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* آمریکا کشــوری است که موجودیت خود را بر اساس جنگ ا فروزی، سلطه گری 
و زورگویی  تعریف کرده اســت تنها راه نجات، قوی شدن ایران است و بس. افراد 

معلوم الحال و مریض القلب آدرس غلط ندهند.
0918---9401
* در یوم اهلل نواختن سیلی به گوش شیطان بزرگ و انفعال آن کشور، عظمت انقالب 
اسالمی، رهبری و ملت به وادادگان نشان داده شد و همه به چشم خود دیدند که 

آمریکا هیچ غلطی نمی  تواند بکند.
0912---6775
* بدخواهان و اســتکبار چقدر تالش کردند تا شعار»نه غزه نه لبنان، جانم فدای 
ایران« را در کشور و بین جوانان ترویج دهند اما جمعیت میلیونی در تشییع سردار 
دل ها و راهپیمایی های گسترده در تمام شهرهای کشور، تمام تالش چندین ساله 
دشمن را به یکباره بر باد دادند و رشته هایشان را پنبه کردند. این راهپیمایی های 
باشــکوه عمق مردمی جمهوری اسالمی را آشکار ساخت و نشان داد که مردم به 
خاطر مشکالت اقتصادی دست از نظام برنمی دارند و امروزه شعار جوانان ما و قاسم 
ســلیمانی های آینده این اســت که تنها مدافعان مظلومان عالم مثل غزه و لبنان 

هستند که فدایی ایران می شوند.
0938---8688
* جریان های فاسد غرب گرا و نفوذی در دولت همیشه برای اینکه اذهان جامعه را 
از غارتگری ها و فسادهای خود منحرف و به جای دیگری مشغول کنند دست به 

دوقطبی سازی های کاذب می زنند. همه باید هوشیار باشند و فریب نخورند.
0914---4897
* در این ایام که سپاه پاسداران با حمله موشکی به پایگاه عین االسد موفق به زدن 
سیلی فراموش نشدنی به صورت آمریکایی ها شد، جا داشت از سازنده این موشک ها 
یعنی شهید تهرانی مقدم یادی بکنیم و برای شادی روحش فاتحه ای بخوانیم. همه 

ما مدیون شهدا به ویژه این شهید و شهید سلیمانی هستیم.
0912---5796

* آقای رئیس جمهور چرا در لفافه صحبت می کند؟ صاف و پوست کنده بگوید غیر 
از رابطه با کشــورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان بلد نیست اقتصاد کشور را 
درســت کند چرا اســم دنیا را روی این چند کشور گذاشته است؟ با چه زبانی به 
ایشان بگوییم دنیا فقط شامل این چند کشور استعمارگر نمی شود؟ عالوه بر این 

مگر ارتباط با این ها چه مشکلی را حل کرد؟
0911---4199

* مسبب همه این مشکالت اقتصادی دولتمردان ناکارآمد هستند. اگر دولت توانمند 
باشد خیلی از این مشکالت به وجود نمی آید. باید قوی شویم و الزمه اش آن است 

که دولت قوی و کارآمد روی کار بیاید.
0919---8313
* آقای رئیس جمهور گفته اند بلد نیست بدون ارتباط با خارج اقتصاد کشور را درست 
کند. بله اگر تعامل با خارج را بلد بودند برجام دارای محتوای خسارت محض را امضا 

نمی کردند که آمریکایی ها به ریش ملت بخندند.
0912---0594
* خدا رحم کند. بار دیگر تروئیکای اروپا با لبخند و دستکش مخملی آمد. ای کاسبان 
برجام! کری و موگرینی هم لبخندزنان خنجر از پشت به کشور وارد کردند. فراموش 

نکنید و فریب مخورید که لبخندهای آنان سم مهلک است.
نیکنام
* وقتی ســردار حاجی زاده فرمانده هوا فضای ســپاه ایثارگرانه مسئولیت سقوط 
هواپیمای مسافربری اوکراینی را پذیرفته کنایه زدن بعضی از مسئوالن که ادعای 

وحدت دارند چه چیزی را  ثابت می کند.
0915---7215
* وقتی که برخی از نمایندگان مجلس برای تصویب برجام به هر وسیله ای و اقدامی 
دست می زدند اطمینان می دادند که مشکالت با اجرای برجام رفع خواهد شد، اما 
حاال که مشخص شد برجام را بدون کارشناسی دقیق و حرفه ای به تصویب رسانده اند 

حتی حاضر نیستند از مردم عذرخواهی کنند!
021---1361

* این روزها شــورای محترم نگهبان از سوی جریان غرب گرا و نفوذکرده دستگاه 
اجرایی تحت فشار قرار گرفته  است. ما مردم امیدواریم  این نهاد در مقابل زیاده  خواهی 

این جماعت پرمدعا بایستد و ذره ای از اصول و قانون عقب نشینی نکند.
0911---0049

* تا وقت باقی است مردم باید در خصوص نامزدهای نمایندگی مجلس تحقیق بکنند. 
اگر مجلس آینده مجلس انقالبی باشد و نمایندگان به جای زد و بند مالی به فکر 
گره گشایی از مشکالت کشور باشند وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا خواهد کرد.
0912---7345
* نشنیدن بلکه منکوب کردن پیشنهادات دلسوزان برای حل مشکالت تمام مسیری 
بود که دولت در این 6 ســال پیمود و مجلس فعلی هم با دولت همراهی کرد، در 
صورتی که خواسته و نیاز مردم خالف چیزی بود که دولت و مجلس می پسندیدند!
031---0876
* این مجلس برای برجام،  FATF، پالرمو یا حتی سند 2030 و... ساعت ها جلسه 
علنی و غیرعلنی برگزار کرده است اما آیا یک بار هم در جهت مطالبات عموم مردم، 
بازنشستگان، فرهنگیان و... جلسه ای داشته است؟ اگر داشته چرا بی نتیجه بوده است.
0918---9891
* در دوره قبل افراد ناصالح وارد مجلس شدند و ملت دچار خسارت شد! از شورای 
محترم نگهبان درخواســت می کنم هیچ تردید و مماشاتی در رد صالحیت افراد 

ناکارآمد و ناصالح و هیچ واهمه ای از جو سازی و خراب کاری کسی نداشته باشد.
زاهد- رشت
* فرشی که برای بازدید یکی از مسئوالن از مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان 
زیر پای وی پهن شده بود بنده را بسیار متأثر کرد. بدین خاطر که مردم رنج دیده 
بلوچستان خانه هایشان در گل  و  الی ناشی از سیالب مدفون شده بود و تمام اسباب 

و اثاثیه شان از بین رفته بود.
021---2187

* چــرا دولت ارزی را که برای واردات گوشــت قرمز یــا دام زنده به عده ای دالل 
پرداخت می کنند صرف خرید دام از دامداران به مبلغ باالتر از نرخ بازار نمی کند؟ از 
این طریق نه ارز و نه دام زنده از کشور خارج نمی شود و دامداران نیز به پرورش دام 
امیدوارتر می شوند. دولت  هم می تواند گوشت قرمز را با نرخ مصوب به مردم عرضه 

کند بدون این که ارزی را خرج کرده باشد.
0902---4610

* این نمی شود که در برنامه هایی در رسانه  ملی، مردم می توانستند به صورت زنده 
صحبت های مسئوالن را بشنوند حاال با فشار دولت باید برنامه ضبط شده آن را تماشا 
کنند. آیا این رفتار سطح اعتماد عمومی به دولت را بیش از این کاهش نمی دهد؟!
شاهمرادی و 0461---0938
 * دولتی که مدعی اســت صدای مخالف را باید شــنید و به خدا پناه می برم از 
بستن دهان منتقدین، چرا از پخش زنده برنامه های زنده عصرانه، ثریا و جهان آرا 

