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نصر عزیزی:

جریان 
مقابل

 سردار سلیمانی

صالح اسکندری :

طراز مسئولیت پذیری 
حاج قاسم سلیمانی

 الگو شود

محمد کرمی راد:

حاج قاسم 
سرداری خستگی ناپذیر 

بود

سیدمصطفی میرسلیم:

آمریکا انتقام خشکاندن 
ریشه داعش را از سردار 

سلیمانی گرفت 
همه م��ردم دنیا باید قدردان فعالیت ه��ای جانانه، دقیق و 
هوش��مندانه حاج قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده سپاه قدس 
باشند، زیرا ایشان آنچنان محکم مقابل فعالیت های تروریستی 
که به زش��ت ترین ش��کل در دنیا شکل گرفته و به قبیح ترین 

روش و ناپسندترین نوع آن نمود پیدا کرده بود، قرار گرفت...

محمدحسین شفیعی ها:

امنیت نامزدهای متخلف 
با بی تفاوتی مردم

 تامین می شود
مردم عملکرد و سوابق نامزدها را بررسی کنند. نکته خیلی 
مهم بحث ش��فافیت است. کس��ی که نامزذ انتخابات مجلس 
می ش��ود نمی تواند بگوید زندگی من چه ربطی به مردم دارد. 
باید روشن شود خودش و خانواده درجه یک او چه میزان درآمد 
و سرمایه دارند و روزی که از مجلس خارج شد بررسی کنند...

اسداهلل بادامچیان: 

حمله انتقام جویانه ایران
 به عین االسد ابهت آمریکا را فرو ریخت

الله افتخاری:

اقدام اخیر سپاه مقدمه انتقام بود

حسن السجردی:

حمله موشکی ایران نقطه آغازی
 بر پایان جوالن آمریکایی ها

 در منطقه بود
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خون پاک و جوشنده شهید قاسم سلیمانی 
و شهید ابومهدی اقیانوسی خروشان وبی نظیر 
ایج��اد نمود که دهه های آینده باید منتظر آثار 
و برکات جهانی آن بود. هرآنچه در وصف ش��هید و شهادت از آیات الهی 
ترجمه و تفسیر شد و از رسول خدا )ص( وامامان دین نقل گردید و همه 
علما و نویسندگان تاریخ اسالم به رشته تحریر درآوردند و درجریان انقالب 

اسالمی با تجربه مشاهده 
کردیم، مصادیق همه آن یکجا در جریان ش��هادت شهید سلیمانی و 
یارانش درهمین هفته بسیار کوتاه تکرار گردید و البته در مواردی نظیر 

ومشابهی درابعاد مختلف نداشته و نخواهد داشت.
توصی��ف و تحلی��ل ابعاد زمانی و مکانی و تاریخ��ی و بین المللی این 
شهادت با نگاه به ابعاد اقیانوس میسر است که با اشراف اطالعاتی و تجربه 
میدانی و آشنایی عمیق به تاریخ اسالم وانس با شهدا و البته با میزان توشه 
یابی از معرفت دینی و تقوا و اخالص وصداقت، باید به بررس��ی وتحلیل 

ابعاد آن پرداخت.
از بعد سیاس��ی، دراین هنگامه قیامت و رس��تاخیز جهانی خون این 
شهید، دردمندانه و سوگوارانه وغمگس��ارانه، نمی توان به آسانی از کنار 
موضع کوته نگرانه و ذلیالنه و منافقانه جریانی کوچک دردرون نظام عبور 
نمود که مثل همیش��ه و مثل گذشته مولکول قطره اظهار وجود خود را 
به مصاف اقیانوس می برند و به یاری دش��من می شتابند و شعار انتقام 
میلیونها انسان آزاد اندیش و ضد استکبار را نه تنها  درایران، بلکه در اقصی 

نقاط  جهان به تنش زایی و جنگ افروزی معرفی می کنند.
به بیان ساده آمریکا و ترامپ ، آزاد اندیش و صلح خواه و مظلوم وملت 
ما ظالم هستند. البته از یک جمع فتنه گر زندان رفته که به هیچ اصول ، 

قید و بند قانونی ، عرفی ، اخالقی ، مصلحتی ، غیرت ، آزادی و منافع ملی 
پای بند نیستند، انتظاری نیست. بلکه از یک جریان سیاسی که سالها در 
این نظام مسئولیت داشتند و در سایه تدابیر و رشادتها و ایثارگری های 
سردارش��هید مناصب مهم  وعالی نظام و منابع اقتصادی و سیاسی را در 
اختیار داشته اند، توقع همین اقیانوس میلیونی این است که این جماعت 
منحرف ،کج اندیش و دش��من ش��ادکن را از خود طرد نمایند. و فاصله 
خود را با آرمان های انقالب اس��المی ،اس��تکبار ستیزی ،فتوحات الهی ، 
امید بخش��ی به ملل س��تمدیده جهان ،اقتدار به دست آمده ، امدادهای 
الهی و دستاوردهای بی نظیر چهل ساله کم کنند.همراه  با مردم و نظام 
اسالمی شوند و زاویه ها را کم کنند ، به اقیانوس بیکران و ویرانگر کاخهای 
س��تمگران جهان بپیوندند . اجازه ندهن��د بیش از این نحله های فکری 
انحراف ، ارتجاع ، جمود گرایی و خط نفوذی فس��ادزا همچون گذش��ته 

