینداری مردم را زنده کند

سعی کنید مردم از شما راضی باشند چرا که رضای خداوند در رضایت 
مردم است، راه رضایت مردم این اس��ت که هیچ مشکلی از مردم روی 

زمین نماند و به وسیله شما و صدا و سیما مشکالت برطرف شود. 
آیت اهلل علوی گرگانی در دیدار پیمان جبلی با بیان این مطلب ، گفت: 
در صدا و سیما از نیروهای جوان بیشتر استفاده کنید، چرا که جوان به 
دنبال این خواهد بود که از خود اثری ماندگار به یادگار بگذارد، نشاط 
جوانی می تواند مشکالت را مرتفع کند. اس��تاد برجسته درس خارج 
حوزه علمیه قم اظهار کرد: مواظب دین باشید، اداره دین بسیار سخت 
است که امیدواریم حاجت های مردم به دست شما روا شوند و دین مردم 
را زنده کنید، دینداری سفارشی بود که پیامبر به امیرالمومنین کردند. 
آیت اهلل سبحانی هم در دیدار رئیس رسانه ملی با بیان اینکه در پخش 
اخبار فس��ادهای مالی باید حفظ آبروی افراد را مد نظر داشت تصریح 
کرد: پخش این گونه اخبار نباید موجب ناامیدی مردم شود و الزم است 

با درنظر گرفتن ظرایف هنری، اخبار و اطالعات را منتقل کرد. 
     امین نظام و معتمد مردم باشید

آیت اهلل حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه هم در 
دیدار رئیس صدا و س��یما با بیان اینکه صدا و سیما در نظام جمهوری 
اسالمی چند مشخصه ویژه باید داشته باشد، ابراز کرد: اوالً امین نظام 
باش��د و ثانیاً معتمد مردم و ملت و باالخره از مزیت های رقابتی به نحو 
احسن برخوردار باشد، اینچنین رس��انه ای می تواند تکلیف خودش را 

مشخص و گام های مهمی بردارد.
 استاد سطوح عالی حوزه علمیه با اشاره به اینکه گاهی اعتماد سوزی 
می شود، گفت: اگر اعتماد از بین برود حرف حق شنیده نخواهد شد در 
این اعتماد سازی کمی ریسک الزم است که بحمدهلل شما این جرئت 

را دارید. 
    در کنار جلب اعتماد مردم

 مشکالت آنها را هم پیگیری کنید
آیت اهلل مکارم شیرازی هم در دیدار رئیس رسانه ملی با اشاره به سوابق 
دکتر جبلی گفت: سوابق و عملکرد شما نشان می دهد که می توانید در 
رسانه ملی تحوالت شگرفی را ایجاد کنید تا هم برنامه های صدا و سیما 
بیشتر دیده شود و هم مردم نسبت به آن اعتماد بیشتری داشته باشند. 
وی با بیان اینکه باید از تجربه و اندوخته خود برای رسیدن صدا و سیما 
به یک دانشگاه اسالمی استفاده کنید افزود: در کنار جلب اعتماد مردم، 

مشکالت آنها را هم پیگیری کنید. 
آیت اهلل مکارم ش��یرازی ارتباط تنگاتنگ با حوزه ه��ای علمیه را برای 
صداوسیما ضروری دانست و گفت: باید از ظرفیت حوزه برای ارتقای 
برنامه های دینی استفاده شود. وی توجه به جوانگرایی را امری عقالنی 
و شایسته دانست و گفت: موضوع اصلی این است که روح جوانی، فکر 
جوانی و اندیشه جوانی را زنده کنیم. آیت اهلل مکارم شیرازی با انتقاد از 
هدف برخی برنامه   ها که صرفاً جنبه س��رگرمی دارد، گفت: الزم است 
کارشناسانی به کارگیری شوند که برنامه   ها را هدفمند و در جهت اصالح 

امور جامعه تولید و پخش کنند. 
     برنامه رسانه ملی در دوره جدید

رئیس رسانه ملی هم در ابتدای دیدار  ها شعار رسانه ملی در دوره جدید 
را هویت محوری و عدالت گس��تری عنوان کرد و گفت:رسانه ملی در 
دوره جدید تمام تالش خود را برای بازسازی و تقویت هویت ملی دینی 

و انقالبی به کار خواهد گرفت. 
جبلی با بیان اینکه تالش می کنیم صدای مردم برای حکومت و بیانگر 
خدمات نظام اسالمی برای مردم باشیم افزود: رسانه ملی موظف است 
از داشته های مردم در حوزه های مختلف از جمله:دین، فرهنگ، اخالق ، 
اقتدار و وحدت محافظت کند و واس��طه ای امین میان مردم و دولت 
باش��د. وی توجه به عدالت را یکی از اساس��ی   ترین رویکردهای رسانه 
ملی عنوان کرد و گفت: همان طور که حکومت امانتدار مردم اس��ت، 
رسانه ملی هم ضامن امانت مردم است و در این مسیر از هیچ کوششی 