جلوگیری کرد؟
عسکری و 9871---0912 و 3669---0910
* امیدواریم موضوع انحراف ســلبریتی ها که دســتپخت صدا و سیما است درس 
عبرتی برای این ســازمان بشــود و با توقف رویه شخصیت سازی کاذب برای این 
جماعــت دنباله رو غرب و بیگانه با مصالح و منافع ملی، نیروهای انقالبی و متعهد 

را به کارگیری نماید.
0914---0028
* رئیس سازمان محیط زیست گفته، آلودگی هوا به خاطر فشار تحریم است! این 

جمله را باید به عنوان جمله طنز سال 98 انتخاب کرد؟!
سوری
* بعضی فوتبالیست ها و هنرپیشه ها بدون اینکه از مسائل سیاسی اطالعی داشته 
باشند آلت دســت احزاب قدرت طلب واقع شده به اظهار نظر می پردازند و مسئله 
درســت می کنند. باید جلوی این ولنگاری گرفته شــود و چنین افرادی را از این 

ندانم کاری نجات داد.
0918---0275
* دولت باید به تمام دســتگاه های زیرمجموعه بخشنامه صادر کند که در صورت 
وقوع حادثه در هر نقطه از کشــور امدادرســانی اولیه در همان شروع حادثه انجام 

بگیرد و هیچ مسئولی منتظر رسیدن دستور از باال نباشد.
0916---0685

* 6 مــاه قبل برای اتومبیل تیبا اقدام به ثبت نــام  فروش فوری کردم بعد از این 
مدت اعالم کرده اند خودرو نداریم. خیلی راحت مردم را به ســخره گرفته اند و از 

مدعی العموم هم خبری نیست.
0936---9305

پاسخ روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
»در پاسخ به مطلب مندرج در مورخ 98/10/15 با عنوان »روزنامه ایران در شماره 
امروز شنبه 98/10/14 با بی احترامی تمام...« به اطالع می رساند، تذکر این شهروند 

محترم طی نامه ای به روزنامه ایران ارسال شده است.«

شخصًا پاسخگوی کدام بی تدبیری هستید؟!
رئیس جمهور می گوید اگر کسی کالم، سخن و مصوبه اش به یک تنش غیرضروری 

تبدیل شود باید به مردم پاسخگو باشد.
آقای روحانی دیروز در جلسه هیئت دولت گفت: اگر کسی در کشور می خواهد 
اقدامی انجام دهد که با قدرت ملی کشورمان سازگار نیست، حتما مسئول است و 
باید در برابر مردم پاســخگو باشد. اگر کسی کالم، سخن و مصوبه اش به یک تنش 
غیرضروری تبدیل شود باید به مردم پاسخگو باشد و اگر قوانین و مقرراتی تصویب 
می شود که رابطه بانکی و مالی کشورمان را با دنیا دچار مشکل می کند، باید در مقابل 

آن مسئول بوده و به مردم جوابگو بود.
ایــن اظهارات در حالی اســت که آخرین بار دو ماه قبــل، بی تدبیری دولت و 
شــخص رئیس جمهور در غافلگیر کردن مردم با افزایش ســه برابری قیمت بنزین 
موجب موج سواری دشمن، ایجاد ناامنی و جانباختن چند ده نفر شد. اما دولتمردان 

نه مسئولیتی به عهده گرفتند و نه کمترین عذرخواهی از مردم کردند.
یــادآور می شــود به خاطر حذف لجوجانه کارت ســوخت و افزایش روزانه 20 
میلیون لیتر مصرف )و قاچاق( بنزین، دســت کم 144 هزار میلیارد تومان خسارت 

به کشور تحمیل شد.
در شش سال گذشته نیز برخی تصمیمات کالن دولت از جمله در حوزه دیپلماسی 
و اقتصادی، موجب خسارات سنگینی نظیر توقف 95 درصد برنامه هسته ای، تحمیل 
رکود تورمی  بی ســابقه به اقتصاد ملی، بر باد رفتن 18 میلیارد دالر از ذخایر ارزی، 
نابودی صدها هزار فرصت شغلی، تشدید شکاف طبقاتی، و تحمیل برخی چالش های 

جدی رسانه ای و فرهنگی و اخالقی به جامعه شده است.
مشخصاً در ماجرای برجام، بی دقتی و انفعال و هیجان توافق به هر قیمت موجب 
شده که با وجود خروج رسمی  آمریکا و خروج عملی اروپا، دولت نتواند به تعهدات 
یک طرفه پایان دهد. این روند معارض با اقتدار ملی، به فشارهای جدید نظیر مطالبات 
FATF و برجام موشــکی و منطقه ای از سوی دشمن شد. برجام در واقع متضمن 

کانالیزه کردن بخش مهمی  از مبادالت بانکی و مالی بود.
یاهونیوز: ایران نحوه انهدام

ناوهای آمریکایی را تمرین کرده است
ایرانی ها تقریباً یک سال پیش، یک ماکت ناوهواپیمابر غول پیکر به مقیاس 1:1 
را ساختند. موشک های شلیک شده به این هدف، کامال واقعی بود و عکس های منتشر 

شده نشان می دهد که پس از حمله ایران به کلی منهدم شده است.
یاهونیوز ضمن انتشــار این مطلب نوشت: در سال 2015، ایران در جریان یک 
رزمایش حمله گســترده ای به ماکت یک ناو هواپیمابر آمریکایی از کالس نیمیتز 

Nimitz ترتیب داد، اتفاقی که حتی تلویزیون ایران، آن را به نمایش گذاشت.
به گزارش»انتخاب«، یاهونیوز می افزاید: این یک نمونه آشــکار از تاکتیک های 
تهاجمی نیروی دریایی ایران است که در آن کشتی های جنگی توسط هلی کوپترها 

و موشک های پرتاب شده از ساحل پشتیبانی می شوند.
ایرانی ها تقریباً یک سال پیش، یک ماکت ناوهواپیمابر غول پیکر به مقیاس 1: 
1 را ساختند. موشک های شلیک شده به این هدف کامال واقعی بود به همین خاطر 
عکس های منتشر شده نشان می دهد که هدف پس از حمله ایران به کلی منهدم 
شده است. این رزمایش در نزدیکی جزیره الرک در محدوده تنگه هرمز انجام شد و 
همزمان محمدعلی جعفری رئیس وقت سپاه پاسداران ایران و علی الریجانی، رئیس 

مجلس نیز در جزیره الرک حاضر بودند.
ابتدا، قایق های تندرو نیروی دریایی سپاه یک عملیات ویژه را برای محاصره ناو و 
محدود کردن قدرت مانور آن انجام دادند. ده ها قایق موتوری کوچک مسلح به مین های 
مغناطیسی دور ناو می گشتند. تلویزیون ایران گفت که منطقه وسیعی در کمتر از 10 
دقیقه مین گذاری شده است. در مرحله دوم، قایق های موتوری با موشک های 107 
میلی متری که راکت های کوچکی به حساب می آیند و توان غرق کردن یک ناو جنگی را 
ندارند، به این ناو هواپیمابر غول پیکر حمله کردند. ایران می تواند این تاکتیک را به عنوان 
 روشی برای غیرفعال کردن سیستم های مهم دفاعی مانند رادارها، توپ های دفاعی

Phalanx CIWS و سکو های پرتاب موشک به کار بگیرد.
در مرحله بعد، قایق های تجهیز شده به موشک های کروز کوچک که به احتمال 
زیاد موشک های کروز ضدکشتی »سی 704« هستند به این کشتی حمله کرده و 