جای گذاری کنند.
نکته مهم اینکه این جریان تهی از هرنوع هویت دینی ، عقلی ،عرفی 
، ملی و حتی وطن دوس��تی تا دیروز مقابل شهید سلیمانی قرار داشتند 
و امروز هم مقابل اقیانوس ویرانگر واستکبار ستیز خون آن سرداربزرگ، 

رندانه و منافقانه می ایستند.
هرچن��د پیامدهای خون این قهرمانان و اس��طوره های حیات طیبه 
،آفتابی است دلیل آفتاب ولی خفاشان به واسطه حجاب درونی از تماشای 
این نور حقیقت عاجزند و انتقام الهی را جنگ افروزی ما می دانند و دشمن 
را مبرا می کنند. دلیل اصلی اش را قرآن مجید سوره بقره، آیه ده چنین 
می فرماید: فی قلوبهم مرض فزادهم اهلل مرضا ولهم عذاب الیم بما کانوا 
یکذبون، بیان  قرآن هم به همین معنا اشاره دارد که چیزی نجات دهنده 

جان بیمار این فتنه گران نیست، نور شهادت که جای خود دارد.

جریان مقابل سردار سلیمانی

پیام تسلیت سیدمصطفی میرسلیم
 در پی حادثه هواپیمای اوکراینی

متن پیام رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی و عضو 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام درباره این حادثه بدین ش��رح 

است:
»ضم��ن عرض تس��لیت به بازمان��دگان س��انحه هواپیمای 
مسافربری اوکراین و درخواست علو درجات برای جان باختگان، 
از درگاه الهی، امید است اطالع رسانی صادقانه ستادکل نیروهای 
مسلح به مردم و سپردن مرتکبان این اشتباه به دستگاه قضائی 

موجب التیام رنج و اندوه مصیبت دیدگان شود«.

پیام تسلیت حزب موتلفه اسالمي
 بمناسبت درگذشت آیت اهلل رسولي محالتي

حزب موتلفه اسالمي بمناس��بت درگذشت آیت اهلل رسولي 
محالتي پیام تسلیتی به شرخ ذیل صادر کرد:

إنّا هلل وإنّا إلیِه َراجُعوندرگذشت آیت اهلل رسولي محالتي، که 
س��الیان عمر پر برکت خود را در ترویج و تبلیغ معارف اسالم و 
تش��ییع، و در خدمت امام خمین��ي ره و امام خامنه اي گذراند 
به محضر ولي امر مسلمین و جامعه روحانیت معظم و خانواده 
ایش��ان به ویژه حجج اس��الم ناطق نوري و ش��هیدي محالتي، 
تس��لیت مي گوییم.علودرجات براي ایش��ان و صبر و اجر براي 

بازماندگان را مسئلت داریم.
حزب موتلفه اسالمي

سرمقاله

نصر عزیزی 
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دبیرکل حزب موتلفه اس��المی با اش��اره به 
مواض��ع رییس جمهور آمریکا در قبل و بعد از 
حمله انتقام جویانه ایران به عین االس��د تأکید 

کرد: ابهت آمریکا فرو ریخته است.
به گ��زارش رواب��ط عمومی ح��زب مؤتلفه 
اسالمی، اس��داهلل بادامچیان در پایان نشست 
دبیران حزب اظهار داش��ت: تش��ییع میلیونی 
ش��هدای ترور در تهران، اهواز، مشهد، کرمان، 
نجف و کربال و کاظمین و … دیگر نقاط جهان 
حکایت از ی��ک خیزش انقالبی علیه تجاوزات 

آمریکا در منطقه و جهان دارد.
وی با اشاره به مواضع رییس جمهور آمریکا 
در قب��ل و بعد از حمل��ه انتقام جویانه ایران به 
عین االسد تأکید کرد: ابهت آمریکا فرو ریخته 
اس��ت. ضربات موش��کی س��پاه به عین االسد 
مهم ترین پایگاه تدارکاتی، جاسوسی و عملیاتی 
آمریکا در منطقه نشان داد آمریکا قادر نیست 
از خودش دفاع کند تا چه رسد به اینکه مدعی 
حمایت از برخی کشورهای وابسته در منطقه 

باشد.
بادامچیان با اش��اره به تشییع باشکوه شهدا 
در تهران و شهرستان ها بویژه در کرمان گفت: 
تشییع بی نظیر ش��هیدان که در تاریخ ایران و 
جهان بی سابقه است، نمادی از تکریم و تعظیم 
مردم ما از مواضع انقالبی، ش��جاعت و غیرت و 
جوانمردی سردار سلیمانی بود. در نگاه مردم ما 
او یک س��رباز فداکار بود که عمر عزیزش را در 
پاس��داری از امنیت و اقتدار ملی گذراند. مردم 
ایران و منطقه و جهان مدیون او هس��تند چرا 
که شر عظیمی چون داعش را از سر کشورهای 