فروگذار نخواهد کرد.
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 نماي نزديك

     جرئت جنگ سخت را از دشمن گرفته ایم
دشمنان ضعیف و بزدل جرئت نمی کنند با جنگ س��خت با ما درگیر شوند، زیرا به دلیل باال 
بودن تراز انقالب اس��المی هیچ یک از محاس��بات آنها برای جنگ با ایران مؤید انتفاعشان 

نبوده است. 
سردار دریادار علی فدوی، جانشین فرمانده کل س��پاه صبح دیروز در اجتماع 5 هزار نفری 
بسیجیان سپاه تهران بزرگ که در مصالی امام  خمینی )ره( برگزار شد، اظهار داشت: دشمن 
امروز در همه عرصه   ها دشمنی خود را با ایران شدت بخشیده، به نحوی که نمونه و شدت این 
دشمنی   ها در طول تاریخ به جز دوران صدر اسالم سابقه نداشته است، ولی با این حال به لحاظ 
اینکه دلدادگان انقالب اسالمی و بسیجیان در همه صحنه   ها حتی به قیمت جان خود پای 
کار بوده اند، در هیچ کدام از خباثت   هایی که با انقالب اس��المی داشتند نه تنها موفق نشدند 
بلکه نمی توانند یک مورد را هم علیه جبهه انقالب اسالمی عنوان کنند که پیروز شده باشند. 
وی تصریح کرد: دشمنان انقالب اس��المی وقتی می دانند در جنگ نظامی نمی توانند علیه 
ملت ایران اقدامی انجام دهند به سراغ جنگ های اقتصادی، فرهنگی و رسانه ای رفتند؛ ورود 
دشمنان در این عرصه   ها موجب شد تا قابلیت بس��یج در این نوع جنگ   ها وارد شود و این در 
حالی است که بنا بر وعده الهی پیروزی از آن حزب خدا و بسیجیان است، زیرا در هر عرصه ای 

بسیج ورود کرده به سبب توانمندی   هایی که دارد دشمنان را ذله کرده است. 
جانشین فرمانده کل سپاه تأکید کرد: اگر درحوزه اقتصادی به وظایف خود عمل کنیم، توان 
اقتصادی ما افزایش می یابد و آن وقت این توان اقتصادی انقالب اس��المی اس��ت که گلوی 
دش��منان را فش��ار می دهد. س��ردار فدوی با تأکید بر اینکه باید توان کامل بسیج در حوزه 
اقتصادی پای کار بیاید، بیان داشت: در عرصه اقتصادی هم می توانیم بر مشکالت فایق بیاییم 

و می توانیم با برتری بر جنگی که دشمنان با ما وارد شده اند از پیچ تاریخی عبور کنیم. 
سردار فدوی با بیان اینکه امروز با جنگ فرهنگی مواجه هستیم، افزود: این جنگ در داخل 
خانه های ما و در داخل گوش��ی   هایی که در جیب ما و دس��ت ما قرار دارد، اس��ت؛ پس شما 
بسیجیان باید به میدان بیایید تا در این جنگ هم به پیروزی کامل برسیم و دشمن هم باید 
بداند مثل گذشته محاسبات غلط کرده است که می تواند در این جنگ پیروز شود. وی بیان 
داشت: در این شرایط همه قوای ما باید هم افزا و وحدت کلمه داشته باشند و دولت و مجلس 
از قدرت بیکران بسیج و سپاه که پشت آنها قرار دارد، استفاده کنند تا دشمنان بفهمند مجدد 
اشتباه محاس��به کرده و شکس��ت خواهند خورد؛ آنها باید بفهمند با انقالب اسالمی در هر 

زمینه ای وارد شوند پیروز نخواهند شد. 

م�ا اکن�ون در گام دوم انقالب و در 
هر قرنی تحوالت بزرگی را ش�اهد 
هس�تیم، در ق�رن ۱۴ قم�ری این 
تح�ول، پی�روزی انقالب اس�المی 
و یک اب�ر تحول بود و س�ر منش�أ 
تح�والت دیگ�ر ش�د و آث�ار آن 
را ام�روز می بینی�م. به بن بس�ت 
رس�یدن اندیش�ه سوسیالیسم و 
مارکسیسم، فروافتادن علم اقتدار 
امپریالیس�م، و ف�رو افت�ادن علم 
پوش�الی به ظاهر قدرتمن�د رژیم 
صهیونیستی در چشمان ملل دنیا 
اتفاقاتی تأثیر پذیرفته از ابر تحول 
پیروزی انقالب اس�المی ایران بود