پشت سر هم 12 موشک کروز را به سمت هدف خود شلیک کردند.
ترکان: شانس اصالح طلبان در انتخابات

به خاطر کارنامه روحانی پایین است
مشــاور سابق رئیس جمهور می گوید روحانی چون از همه چیز کمی می داند 

تصور می کند نیاز به مشورت ندارد.
اکبر ترکان در گفت وگو با جام جم و درباره این موضوع که »بســیاری از افت 
مدیریت در دوره دوم آقای روحانی حرف زده اند و گفته می شود ایشان در تصمیم گیری 
توجهی به مشورت و مشاوره ندارد« اظهار داشت: البته این به خصوصیات شخصی 

او برمی گــردد. او از همه چیز کمی می داند و خود او فکر می کند این همین کمی 
دانستن برای اداره همه چیز خوب است و شاید اگر این کمی دانستن نبود برای اداره 

از مشورت دیگران بیشتر استفاده می کردند.
وی همچنین گفته است: رئیس دولت اصالحات  در دوره خود در مورد برخی 
از مســائل اقتصادی که اطالعاتی نداشتند نظر کارشناسان را می پذیرفتند. ایشان 
)روحانی( تعدادی از وزرای خود را از دســت دادند. امروز یکی از مدیران ســازمان 
برنامه و بودجه در وزارت بهداشــت وزیر اســت در مورد وزارت دارایی نیز به همین 
شکل است. بعضی وزرا سلیقه هایی که دارند بیشتر به واعظی نزدیک است. بنابراین 
دولت بیشتر در گرایشات واعظی و نوبخت دیده می شود. لذا کارآمدی این دوره نیز 
معادل کارآمدی واعظی و نوبخت اســت. امروز مؤثرترین افراد در اداره کشور آقای 

نوبخت و آقای واعظی هستند.
مگر واعظی و نوبخت از ســر خودشان در امور دخالت می کنند. حتماً روحانی 

می خواهد که سلیقه های این افراد در اداره امور باشد.
ترکان می گوید »همه چیز در دولت ســرجای خود است اما از نوع درجه 2« و 
در پاسخ این که چرا درجه یک نداریم؟ می گوید: چون آدم های درجه یک را به کار 

نگرفته ایم. خروجی آدم های متوسط همین است.
نمی دانم. آدم های متوسط خروجیش همین است، این کابینه متوسط به باال است.
وی در ادامه گفته اســت: اثر آقای جهانگیری در تصمیمات دولت بعد از تأثیر 
آقای واعظی و نوبخت اســت. آقای روحانی در دور اول ریاست جمهوری خود سه 
فرد بسیار مهم بعنوان معاون اول داشت: 1. حسین فریدون 2. محمد نهاوندیان 3. 
اســحاق جهانگیری بودند که این دو نفر بسیار مؤثر بودند و حال دو نفر نیستند و 
نوبخت و واعظی به جای آن دو آمدند. نهاوندیان و فریدون خیلی موفق و مؤثر بودند.

»عملکرد دولت متأسفانه وجهه اصالح طلبان را در جامعه زیر سؤال برد. وضعیت 
اصالح طلبان در انتخابات آینده مجلس را چطور ارزیابی می کنید؟«

ترکان در پاســخ این سؤال گفت: اگرچه اصالح طلبان سعی می کنند خود را از 
نتایج عملکردی دولت جدا نشان بدهند ولی سرنوشت آنها با سرنوشت دولت روحانی 
گره خورده است. بنابراین شانس آنها در این انتخابات پایین است. محبوبیت آنها به 
دلیل عملکرد دولت که متغیری نوشته شده بر کارنامه آنها بود، افت کرده است. آنها 
و ما همه مدافع آقای روحانی بودیم. وقتی کارکرد دولت روحانی مطلوب نیست این 

عملکرد به پای همه ما نوشته می شود.
کارگزاران و اعتدال و توسعه لیست می دهند

چپ ها در آفساید!
در حالی که عضو سازمان منحله مجاهدین انقالب می گوید: اصالح طلبان نباید 
برای انتخابات لیســت بدهند، عضو مرکزیت کارگزاران گفت: نفر کافی برای دادن 
لیست انتخاباتی داریم. همچنین سخنگوی حزب اتحاد ملت گفت، این حزب با حزب 

دولتی اعتدال و توسعه ائتالف نمی کند.
عبداله ناصری عضو شورای سیاست گذاری اصالح طلبان به نامه نیوز گفت: »با 
توجه به ردصالحیت های تعداد قابل توجهی از نامزدهای اصالح طلبان و با در نظر 
داشــتن اینکه هسته اصلی اصالح طلبان کنار گذاشته  شده اند، اصالح طلبان اگر در 
جایی نتوانند لیست بدهند و نیروهای مهمی نداشته باشند، لیست نخواهند داد و 
شورای سیاست گذاری باید به این قول خود عمل کند و به هر قیمتی لیست ندهد«.

او درخصوص نیروهای معتدل که در چندســال اخیــر با اصالح طلبان همراه 
شدند، تصریح کرد: »نیروهایی که خود را نزدیک به اصالح طلبان معرفی می کنند و 
اصالح طلبان قدرت محور که در دولت و مجلس مشغول به کار هستند، گرچه تالش 
کردنــد گفتمان جدیدی به نام اعتدال را ایجاد کنند اما در مقام عمل هیچ توفیقی 
نداشــتند. اگر نماد آنها را آقای روحانی بدانیم این نماد در هیچ زمینه ای نتوانسته 

است مؤثر باشد.«
نورایی نژاد ســخنگوی حزب اتحاد ملت )بقایای حزب منحله مشارکت( هم به 
خبرگزاری دانشجو گفت: در شورای عالی سیاست گذاری اصالحات، سازوکار انتخابات 
مقدماتی در قالب طرح »ســرا« مصوب شــده و حزب اتحاد ملت نیز از آن حمایت 
می کند؛ اجرای طرح »سرا« دستاوردی برای مجموعه  سیاست ورزی در کشور است.
وی درخصوص ائتالف اصالح طلبان با حزب اعتدال و توسعه، گفت: در حال حاضر 
بحث هایی با حزب اعتدال و توسعه انجام نشده و به نظر نمی رسد ائتالفی هم صورت 
بگیرد، موضوع ائتالف باید در شورای عالی سیاست گذاری بررسی شود؛  اصالح طلبان 

اگر بخواهند در انتخابات شرکت کنند، باید کاندیدای اصالحات در لیست باشند.
در همیــن حال محمد عطریانفر در گفت وگو با نامه نیوز اظهار داشــت: اطالع 
دقیقی از تصمیم مسئوالن ارشد اصالح طلب از جمله آقای خاتمی نداریم. با توجه 

به آنکه هنوز مأموریت شورای نگهبان در رسیدگی به شکایت ها و اعتراضات برخی 
ردصالحیت شدگان تمام نشده، علی القاعده باید کمی صبر کنیم تا این مرحله نیز 
طی شود و بعد از آن می توان تصمیم گرفت که سازوکار ورود اصالح طلبان به عرصه 
انتخابات چگونه خواهــد بود. اجماال می توان گفت که قطعا اصالح طلبان حضور و 
مشــارکت انتخاباتی خواهند داشت و طرفداران خودشان را هم دعوت به مشارکت 

می کنند.
او می افزاید: وقتی تقریباً 50 درصد نمایندگان فعلی تهران تأیید صالحیت شدند، 
می توان از میان دیگر نیروهای اصالح طلب تأیید صالحیت  شــده لیستی را تنظیم 
و عرضه کرد. باید صبر کرد و بعد از نظر اعالم نهایی شورای نگهبان، شورای عالی 