جهان کم کرد.
وی مواضع ترامپ و پمپئو را مضحک دانست 
که موجب رس��وایی بیشتر آنها در صحنه بین 
الملل ش��ده و تصریح کرد: آنها س��ردار رشید 
اس��الم س��لیمانی را تروریس��ت نامیده اند در 
حالی که همه جهان خدمات او را در دفع ش��ر 
تروریست های داعش و النصره می ستایند. آنها 
دی��دگان خود را به تجلیل از خدمات ش��هید 
س��لیمانی و المهندس می بندند زی��را منافع 
استعماری آنها در منطقه در اثر جنایت آنها به 
هم ریخته است. طبق موازین حقوق بین المللی 

به موشک بستن فرمانده 
ی��ک کش��ور  نظام��ی 
در کش��وری دیگ��ر که 
اوس��ت، خالف  مهمان 
تمام حق��وق و مقررات 
بین المللی اس��ت و این 
آمریکاست که تروریست 

دولتی است.
دبیرکل حزب مؤتلفه 
اسالمی با اشاره به مصوبه 
بی نظیر و بدون مخالف 
مجل��س در اعالم ارتش 
آمری��کا به عن��وان یک 
ارتش تروریستی و اعالم سران پنتاگون به عنوان 
تروریس��ت اظهار داشت: دولت و مجلس و قوای 
کشور هم صدا با ملت ایران ترامپ و دار و دسته او 
را تروریست می دانند و در مقابله به مثل در برابر 

هر تجاوز آمریکا تردید نخواهند کرد.
وی همچنین مصوبه مجلس عراق در اخراج 
نیروهای آمریکا به عنوان ارتش اشغالگر را مهم 
توصی��ف کرد و گفت: از این پس حضور ارتش 
آمریکا در عراق حضور یک ارتش اشغالگر است. 
مردم عراق حق دارند با مقابله سخت و نرم به 

این اشغال پایان دهند.
بادامچیان با اشاره به توطئه های نرم آمریکا 
در لبنان، س��وریه و عراق و ای��ران تأکید کرد: 
خ��ون پاک س��ردار س��لیمانی و یارانش چون 
سیالبی توطئه های آمریکا را از بین برد. هم در 
ایران اتحاد ملی و انس��جام اسالمی پدید آورد 
و ه��م در عراق عزم م��ردم را در بیرون راندن 
آمریکایی ها جزم کرد و هم اتحاد ناگسس��تنی 

بین مردم ایران و عراق به وجود آورد.
وی افزود: از این پس ما شاهد تغییر معادالت 
قدرت در منطقه خواهیم بود. ایران پس از حمله 
به عین االس��د در اندازه ی��ک ابرقدرت نظامی 
ظاهر ش��ده و جهان این نقش را به رس��میت 
شناخته و حتی ترامپ با صدای لرزان در گفتگو 

با خبرنگاران این واقعیت را اعتراف کرد.
دبی��رکل حزب مؤتلفه اس��المی در ادامه با 

اظهار تأس��ف از س��انحه هواپیمای مسافربری 
گفت: بدون ش��ک مسببین این اشتباه در یک 
فرآیند قانونی باید پاس��خگو باشند و دستگاه 
قضایی باید در اسرع وقت به آن رسیدگی کند 
و ابراز همدردی به خانواده های مصیبت دیده و 

تسلیت به آنها مورد توجه قرار گیرد.
وی در پاس��خ به س��والی درب��اره انتخابات 
مجلس اظهار داشت: انتخابات مجلس در پیش 
اس��ت و قبل از آن یوم اهلل ۲۲بهمن را در پیش 
داریم. فضای کشور با عطر خون شهدا این نوید 
را می دهد که مردم با حضور حماسی خود در 
راهپیمایی ۲۲بهمن و سپس انتخابات مجلس، 
پایه های اقتدار جمهوری اس��المی را استوارتر 

کنند.
بادامچی��ان افزود: گفتمان اصلی در مجلس 
آینده و آنچه م��ردم اراده کرده اند، » گفتمان 
انقالبی گری و کارآمدی« اس��ت و مردم به این 
نتیجه رس��یده اند که پایه های اس��توار اقتدار 
و امنیت کش��ور با انقالبی گری پیش می رود. 
گفت و گو و راه های دیپلماسی توسط دشمن 
مسدود شده و مردم، مجلسی کارآمد و مسئله 
حل کن می خواهند که مشکالت آنان را ببیند 

و حل کند.
وی اف��زود: م��ردم نمایندگانی پاکدس��ت 
می خواهند تا بتوانند با فس��اد به طور حقیقی 
مب��ارزه کنند. م��ردم نمایندگانی غی��ر وامدار 
می خواهند ت��ا بتوانند بر امور کش��ور نظارت 
کنند و مجلس را در رأس امور قرار دهند. مردم 
نمایندگانی به مجلس خواهند فرستاد که درک 
درستی از دغدغه ها و مشکالت آنان داشته باشد 
و با آینده نگری از آرمان های انقالب دفاع کنند.

دبیرکل ح��زب مؤتلفه اس��المی در پایان، 
درگذش��ت عالم متقی و مبارز آیت اهلل رسولی 
محالتی را تسلیت گفت و اظهار داشت: مرحوم 
آیت اهلل رس��ولی محالتی با ح��دود یکصد اثر 
بزرگ علمی و همراهی با نهضت امام خمینی 
ره کارنامه خوبی از یک عالم مجاهد و انقالبی از 
خود باقی گذاشت. خداوند ایشان را رحمت و با 

اولیاء خویش محشور فرماید.

اسداهلل بادامچیان: 

حمله انتقام جویانه ایران
 به عین االسد ابهت آمریکا را فرو ریخت
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سلیمانی  شهید 
بین المللی  چهره ی 
مقاوم��ت اس��ت و 
همه ی دلبس��تگان مقاومت خونخ��واه اویند. 
هم��ه ی دوس��تان - و نی��ز همه ی دش��منان- 
بدانن��د خّط جهاد مقاومت با انگیزه ی مضاعف 
ادامه خواهد یاف��ت و پیروزی قطعی در انتظار 

مجاهدان این راه مبارک است.
98/10/13 مقام معظم رهبری

1- شجاع بود،
2- با تدبیر بود؛

صرف شجاعت نبود؛ بعضی ها شجاعت دارند 
اّم��ا تدبیر و عق��ل الزم برای ب��ه کار بردن این 
شجاعت را ندارند. بعضی ها اهل تدبیرند اّما اهل 
اقدام و عمل نیس��تند، دل و جگر کار را ندارند. 
این ش��هید عزیِز ما هم دل و جگر داش��ت -به 
دهان خطر میرفت و ابا نداشت؛ نه فقط در این 
حوادث این روزها، ]بلکه[ در دوران دفاع مقّدس 
هم در فرماندهی لشکر ثاراهلل همین جوری بود؛ 
خودش و لشکرش- هم با تدبیر بود؛ فکر میکرد، 
تدبیر میکرد، منطق داشت برای کارهایش. این 
شجاعت و تدبیِر توأمان، فقط در میدان نظامی 
هم نبود، در میدان سیاست هم همین جور بود؛ 
بنده بارها به دوستانی که در عرصه ی سیاسی 
فّعالن��د این را میگفتم؛ رفتار او را، کارهای او را 
]میدیدم[. در عرصه ی سیاست هم، هم شجاع 

بود، هم با تدبیر بود؛
3-سخنش اثرگذار بود، قانع کننده بود، 

تأثیر گذار بود.
4- با اخالص بود.

از همه ی اینها باالتر، اخالص او بود؛ ؛ این ابزار 
شجاعت و ابزار تدبیر را برای خدا خرج میکرد؛ 
اهل تظاه��ر و ریا و مانند اینه��ا نبود. اخالص 
خیلی مهم است. ماها تمرین کنیم در خودمان 

اخالص را.
5- تظاهر نمی کرد

درجلسات رسمِی معمولی- حاج قاسم یک 
گوشه ای می نشست که اصالً دیده نمیشد. آدم 
گاهی اوقات میخواست بداند یا استشهاد کند، 
باید میگش��ت تا او را پیدا میک��رد؛ خودش را 

جلوی چشم قرار نمیداد، تظاهر نمیکرد
6- ی�ک فرمانده جن�گاوِر مس�ّلط بر 

عرصه ی نظامی بود
ال�ف( درجنگ بش�ّدت مراق�ب حدود 
ش�رعی بود. در میدان جنگ، گاهی افراد 
حدود الهی را فراموش میکنند،   میگویند 
وقت این حرفها نیست؛ او نه، او مراقب بود.
ب(- آنجایی که نباید سالح به کار برود، 

سالح به کار نمیُبرد؛
ج(-مراقب بود که به کسی تعّدی نشود، 
ظلم نشود؛ احتیاط هایی میکرد که معموالً 
در عرصه ی نظامی، خیلی ها این احتیاط  ها 

را الزم نمیدانند؛ ]لکن[ او احتیاط میکرد.
د(- ب�ه ده�ان خط�ر میرف�ت اّما جان 
دیگ�ران را تا میتوانس�ت حف�ظ میکرد؛ 

مراق�ب ج�ان نزدیکان�ش، اطرافیان�ش، 
سربازانش، همکارانش در مّلتهای دیگر که 

در کنار او بودند، بود.
7- در مسائل داخل کشور - اهل حزب 

و جناح و مانند اینها نبود،
8-  بش�ّدت انقالب�ی ب�ود. انق�الب و 

انقالبیگری خّط قرمِز قطعِی او بود؛
این را بعضی ها سعی نکنند کم رنگ کنند، این 
واقعّیِت او است؛ ذوب در انقالب بود، انقالبیگری 
خّط قرمز او بود. در این عوالم تقسیم به احزاب 
گوناگون و اسمهای مختلف و جناحهای مختلف 
و مانن��د اینها نبود اّما در عالَم انقالبیگری چرا، 
بشّدت پایبند به انقالب، پایبند به خّط مبارک 
و نوران��ِی امام راحل )رضوان اهلل علیه( بود.مقام 