اصالح طلبان تصمیم قطعی را درباره نحوه حضور می گیرد.
عطریانفر گفت: از روزگار قدیم در زمان بســتن لیست همیشه این سوال بود 
»اگر ما نیروی کافی کیفی برای قرار دادن در فهرســت انتخاباتی نداشته باشیم آیا 
می توانیم به یک مرتبه پایین تری تنازل کنیم؟« همواره نیز این پاسخ داده شد که 
»اگر ما نیروهای درجه دو را به لیست اضافه نکنیم، معنای عملیاتی اش آن است که 
به همان تعداد به رقیب برای فرستادن نیروهایش به پارلمان میدان می دهیم«. در 
نهایت نیز جمع بندی این بوده که »بهتر است نیروهای رده دوم نیز کنار نیروهای 
کیفی در لیست باشند«. من خودم طرفدار همین دیدگاه هستم و به نظرم همین 
دیدگاه در جمع اصالح طلبان غالب می شــود. احساس می کنم جمع بندی دوستان 

اصالح طلب می رود به این سمت که یک لیستی را معرفی کنند.
زوریخر سایتونگ: ایران با حوصله از آمریکا 

انتقام می گیرد
 »در واشنگتن، خویشــتنداری اولیه ایران به عنوان یک موفقیت بزرگ تلقی 
می شــود. اما نخبگان تهران با صبر و حوصله در انتظار فرصتی برای انتقام هستند: 

چشم در برابر چشم.«
روزنامه سوئیسی نویه زوریخر سایتونگ ضمن انتشار تحلیل فوق نوشت: یرواند 
آبراهامیان، کارشناس امور ایران، مورخ و نویسنده می گوید ترور ژنرال قاسم سلیمانی، 
تندروها و جایگاه ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای را تضعیف نخواهد کرد، بلکه 

در حقیقت آن را تقویت می کند.
به نظر می رسد مقامات نظامی احتماال به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایاالت 
متحده آمریکا هشدار داده بودند اما از آنجا که وی هیچ گونه واکنشی به تحریکات 
ایران در گذشــته نشان نداده، جایگاه خود را تضعیف شده دیده و به همین علت، 

دستور ترور سردار قاسم سلیمانی را در صبح جمعه صادر کرده است.
اما از میان برداشتن چنین شخصیت مهمی نشان دهنده تشدید بی سابقه درگیری 
میان ایران و آمریکاست. جالب است که ژنرال سلیمانی نخستین بار توسط رسانه های 
غربی به عنوان یک نابغه نظامی به تصویر کشیده شد. همین امر نیز او را به چهره ای 

بسیار مهم در ایران تبدیل کرد.
اگرچه او نقش بسیار مهمی در داخل ایران داشت، اما جایگاه و اهمیت واقعی 
او در خارج از ایران بود. او در کشورهایی مانند سوریه، یمن، لبنان و عراق اغلب تنها 
امید جامعه های مذهبی اقلیت مانند علویان، حوثی ها یا اقلیت های شیعه بود. البته 
شهادت سردار سلیمانی تغییری در این وضعیت ایجاد نمی کند او نیز به هیچ وجه 

غیرقابل جایگزین نیست.
مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفته که آمریکا »بازی جدیدی« آغاز خواهد کرد: 
رویکرد دقیق و از پیش محاســبه شــده ایران در منطقه اغلب با یک بازی شطرنج 
مقایسه می شود. به نظر می رسد ترامپ دیگر خسته شده و صفحه شطرنج را به هم 
زده است. اما این امر مالحظات ایران را تغییر نمی دهد. حکومت ایران اقدامی عجوالنه 
انجام نخواهد داد و از ترور سردار سلیمانی برای نمایش سیاهی رفتارهای غیرقابل 

قبول آمریکا استفاده خواهد کرد.
ترامــپ نمی خواهد در طول مبارزات انتخاباتی، با خطر آغاز جنگ جدیدی در 
خاورمیانه روبه رو باشد. ترامپ آرزو دارد که نامش به عنوان یک فرمانده جنگی ارشد 
در تاریخ ثبت شود. مشکل این است که برای دریافت چنین جالل و جایگاهی، باید 

ابتدا در جنگ برنده شد. 
به زودی در ایران نیز انتخابات مجلس برگزار می شود. پس از ترور ژنرال سلیمانی، 
به احتمال زیاد تندروها پیروز خواهند شد. چنین چیزی باعث تغییر ترکیب کابینه 
شــده و جایگاه حسن روحانی، بیش از پیش محدود و ضعیف خواهد شد و به این 

ترتیب تندروها زمام امور را به دست خواهند گرفت.
حتی اگر دولت ایران برای عقب نشینی از رویارویی با واشنگتن آماده باشد، اما 
ترامپ و مایک پمپئو، وزیر امور خارجه هیچ تمایلی به سازش نشان نداده اند. بنابراین 
ایران چاره ای جز پیشروی بیشتر در این مسیر ندارد. با وجود این، اقدامات تالفی جویانه 

ایران در مکان و زمانی پس از انتخابات انجام خواهد شد.
در واشــنگتن، خویشــتنداری اولیه ایران به عنوان یک موفقیت بزرگ تلقی 
می شــود. اما نخبگان تهران با صبر و حوصله در انتظار فرصتی برای انتقام هستند: 

چشم در برابر چشم.

سه هفته از شهادت سردار رشید و پر افتخار اسالم حاج قاسم سلیمانی و یارانش 
می گذرد، اما هنوز مردم عزادار این شهیدان هستند و هنوز تصویر پرشکوه تشییع و 

بدرقه این شهیدان در دیده ها و اذهان خودنمایی می کند.
 هر روز که می گذرد ابعاد جدیدی از عظمت شــخصیت و افکار بلند و کارگشای

 حاج قاسم از پرده بیرون می آید و مردم با سرداری که عاشقانه در فراقش  اشک ریختند 
و قهرمانانه بدرقه اش کردند بیشتر آشنا شده و البته بیشتر عاشقش می شوند.

مردم وقتی این روزها تصاویر و روایات متعدد حضور شجاعانه و فداکارانه این سردار 
شهید در خط مقدم دفاع از حرم اهل بیت)ع( و حریم امنیت ایران، یا تصاویر امدادرسانی 
دلگرم کننده حاج قاسم به مناطق سیل زده کشور را می بینند و می شنوند با گستره فکری 

مجاهدت در ذهن و فکر این شهید بیشتر آشنا می شوند.
هنگامی که روایت تقوا و جانبازی این شهید سرافراز یا سخنرانی ها و اعالم مواضع 
روشنگرانه سیاسی و انقالبی وی و دفاع این شهید از حریم والیت فقیه را می شنوند و 
می بینند، بیشتر متوجه می شوند که این شهید بزرگوار به معنی واقعی مردی با بصیرت 
در قول و فعل بود. وقتی تصاویر مالطفت و مهربانی و خضوع کسی که زندگی دشمن 
را با جنگاوری و رشادت خود جهنم کرده بود با فرزندان شهدا و مردم خود می بینند و 
تجلی »اَِشّداُء َعَلی الُکّفاِر ُرَحمآُء بَیَنُهم« )سوره فتح، آیه 29( را در او می یابند نمی توانند 