معظم رهبری 98/10/18

شهید سلیمانی چه قیامتی بپا کرد؟
1-خنثی س�ازی نقش�ه های نامشروع 

آمریکا در منطقه
    او به کمک ملّتهای منطقه یا با کمکهایی 
که ب��ه ملّتهای منطقه کرد، توانس��ت همه ی 
نقشه های نامش��روع آمریکا در منطقه ی غرب 
آس��یا را خنثی کند. این آدم توانست در مقابل 
همه ی نقش��ه هایی ک��ه با پول، با تش��کیالت 
تبلیغاتِی وس��یع آمریکای��ی، ب��ا توانایی های 
دیپلماس��ِی آمریکای��ی، زورگویی های��ی ک��ه 
آمریکایی ها روی سیاستمداراِن دنیا بخصوص 
کشورهای ضعیف دارند، تهّیه شده بود قد علَم 
کند و این نقشه ها را در این منطقه ی غرب آسیا 

خنثی کند.
الف( تقویت مقاومت فلسطین

 این مرد، دست فلسطینی ها را پُر کرد؛ کاری 
کرد که ی��ک منطقه ی کوچک��ی، یک وجب 
جا مثل نوار غّزه در مقابل رژیم صهیونیس��تِی 
با آن همه اّدعا می ایس��تد، کاری و بالیی س��ِر 
آنها می آورد که آنها س��ِر ۴8 ساعت میگویند 
آقا بیایید آتش بس بدهید؛ اینها را حاج قاس��م 
سلیمانی کرد. دستش��ان را پُر کرد. کاری کرد 
که بتوانند بِایستند، بتوانند مقاومت کنند. این 

چیزی اس��ت که برادران فلسطینی ما مکّرر  در 
 مک��ّرر پیش خود بنده گفته ان��د .)مقام معظم 

رهبری(
 ب( خنثی س�ازی نقشه آمریکا درباره 

عراق
آمریکایی ها عراق را مثل رژیم طاغوِت ایرانی 
-رژی��م پهلوی؛ ایران در زمان طاغوت- یا امروِز 
سعودی می پس��ندند، یک نقطه ای باشد پُر از 
نفت، در اختیار آنها که هر کار مایلند بکنند؛ به 
تعبیر آن شخص »مثل گاو شیرده«؛ اینها عراق 
را این جوری میخواهند. عناصر مؤمن عراقی و 
ش��جاع عراقی و جوان��ان عراقی و مرجعّیت در 
عراق در مقابل این قضایا ایستادند و حاج قاسم 
)رضوان اهلل تعالی علیه( به همه ی این جبهه ی 
بسیج به عنوان یک مش��اور فّعال مدد رساند، 
کمک رساند، و به عنوان یک پشتیبان بزرگ در 

آنجا ظاهر شد. )مقام معظم رهبری(
متالش��ی کردن لش��گر دهها ه��زار نفری 
تکفیره��ای داع��ش و جلوگیری از تش��کیل 
حکومت این گروه تروریس��تی افراطی در عراق 
وباز گرداندن امنیت به این منطقه وافشاء رابطه 
داعش تروریس��ت  با آمری��کااز جمله کارنامه 
درخش��ان ش��هید سلیمانیس��ت که با کمک 

نیروهای مردمی و ارتش عراق محقق شد.
ج(-خنثی س�ازی نقش�ه آمریکا علیه 

سوریه
ش��بیه همین قضّیه در مورد سوریه هست، 
سردار س��لیمانی با فرماندهی نیروهای مدافع 
حرم متشکل از نیروهای سپاه قدس ومرکب از 
رزمندگان کشورهای اسالمی منطقه نه تنها جلو 
براندازی نظام قانونی و حامی مقاومت س��وریه 
را گرف��ت بلکه با تفکیک معارضین سیاس��ی 
ازتروریستهای داعش وگروههای وابسته به آن 
تمامیت ارضی سوریه را با کمک ارتش مردمی 
و نیروهای مسلح آن حفظ ومردم مظلوم علوی 
در نقاط مختلف سوریه را از چنگال تروریستها 

نجات داد .
د(-خنثی س�ازی نقش�ه آمریکا علیه 

لبنان 
در م��ورد لبنان، آمریکایی ها مایلند لبنان را 
از مهم ترین عامل استقالل لبنان -یعنی نیروی 
مقاوم��ت و حزب اهلل- محروم کنند تا لبنان بی 
دفاع در مقابل اس��رائیل قرار بگیرد که بیاید تا 
خود بیروت را بگیرد؛ کما اینکه قبلها و سالهای 
قبل آمدند. حزب اهلل بحمداهلل روز به روز قوی تر 
ش��د. امروز، هم دست لبنان و هم چشم لبنان، 
حزب اهلل است؛ و نقش ش��هید عزیز ما در این 
حالت یک نقش ممتاز و برجسته است؛ ) مقام 