شیفته او نشوند.
همین گستردگی ابعاد محسنات شخصیتی و خدمات شهید سلیمانی به کشور و 
جهان اسالم است که دامنه عاشقان و شیفتگان وی را تا این حد گسترده است. شهیدی 
که مرد و زن و کوچک و بزرگ او را دوست دارند و به معنای واقعی قهرمان خود می دانند.
آری قهرمان، چیزی که تاریخ گذشته و معاصر و زندگی امروز ما نمونه های فراوان آن 
را در خود دارد و البته  بسیاری از کشورها به معنی واقعی از داشتن این مزیت محرومند. 
فقر قهرمان برخی کشــورها را چنان می آزارد که مجبورند برای پر کردن این خأل به 
قهرمان سازی خیالی یا افسانه سرایی و خلق قهرمان در سینما و انیمیشن یا بازی رایانه ای 
متوسل شوند، یا برخی چهره های ورزشی و هنری را به عنوان قهرمان و اسطوره جا بزنند.
اما یک سؤال مهم! چرا با وجود پر بودن و غنای خزانه فرهنگ و تاریخ کشور و دین 
ما از قهرمانان متعدد و بی نظیر و کم نظیر از گذشته تاکنون، بسیاری از مردم و به خصوص 
جوانان و نوجوانان این کشور یا قهرمانان واقعی خود را نمی شناسند یا قهرمانان پوشالی 
و ساختگی غرب را بیشتر و کاملتر می شناسند و متاسفانه در مواردی آنها را در گفتار، 

رفتار و... الگوی خود قرار می دهند؟!
رهبر معظم انقالب چند روز قبل در دیدار با دست اندرکاران کنگره 2000 شهید استان 
بوشهر فرمودند:»...شما االن مالحظه کنید مثالً رئیسعلی دلواری، آدم به این عظمت، 
آدم کمی که نیســت، در بین نسل جوان ما چند درصد او را می شناسند؟ چند درصد 
اسم او را شنیده اند؟ آیا شایسته  این نیست که االن در کشور تا شما می گویید رئیسعلی 
دلواری، همه آن کسانی که در هر منطقه ای از کشور هستند بدانند که این آدم کیست 
و بشناسند؟ این  جور چیزی نیست؛ مثالً اسم فالن بازیکن فوتباِل فالن کشور را همه  
بّچه ها می دانند، اسم رئیسعلی دلواری را نمی دانند، اسم )شهید( نادر مهدوی اصالً به 
گوششان نرسیده، خبر ندارند؛ کاری باید کرد تا این نام ها زنده بمانند؛ اینها الگو هستند.«
در پاســخی کلی به چرایی این اتفاق می توان گفت؛ غرب برای رسیدن به اهداف 
پشت پرده و حتی عیان خود از طریق جایگزینی الگو و قهرمانان ساختگی و قالبی به 
جای قهرمانان واقعی در ذهن مردم و جوانان و نوجوانان ما اقدام به صرف هزینه، وقت 
و طراحی ابزار و بســتر مناسب و سیطره بر آن از جمله فضای مجازی، سینما، کتاب، 
ورزش و... کرده اســت. در مقابل ما، در معرفی قهرمانان و اسطوره های واقعی خود از 
جمله شهیدان واالمقام دچار رخوت، انفعال، کم کاری و در مواردی کج سلیقگی هستیم.

در موارد زیادی نیز احســاس مسئولیت در قبال اســطوره های ملی و دینی و 
حماسه آفرینان قدیم و معاصر تنها در حد برخی حرکات و کارهای نمایشی و کم عمق 

باقی می ماند.
رهبر انقالب در همان دیدار مذکور فرمودند: »آنچه من به عنوان توصیه عرض می کنم 
]این است که[ این کارهایی که ذکر شد -]مثل[ سردیس و تندیس و جلسه و تشکیالت 
و مانند اینها- کارهای خیلی خوبی اســت، منتها کاری کنید که یاد این شهدا، یاد این 

 اشخاص،  این شخصّیت ها در ذهن نسل های جدید ماندگار بشود.«
دشمن برای تسلط بر فکر و ذهن جوانان ما از هیچ تالشی دریغ نمی کند اما چرا با 
همه دسیسه ها و نقشه های دشمن و کم کاری مسئوالن مربوطه در داخل، مردم و جوانان 
و نوجوانان ما در ایامی همچون این روزها که همه اقشار جامعه وفادارانه و عاشقانه داغدار 
شهید سلیمانی هستند یا زمان شهادت و تشییع پیکر یک سرباز این سردار یعنی شهید 
حججی یا تشییع با شکوه پیکر 170 غواص شهید عاشقانه پای کار می آیند و رشته های 
دشــمن را پنبه می کنند؟ پاسخ این است که در چنین ایامی که ذکر آن رفت، وزیدن 
نسیمی از روح بزرگ و آسمانی این شهیدان و به تعبیری صحیح »قهرمانان واقعی« با 
سرشــت پاک و فطرت ناب مردم و جوانان ما کاری می کند که بسیاری از معادالت و 

تصورات به هم می خورد.
این یعنی اگر در معرفی و الگوسازی از قهرمانان واقعی خود درست و حرفه ای عمل 
کنیم، دشمن نمی تواند ذهن جوان و نوجوان ما را از این الگوها و اسطوره ها منحرف کند 

و یقینا هرجا توانسته است در داخل کم کاری صورت گرفته است.
در همین زمینه رهبر انقالب چندی پیش در دیدار دست اندرکاران کنگره ملی 1500 
شهید استان هرمزگان فرمودند: »هر شهیدی یک نماد است. سعی کنید چهره  شهدا 
را آنچنان که هست برای جوان های امروز روشن کنید؛ این نمادها می شوند الگو برای 
جوان. و این به آنجا منتهی بشود که جوان ها بتوانند در بین این چهره هایی که معّرفی 
شده اند و نشان داده شده اند، برای خودشان الگو انتخاب کنند، به آنها دل ببندند و راه 
آنها را دنبال کنند؛ کما اینکه االن مالحظه می کنید در بین شهدایی که اسمشان آورده 
شده و کتاب درباره شان نوشته شده و مانند اینها، همین حالت ]برای جوانان[ به وجود 
آمده؛ شهید چیت سازیان، شهید ابراهیم هادی، شهید وزوایی؛ همه   اینها شهدایی هستند 
که چون معّرفی شده اند و چهره هایشان تبیین شده، مجموعه ای از جوان ها هم به اینها 
دل بسته اند؛ وقتی دل می بندند، راه آنها را دنبال می کنند. این درست نقطه  مقابل آن 
حرکتی است که سعی می کند دلبستگی ها را به نمادهای فساد، به نمادهای دنیاطلبی و 

به نمادهای هرزه گرایی جلب کند.«
این روزها قلب و ذهن نوجوانان و کودکان فراوانی در کشور ما قهرمانی چون شهید 
ســلیمانی را در خود میزبانی می کند. می بینیم که چطور یک نوجوان که پیش از این 
آشنایی کاملی با یک فرمانده نظامی عالیرتبه نداشته است به یکباره به خیل شیفتگان 
و عاشقان این شهید واالمقام می پیوندد و حتی از سر پاکی ذات و فطرت برای او  اشک 
می ریزد؟ علت این است که بعد از کنار رفتن پرده ها و جبران شدن کم کاری ها به برکت 
خون این شهید و شهدای دیگر، این نوجوانان و جوانان، قهرمان رویایی و مطلوب خود را 
با عینیتی ملموس و در قواره ای بسیار بزرگ تر، کاملتر و دلنشین تر از قهرمانان ساختگی 