معظم رهبری (
این کارهای عظیم قابل تعظیم است

بنده قلباً و زباناً او را تحسین میکردم اّما امروز 
در مقابل آنچه او سرمنشأ آن شد و برای کشور 
بلکه برای منطقه به وجود آورد، در مقابل او من 
تعظیم میکنم.. کار بزرگی انجام شد، قیامتی به 

پا کرد.) مقام معظم رهبری(

ویژگیهای شهید سلیمانی ازنگاه رهبری
حمیدرضا ترقی

عضو شورای مرکزی
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بیش از یک هفته اس��ت جهان به تماشاي 
مردي نشسته که از او به عنوان »قهرمان ملي« 

و »قهرمان بین الملل اسالم« یاد مي کنند.
با آن که او یک »نظامي« بود و بیش از ۴0 سال مي جنگید بدون آن 
که لحظه اي تفنگ خود را بر زمین بگذارد، اما او را پیام آور صلح، معنویت، 

نوع دوستي، وحدت، همگرایي و اجماع سازي در جهان اسالم مي دانند.
او اکنون در مزار خود در مس��ند »رهبري معنوي هوشمند« ایستاده 
و انگش��ت اش��ارت خود را به سمت کس��ي برده که او را موال و مقتداي 
خود مي داند و مي گوید؛ این همه کرامت و عظمت از او و خداي اوست، 

برگردید به حکمراني خوب و از والیت  شیطان فاصله بگیرید.
او از جواني پاي در راه مبارزه با کفر، ش��رک و الحاد جهاني گذاشت و 
۴0 سال در این راه ثابت قدم بود تا با شهادت خود، »روز جهاني مقاومت« 

را در تاریخ ایران و جهان به ثبت برساند.
نخبگان جهان و صاحبان رسانه امروزها در پي کشف حقیقت »پدیده 
س��لیماني« هس��تند که او کي، کجا و چگونه دایره امپراتوري خود را در 
سفره دل میلیون ها نفر پهن کرد در حالي که اصراري به ظاهر شدن در 

رسانه ها نداشت.
از »قول« سلیماني چیز کمي در اختیار مشتاقان کشف این حقیقت 
است،  اما ایران ما، منطقه و جهان پر از »فعل« اوست. او با زبان بدن حرف 
مي زد. این زبان اکنون در گوش تاریخ و گوش ملت ایران و جهان نیازي به 
ترجمه، تفسیر و تحلیل ندارد. آخرین سخن او با ما دو دست بریده اوست 
که فداکاري و جانفش��اني عباس)ع( را در کربال تداعي مي کند. تازه ترین 
س��خن او بدن پاره پاره او اس��ت که زیبایي و ش��کوه حضور قاسم فرزند 
امام حسین)ع( در روز عاشورا را بازنمایي مي  کند. او با این زبان با همه و 
بویژه جوانان کشور حرف دارد. هیچ قدرتي در جهان قادر نیست جلوي 
این زبان س��حرانگیز را بگیرد. هنوز جهان در بهت حضور ده ها میلیوني 
مردم در تش��ییع جنازه مطهر او در تهران، اهواز، مش��هد، قم و باالخره 

کرمان به سر مي برد و نتوانسته است سر این حضور را دریابد.
او یک سردار همیش��ه پیروز بود. پیروزي هاي او در دفاع مقدس، امر 
پوشیده اي در تاریخ ایران نیست. فتوحات عظیم او در عراق، سوریه و لبنان 
در نبرد بي امان با صهیونیسم و جریان تکفیري داعش در برابر چشمان 
مردم جهان او مرد جنگ و مبارزه نشان مي دهد، اما همه مي دانند او براي 
»صلح«، »امنیت«، »رفاه« و »آسودگي مردم« مي جنگید. این واقعیت را 
در نماز، قیام، رکوع و سجود و حتي قنوت او  دیده بودند و نمي توانستند 
انکار کنند.این چه نیرویي بود که مردم را به خیابان ها ریخت و شانه خود 
را زیر تابوت جنازه اي داد که با تک تک مردم از هر قوم و قبیله اي، مذهبي 

و حتي دیني حرف و سخن داشت.
در تاریخ ایران و جهان رهبران الهي کم نبوده اند که مورد عالقه و تکریم 
و تعظیم بودند، اما هیچ کس از آنان به این اندازه از »نورانیت« چش��م ها 
را خی��ره نکرده بود. اکنون همه به دنبال منبع و مرکز فیاض این »نور« 

هستند که در پرتو آن شهید سلیماني درخشید.
او عزی��ز بود و ملت خود را عزت بخش��ید. او چ��ون تکه اي ابر بود که 
با صاعقه ش��هادت خود آنچنان باراني پدید آورد که س��رزمین خشک و 

برهوت دل هاي تشنه معنویت را سیراب کرد.
هنوز ترامپ و اش��رار کاخ سفید نفهمیده اند چه اتفاقي افتاده است! او 