غرب یافته اند، او را باور کرده و وارد زندگی خود می کنند.
اما این موضوع کم کاری مدیران و متولیان عرصه فرهنگ و نظام آموزشی کشور 
را توجیه نمی کند. مدیرانی که سال هاست در انجام وظایف این حوزه حق مطلب را ادا 
نکرده اند. نگاهی به رها بودن فضای مجازی و یکه تازی فرهنگ غرب در این فضا، تالش 
دشمن برای جدا کردن ارزش های انسان ساز و تربیت کننده فرزندان این سرزمین از نظام 
آموزشی و کتب درسی به بهانه های مختلف از جمله سند ناکام 2030، یا پررنگ شدن 
نقش آموزش و کنکور محوری در برابر پرورش و دامن زدن به آن حتی در رســانه ملی 
که قرار بود دانشگاه انسان سازی شود نه بازار مکاره تجارت کنکور و آموزش راه یافتن 
به دانشگاه و فاصله تاسف انگیز بخش زیادی از سینما و تولیدات تصویری و فرهنگی از 

ارزش های مورد ادعا و تأکید نظام اسالمی و... موید این ضعف و کم کاری هاست.
اما باز خون پر برکت شهدایی همچون حاج قاسم عزیز و محسن حججی ها و ابراهیم 

هادی ها و... است که این کم کاری ها را جبران می کند و نقشه دشمن را برآب.
هرچند این روزها وعده هایی از ورود زندگی شهید سلیمانی به کتب درسی داده 
شده است که می تواند اقدامی مناسب و ارزشمند باشد اما باید در کنار آن چهره پلید 
دشمن و جنایات قاتالن این شهید بزرگ نیز در کتاب دانش آموزان وارد شود. فراموش 
نکرده ایم که سه سال پیش رهبر انقالب در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان 
فرمودند: »70 جلد کتاب از اسناد النه  جاسوسی منتشر شده است؛ چرا هیچ نشانه ای 
از این کتاب ها در مدارس و دانشگاه ها نیست؟ این یکی از اعتراض های من است... چرا 
این اســناد در کتاب های دانش آموزان نیست تا جوانان بدانند و بفهمند در کشور چه 
گذشته است.« و البته اخیرا پس از سه سال از این تذکر، مجلس طرحی در این زمینه 

به تصویب رسانده است.
شهید سلیمانی شخصیتی متنوع و به عبارتی جامع االطراف بود. اکنون جا دارد راه 
و روش مجاهدت این شهید با سرفصلی همچون »دیپلماسی جهادی« یا »دیپلماسی 
مجاهدانه« به کتاب درسی دانشجویان به ویژه دانشجویان علوم سیاسی وارد شود تا 
نتایج عزتمندانه این نوع دیپلماسی در کنار نسخه برداری های از کتب غربی با عنوان 
اصول مذاکره و امثال آنکه به خورد دانشــجویان داده می شود و این روزها بیش از هر 
زمانی نتایج تاسف انگیز آن را در عرصه تعامالت دولتمردانمان با کشورهای دیگر از جمله 

اروپا و آمریکا شاهد هستیم به موضوع مطالعه و تحقیق تبدیل شود.
نتیجه اینکه؛ غفلت از قهرمانان و اســطوره های واقعی و زنده ای همچون سردار 
سلیمانی ها برای کشور و نسل آینده خسارت بار است. حال که یک بار دیگر استقبال 
بی نظیر نوجوانان و جوانان این کشور از یالن و قهرمانان واقعی خود حجت را بر مسئوالن 
و متولیان فرهنگی و اجتماعی تمام کرده است باید با به کار گیری تمام ابزار از جمله سینما، 
تلویزیون، فضای مجازی، نظام آموزشی و... این الگوها را به زیباترین شیوه و زبان برای 

فرزندان امروز و آینده کشور و جهان ماندگار کنیم.
همانطور که رهبر انقالب در نماز جمعه هفته گذشــته فرمودند:»... به حاج قاسم 
سلیمانی -شهید عزیز- و به ابومهدی -شهید عزیز- به چشم یک فرد نگاه نکنیم؛ به 
آنها به چشــم یک مکتب نگاه کنیم. سردار شهید عزیز ما را با چشم یک مکتب، یک 

راه، یک مدرسه  درس آموز، با این چشم نگاه کنیم...«.

قهرمانانی كه افسانه نیستند

یادداشت روز

عباس شمسعلی

صفحه 2
پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ 
2۷ جمادی االول ۱۴۴۱ -شماره 22۳۸۹

گفت و شنود

كدام شرافت؟!
گفت: آقای ظریف خطاب به ســه کشور اروپایی انگلیس و فرانسه و آلمان 

گفته است »شما شرافت خود را فروخته اید«؟!
گفتم: مگر این سه کشور اروپایی شرافت هم داشتند که حاال آن 

را فروخته باشند؟!
گفت: منظور آقای ظریف این اســت که آنها شرافت خود را از دست داده و 

بقیه برجام را هم فروخته اند!
گفتم: وقتی آمریکا از برجام خارج شــده و کشورهای اروپایی از 
یک طرف به تمام تحریم های آمریکا علیه ایران پایبند هستند و از طرف 
دیگر به هیچیک از تعهدات برجامی خود هم عمل نمی کنند، دیگر برجامی 

وجود نداشته که از آن خارج شوند یا بمانند!
گفت: چه عرض کنم؟!

گفتم: دزدی که یک پیراهن دزدیده بود برای فروش آن به بازار رفت 
ولی دزد دیگری پیراهن را از او دزدید! و یارو دست خالی از بازار برگشت. 

رفقایش پرسیدند؛ چند فروختی؟ گفت؛ به قیمت خرید!

گزارش خبری تحلیلی کیهان

»مکتب سلیمانی« راه حل مشکالت كشور

بقیه در صفحه 11

سرویس سیاسی -
دنیا  در  »مکتب ســلیمانی« 
با  می درخشد. مکتبی که جامع و 
گفتمانی زنده و آزموده شده است. 
پافشاری بر این مکتب درخشنده 
است که مایه افق گشایی و راه حل 

مشکالت کشور است.
ســرو بلند مقاومت سر به آسمان 
می کشــد. پرچم مجاهدت و استقامت 
بــا امــواج محبــت و اعالم وفــاداری 
آزادگان جهان به نماد برجسته مقاومت 
برافراشــته تر از پیش رخ نمایی می کند 
و اینها یعنی »ســلیمانی« یک مکتب 
است. یک ســیره، راه و روش است که 
با شــهادت صاحبش طراوت بیشتری 
می یابد نه منشی بی اعتبار که با فقدان 
مالک آن به طاق نســیان سپرده شود. 
سلوک پیوسته در صراط مستقیم اسالم 
و انقالب، از حاج قاسم اسوه ای ماندگار 
و گفتمانی زنده و درخشنده پیش  روی 

ملت ها قرار داده است. 
 اشــاره مقتــدای انقــالب به این 
موضوع در خطبه های نماز جمعه تهران 
نیز حقیقتی مسلم و منطقی مستحکم 
داشت؛ »عزیزان من، برادران و خواهران 
نمازگــزار! اخالص برکــت دارد. هرجا 
اخالص بــود، خدای متعال به اخالص 
بندگان مخلصــش برکت می دهد، کار 
برکــت پیدا می کند، رشــد و نمو پیدا 
می کند، کار به نحوی می شــود که اثر 
آن به همه می رسد، برکات آن در میان 
مردم باقی می ماند. این ناشی از اخالص 
است. نتیجه آن اخالص، همین عشق و 
وفاداری مردم، همین  اشک و آه مردم، 
همین حضور مردم، همین تازه شــدِن 
روحیــه  انقالبی مردم اســت. اّما اینکه 
ما بیاییم این حــوادث را تقویم کنیم، 
قیمت گــذاری کنیم، قدر آنها را بدانیم 
و ببینیم که اندازه و قیمت این حوادث 
چقدر اســت؛ در صورتــی تحّقق پیدا 
می کند که ما به حاج  قاسم سلیمانی- 
شــهید عزیز- و به ابومهدی - شــهید 
عزیز- به چشم یک فرد نگاه نکنیم؛ به 
آنها به چشم یک مکتب نگاه کنیم. سردار 
شــهید عزیز ما را با چشم یک مکتب، 
یک راه، یک مدرســه درس آموز، با این 
چشــم نگاه کنیم آن وقت اهّمّیت این 
قضّیه روشــن خواهد شد. قدر و قیمت 

این قضّیه روشن خواهد شد.«
اصول و ارکان »مکتب سلیمانی« را 
که برآمده و برخاسته از حقایق ناب و پر 
فروغ الهی است، باید بشناسیم تا بتوانیم 

آن را ادامه دهیم.
اعتقاد راسخ به اسالم سیاسی 

و والیت فقیه
»اعتقاد راســخ به اسالم سیاسی« 
بــال  تردیــد از کانون هــای اصلی این 
مکتب اســت. فراگیر تر شدن این اصل 
است که دشمن را به وحشت انداخته. 
آنها از امت اسالمی یکپارچه و امیدوار 

به خود می لرزند. باور به اینکه اســالم 
غیراز مســائل فردی، وظایف عمومی 
هــم دارد، حکومت، جامعه ســازی و 
تمّدن سازی هم دارد. دین آمده است تا 
در جامعه پیاده شود و تحقق پیدا کند. 
اسالم هراسی دشمن انعکاس سراسیمگی 
و دستپاچگی آنها در قبال این حقیقت 
است. حقیقت آمیختگی دین و سیاست، 
دیــن و زندگــی، دین و علــم، دین و 
مبارزه. تقال می کننــد اذهان را از این 
آمیختگی منصرف کنند. مجاهدت حاج 
قاسم اما درست نقطه مقابل این تالش، 
یک میدان عملی است برای اثبات این 
آمیختگی است. دین خدا اگر جدای از 
سیاســت و مبارزه و زندگی اجتماعی 
اســت، چرا در قرآن کریــم، همه  امور 
سیاسی از جمله؛ حکومت، جنگ و صلح، 
تعیین دوست و دشمن و... را به خدا و 
دین خدا و اولیای خدا مرتبط می کند؟

حاج قاســم تصریح می کند؛ »اگر 
ملتی فاقد رهبری هوشمند، حکیم، بصیر 
و متقی بود؛ آن ملت شکست می خورد، 
باید توجه کنیم که چرا بیداری اسالمی 
در کشورهای مثل مصر، تونس و لیبی 
پیروز نشد؟ دلیلش این است که ملت ها 
فاقد رهبری بصیر بودند... دلیل اصلی 
پیشرفت عظیمی که ایران را به قطب عالم 
اسالم تبدیل کرده، رهبری است؛ عامل 
دوم نیز انسان های فداکاری هستند که 
همپا و همراه با رهبری، گام بر می دارند.«
اراده  قاطع بر حاکمیت دین 

خدا در جهان
از همیــن منظــر، »اراده  قاطع بر 
حاکمیت دین خــدا در جهان« عنصر 
دیگر »مکتب سلیمانی« است. مطلوب 
ابرقدرت های جبار و زورگو آن اســت 
که همگان پیشــانی اطاعت بر آستان 
تفرعن آنها بسایند و در برابر غارتگری و 
اراده  باطل و بی مهار آنان تسلیم باشند 
و اعتراض نکننــد اما اراده قاطع و عزم 
جــدی مؤمنان واقعی و مــردان خدا، 
برچیدن بساط چپاولگران و جنایتکاران 
و خلق قدرت از دست شیطان های ظالم 
و فاسد و استقرار حاکمیت دین خدا در 

جهان است.
تکلیف شناسی و انجام وظیفه

اصل دیگر در »مکتب سلیمانی«، 
»تکلیف شناسی و عمل به آن« است. 
حاج قاســم، هیــچ گاه دچــار  ترس و 
 تردید و تزلزل نشــد و از راه برنگشت. 
بــا  تردیدافکنی ها دلش نلرزید و هرگز 
احساس پشیمانی نداشت! زیرا تکلیف 
برایش روشــن و مشــخص بود. آن را 
فهمیده بود و بر طبق آن عمل می کرد.

ذوب در انقالب بودن و 
جهت گیری  انقالبی و جهادی

انقالب اسالمی مسیر حرکت تاریخ 
را تغییر داد. پیش از انقالب، طغیانگران 
و ســالطین جور عالوه  بر استبداد در 
همه عرصه هــا، عزت مملکت را هم بر 

بــاد داده بودند. انقالب آمد و ایران را از 
این وضعیت نجات داد و ملت در صراط 
مســتقیم قرار گرفت. »ذوب در انقالب 
بودن و داشــتن جهت گیری  انقالبی و 
جهادی« جزو شــاخصه های »مکتب 
سلیمانی« است. او ذوب در انقالب بود.

رهبر معظم انقالب در دیدار مردم 
قم فرمودند؛ »یک نکته مهم این است 
که در مسائل داخل کشور - چون این 
حرف ها ]بیانات پیش گفته رهبر انقالب 
در همین دیدار[ غالباًً ناظر به مبارزات 
منطقه ای و فّعالّیت های منطقه اِی او بود- 
اهل حزب و جناح و مانند اینها نبود، لکن 
به شّدت انقالبی بود. انقالب و انقالبیگری 
خّط قرمِز قطعِی او بود؛ این را بعضی ها 
سعی نکنند کم رنگ کنند، این واقعّیِت 
او است؛ ذوب در انقالب بود، انقالبی گری 
خّط قرمز او بود. در این عوالم تقسیم به 
احزاب گوناگون و اســم های مختلف و 
جناح های مختلف و مانند اینها نبود اّما 
در عالَم انقالبی گری چرا، به شّدت پایبند 
به انقالب، پایبند به خّط مبارک و نورانِی 

امام راحل )رضوان اهلل علیه( بود.«
سلوک معنوی و 

دوری از نفسانیت و خودخواهی
»ســلوک معنــوی« و »دوری از 
نفســانیت و خودخواهــی« از خطوط 
دیگر »مکتب سلیمانی« است. او اهل 
توجه، تذکر و خشــوع و ذکر خدا بود. 
همراهان وی می گویند؛ حاج قاسم نماز 
صبــح را در دفتر کارش اقامه می کرد، 
حتی در تابستان که هنگام اذان اطراف 
ساعت 4 صبح اســت. تأکید می کنند 
که حاج قاسم به شدت عنوان گریز بود. 
وقتی او را مالک  اشتر علی می خواندند، 
در خود می شکســت. به آخرت عمیقا 
باور داشــت و برای جهــان آخرت کار 
می کرد و به شــدت مراقــب رفتارش 
بود. او بســیار مردم دار بود. با مردم در 
 تماس بود. همراهانش ابراز می دارند که 
حاج قاسم دائم الذکر، اهل مستحبات، 
اهــل بکاء و از بکائین نظامی بود. رهبر 
معظم انقالب در منزل سپهبد سلیمانی 
با تأکید بــر اینکه جهاد بیرونی متکی 
به جهاد اکبر یعنی جهاد درونی است، 
خطاب به دختر شهید گفتند: همه مردم 
عزادار و قدردان پدر شما هستند و این 
قدردانی در اثر اخالص بزرگی است که 
در آن مرد وجود داشت، چرا که دل ها به 
دست خداست و بدون اخالص، دل های 

مردم این گونه متوجه نمی شود.
باور به کرامت انسان ها 
و شتافتن به کمک آنها

حاج قاســم رزمنده ای بدون مرز و 
میدان دار دفاع از مستضعفان در جهان 
بــود. مقتدای انقــالب در نماز جمعه 
فرمودند؛ »سپاه قدس یک نیرویی است 
که با ســعه صدر به همه جا و همه کس 
نگاه می کند. رزمنــدگان بدون مرزند؛ 
رزمندگان بدون مــرز. رزمندگانی که 