فرمان ش��لیک به مردي را صادر کرد که 80 میلیون ایراني با فریادهاي 
»انتقام انتقام« با رگ هاي برآمده از گردن، خشمگینانه پشت او ایستاده اند 
و نشان دادند او یک فرد نیست، یک ملت است. ترامپ فرمان شلیک به 
مردي را صادر کرد که صدها لش��کر، تیپ و گردان هاي شهادت طلب در 
سرتاس��ر خط مقاومت در غزه، لبنان، سوریه، عراق، یمن و… گوش به 
فرمان او بودند، اکنون منتظر فرمان او در س��پاه قدس هستند تا دمار از 
روزگار استکبار و استبداد جهاني درآورند. آن روز که فرمانده کل قوا او را 
به فرماندهي سپاه قدس منصوب فرمود، کسي خبر نداشت که این حکم 
از س��وي میلیون ها ایراني امضا شده است. تک تک مردم ایران پشت این 
حکم بودند و س��ند آن را هم در بدرقه سردار سلیماني نشان دادند. او با 
پاي ملت در مبارزه با اهریمنان به اقلیم عراق و سوریه رفت. او با دست 
ملت ایران، حکومت فاس��د و تروریس��تي داعش را سرنگون کرد. او یک 
ملت بود. ترامپ دس��تور شلیک به یک ملت را صادر کرد. اکنون ملت با 
همه فشارهاي تحریم و تهدید آمریکا پشت او ایستاده است و فریاد انتقام 
سخت سر مي دهد. سردار شهید سلیماني هنوز پرچم مقاومت و نبرد با 

آمریکا را بر دوش دارد. 
الیه غیب وجودي سردار سلیماني و رمزآلود بودن آن اجازه نمي دهد 
آمریکا و استراتژیست هاي پنتاگون پاي در میدان کشف این پدیده نادر 
جهان بگذارند. با سیلي اول ایران و درهم کوبیدن »عین االسد« و »پایگاه 
اربیل« وزن کش��ي جدید در ارزیابي قدرت منطقه  اي و جهاني ایران آغاز 
ش��ده است. نتیجه این ارزیابي هرچه باشد، کارنامه فتوحات سلیماني را 

قطورتر مي کند.
حوادث چند روز اخیر بویژه پس از ضربه به پایگاه آمریکایي عین االسد 
حکای��ت از ظهور یک ابرقدرت جدید در جهان دارد. ابرقدرتي که متکي 
بر »ابرمرداني« است که یکي از آن ها شهید قاسم سلیماني است.آمریکا 
باید بداند ایران اسالمي شهرهاي بزرگ موشکي را با صدها هزار موشک 
نقطه زن، هزاران آشیانه پهپادهاي پیشرفته با ده ها هزار پهپاد نقطه زن را 
براي دکوراسیون این قدرت درست نکرده است،ضربه »عین االسد« نشان 
داد اراده پوالدیني پش��ت این س��الح ها وج��ود دارد که در همان دقایق 
اولیه حمله سرنوشت ساز، جغرافیاي قدرت در منطقه و جهان را دگرگون 

خواهد کرد.
پنتاگون یک منطقي در جنگیدن دارد که براي ملت ما و مسئولین ما 
شناخته شده است. ژنرال هاي آمریکا معتقدند »اگر دشمن فرار کرد، حمله 
کن تا آخرین نفر را نابود کن، اما اگر برگشت، ایستاد و تالفي کرد، فرار کن!«

اکنون ما ایس��تاده ایم و تالفي کردیم. وقت فرار دشمن است. اگر فرار 
نکند، ضربه بعدي فرود خواهد آمد. آمریکا باید از منطقه برود. این حکم 
یک ملت و فریاد امت ماست. این حکم بدون کم و کاست باید اجرا شود. 
فقط اجراي این حکم خونبهاي شهید سلیماني و ابومهدي المهندس و 
یاران او اس��ت. آمریکایي ها در برابر پدی��ده بزرگ ظهور »قدرت معنوي 
هوشمند« قرار دارند که سردار سلیماني پس از شهادت خود این قدرت را 
نمایندگي مي کند. شهید سلیماني نماد بارز اقتدار ملي است. آمریکا خیال 
نکند این اجتماعات میلیون��ي و هیجان مردم به زودي فروکش مي کند. 
مردم مي روند روز چهلم ش��هادت س��لیماني که روز ۲۲ بهمن است، به 
خیابان ها خواهند آمد تا براي چندمین بار قدرت نرم و سخت خود را به 

رخ آمریکا بکشند.