هرجا نیاز باشد، آنها در آنجا حضور پیدا 
می کنند؛ کرامت مستضعفان را حفظ 
می کنند، خود را بالگردان مقّدســات 
و حریم هــای مقّدس می کنند. ســپاه 
قدس را به این چشــم نگاه بکنیم، آن 
وقــت، همین ها، همین کســانی که با 
جان خودشــان، با همه توان خودشان 
به کمــک ملت های دیگــر و ُضَعفای 
اطراف منطقه که در دسترس آنها است 
می روند، همین ها ســایه جنگ و  ترور 
و تخریب را از کشــور خودمان هم دور 
می کنند و دفع می کنند. میهن عزیز ما 
یک بخش مهّمی از امنّیتش محصول 
کار همین جوانان مؤمنی اســت که در 
زیر فرماندهی ســردار شهید عزیزمان 
ســال ها کار کردند، تالش کردند؛ اینها 
امنّیت آورند، برای کشور هم اینها امنّیت 
می آورند؛ بله، به کمک فلسطین و غّزه و 
دیگر مناطقی که به وجود آنها نیاز هست 
می روند اّما برای کشور خودمان امنّیت 
ایجاد می کنند. آن دشمنی که آمریکا 
او را تجهیز کرده است، نه برای عراق و 
سوریه، بلکه در نهایت برای ایران، ایران 
عزیز؛ داعش را درســت کردند، نه برای 
اینکه فقط در عراق مسلّط بشود، هدف 
اصلی و نهایی ایران بود. آنها می خواستند 
از این طریق، امنّیت ما را، مرزهای ما را، 
شــهرهای ما را، خانواده های ما را دچار 
ناامنی و تشــویش بکنند؛ اینها متوّقف 
شدند به کمک همین جوانان مؤمن و 
عزیزی که رفتند و این تالش بزرگ را 

انجام دادند.«
مقابله و مواجهه  با نظام سلطه

نظام سلطه، شبکه پیچیده و سازمان 
یافته جنایتکاران، مســتکبران و اشرار 
 عالم اســت که ســودای باطل نابودی 
جبهه حق را در ســر دارد و تشــکیل 
داعش و گســیل آن به سوریه و عراق 
 به خیال دســت یافتن به همین هدف 

متوهمانه بود.
 ســپهبد ســلیمانی اما با تکیه بر 
ایمــان و اخالص و تدبیر و عقالنیت پا 
در رکاب برد و با بسیج جوانان مؤمن در 
جغرافیای مقاومت، کشتی جنگی آمریکا 
را در سوریه و عراق به گل نشاند. »مقابله 
و مواجهه  با نظام سلطه« دیگر عنصر این 

مکتب درخشنده است.
ســپهبد ســلیمانی برای دشمن 
این طــور رجزخوانی کرده بود: » ترامپ 
قمارباز! من حریف تو هســتم. شــما 
برای ما خط  و نشــان می کشید؟ ایران 
را نمی خواهد، نیروهای مســلح ایران 
را نمی خواهد؛ من حریف شما هستم؛ 

نیروی قدس حریف شماست. 
بدانید هیچ شــبی نیســت که ما 
بخوابیم و به شــما فکر نکنیم. به شما 
می گویــم آقای   ترامپ قمارباز! بدان در 
آنجایی که فکر نمی کنی، ما در نزدیک 

شما هستیم.

آیت اهلل جنتی: 
رئیس جمهور نباید سخنانی بگوید که موجب 
یأس مردم و سوءاستفاده دشمنان قرار گیرد

دبیر شورای نگهبان گفت: آقای 
رئیس جمهور نباید اظهاراتی داشته 
باشد که خدای ناکرده افکار عمومی 
را نگران کند یا موجب یأس مردم 
قرار  مورد سوءاستفاده دشمنان  و 

گیرد.
آیت اهلل احمد جنتی دبیر شــورای 
نگهبان در جلســه این شــورا با عرض 
تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت 
زهــرا )س( ، از همــکاری خوب مراجع 
قانونــی همچون ناجا، وزارت اطالعات و 
قوه قضائیه با شورای نگهبان در پروسه 
بررسی صالحیت ها تشکر کرد و افزود: در 
کنار مستندات و مدارک مراجع قانونی، 
بررسی های محلی نیز به تأیید صالحیت 
افــراد گمنام کمک کرد و بســیاری از 
افرادی که فاقد سابقه بودند از این طریق 
احراز صالحیت شــدند.  آیت اهلل جنتی 
تصریح کرد: البته اگر در مرحله بررسی 
صالحیت ها در هیئت های نظارت استانی 
و مرکزی اشتباهی صورت گرفته باشد یا 
مســتندات جدیدی به دست ما برسد، 
اعضای شــورای نگهبان با دقت به آنها 
رسیدگی خواهند کرد و چنانچه تغییراتی 
در نتایج اولیه صورت گیرد جای هیچ گونه 
نگرانی نیست چراکه شورای نگهبان صرفاً 
بــه وظیفه شــرعی و قانونی خود عمل 
می کند.  دبیر شــورای نگهبان با گالیه 

از اظهارات اخیر رئیس جمهور نســبت 
به بررســی صالحیت ها و سوءاستفاده 
وزیر خارجه آمریکا از آن، متذکر شــد: 
در شــرایط فعلی، کشور نیاز به آرامش 
و امید آفرینی دارد و آقای رئیس جمهور 
نباید اظهاراتی داشــته باشد که خدای 
نکــرده افکار عمومی را نگــران کند یا 
موجب یاس مردم و مورد سوءاســتفاده 

دشمنان قرار گیرد. 
شورای نگهبان از تائید یا رد صالحیت 
هیچ فردی متنفع یا متضرر نمی شود و 
برایش این جناح یا آن جناح فرقی ندارد 
و فقط به مر قانون عمل می کند. وی در 
ادامه خطاب به اعضای شــورای نگهبان 
تاکید کرد: بایــد در کمال دقت در این 
مرحله شکایات داوطلبان بررسی شود تا 
کسانی که حداقل شرایط قانونی را دارند 

در جمع داوطلبان قرار گیرند. 
به گزارش فارس، آیت اهلل جنتی در 
خاتمه تصریح کرد: یکی از  اشکاالت قانون 
این است که شاید فردی صالحیت های 
عمومی نمایندگی را پیــش از ورود به 
مجلس داشته باشد و انسان مومنی هم 
باشد و شورای نگهبان او را تائید کند، اما 
پس از ورود به مجلس و وقتی دستش به 
پول و قدرت برسد گرفتار مقام و موقعیت 
شود که در این خصوص هیئت نظارت بر 

رفتار نمایندگان مسئولیت جدی دارد.
نماز جمعه تهران به امامت 

حجت االسالم والمسلمین ابوترابی فرد اقامه می شود
نماز جمعه این هفته تهران به امامت حجت االسالم والمسلمین سید محمد 

حسن ابوترابی فرد در مصالی امام خمینی)ره( اقامه خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه تهران، مراسم نماز جمعه این هفته از 
ســاعت 10:40 در مصالی امام خمینی)ره( آغاز می شود. پیش از خطبه ها، سعداهلل 
زارعی، کارشــناس مسائل منطقه با موضوع »تبیین مکتب سردار شهید سلیمانی« 
سخنرانی خواهد داشت. حجت االسالم والمسلمین سید محمد حسن ابوترابی فرد نیز 

به ایراد خطبه ها خواهد پرداخت. درب های مصال از ساعت 10 باز می شود.