حکم ملت و فریاد امت
محمدکاظم انبارلویي 

عضو شورای مرکزی
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صالح اسکندری عضو سابق شورای مرکزی 
حزب موتلفه اس��المی با بیان اینکه حاج قاسم 
سلیمانی معمار جبهه مقاومت در منطقه غرب 
آس��یا است گفت: س��پاه قدس، حشد الشعبی 
عراق، حزب اهلل لبنان و سوریه، مجاهدین حوثی 
در یم��ن و ... مصداق یک ارتش اس��المی فوق 
پیش��رفته در منطقه است که با شهادت سردار 
دلها آغازگر پایان آمریکایی ها در منطقه خواهند 

بود.
این اس��تاد دانش��گاه با بیان اینکه حس��ب 
ماموریت های خارجی س��پاه قدس و فعالیت 
های گس��ترده آن در خارج از کشور به منظور 
تامین امنیت، صل��ح و ثبات در منطقه ممکن 
است برخی با ساختار پیشرفته سپاه قدس آشنا 
نباشند، گفت: امروز سپاه قدس ژنرال هایی دارد 
که هر کدام یک قاسم سلیمانی هستند و خون 
آن شهید بزرگ در رگهای جبهه مقاومت می 

پیچد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه از صدر اسالم 
تاکنون تشکیل چنین ارتش قدرتمند و متحدی 
در جهان اس��الم بی سابقه است، گفت: شهید 
س��لیمانی به درستی گفت که نیروهای مسلح 
ایران نمی خواهد، سپاه قدس به تنهایی حریف 

ترامپ قمارباز است.
وی ب��ا تاکید ب��ر ض��رورت نهادس��ازی از 
احساسات و خش��م مقدس ملت ایران، عراق و 

لبنان پس از ترور ناجوانمردانه شهید سلیمانی 
گفت: در کنار این رفتار و گفتار این شهید بزرگ 

باید در بین مسئولین نهادینه شود.
دکتر اس��کندری با بی��ان اینک��ه برخی از 
مس��ئولین نظام جمهوری اسالمی باید با خود 
بیاندیش��ند که راز محبت بی نظیر ملت ایران 
و تشییع ده ها میلیونی صورت گرفته چه بود؟ 
افزود: س��ردار والیتمدار، انقالبی و مردمی طراز 
مسئولیت را آنقدر باال برد که مسئولین کشور 
باید همواره این ستاره را پیش روی خود داشته 

باشند.
این اس��تاد دانشگاه با اشاره برکات خون این 
شهید بزرگ گفت: سرمایه اجتماعی تولید شده 
پس از ش��هادت سردار دلها مولد نوعی وحدت 

ملی و در برابر شرارت های آمریکایی ها شد که 
برای هر نظاره گری خیره کننده است.

وی گفت: امروز بیش از نوع و چگونگی انتقام 
سخت، خشم ملت ایران و عراق برای آمریکایی 
ها واهمه برانگیز اس��ت چرا که پس از انتش��ار 
تصاویر تشییع های ده ها میلیونی با پرچم های 
س��رخ هیچ سرباز و ش��هروند آمریکایی که در 
کشورهای منطقه غرب آسیا هستند سر آسوده 

بر بالین نمی گذارند.
دکتر صالح اسکندری با بیان اینکه آمریکایی 
ها و ترامپ دیگر خواب راحت نخواهند داشت 
گفت: اقدام انقالبی مجلس عراق اولین گام در 
اخراج همیشگی آمریکایی ها در منطقه پس از 

شهادت سردار سلیمانی است.

سبوعانه  اقدام 
آمریکایی ها در به 
ش��هادت رساندن 
فرمانده دل های مردم ای��ران، فرمانده آرامش 
بخش و ضد تروریس��م در منطقه و دوس��تدار 
ملت های مس��لمان جهان حاوی پیامی جدید 
از س��وی شقی ترین مردم جهان بود، با نگاهی 
به تاریخ گذش��ته و اقدامات سران و دولتمردان 
آمریکا در قبال کشور ایران درخواهیم یافت هیچ 
گاه آمری��کا و ایادی مزدورش خیرخواه مردم و 
کش��ورهای مس��لمان نبوده و نخواهند بود، از 
کودت��ای ۲8 مرداد گرفته تا پاره کردن قرارداد 
برج��ام، از تحریم ه��ای ناجوانمردانه اقتصادی 
گرفته تا به ش��هادت رساندن سردار حاج قاسم 
سلیمانی همه اینها نش��اندهنده آغازی بر یک 
پایان اس��ت، آغاز زوال دولت آمریکا و اسرائیل 
غاصب در منطقه و پایان زورمداری و گردنکشی 

آنها و انحطاط رژیم اشغالگر قدس است.
بیانی��ه اخیر جمعی از فع��االن اصالح طلب 
در واکنش به اق��دام جنایتکارانه دولت آمریکا 
در به ش��هادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی 
حاوی چندین نکته قابل تأمل برای همه مردم 
انقالب��ی و جهادی ای��ران عزیز اس��ت، در این 
بیانی��ه به نح��وی راه انتقام خون پاک ش��هید 
س��لیمانی، واکن��ش  موثر سیاس��ی و حقوقی 

علیه جنگ افروزی کاخ سفید درخواست شده 
است؟ همچنین مسؤالن کشورمان را به پرهیز 
از افتادن در دامی که جنگ س��االران امریکایی 
و اسرائیلی برای ایجاد اختالل در روند طبیعی 
تحوالت در ایران و گسترش بی ثباتی و ناامنی 
در منطقه و فروش سالح بیشتر پهن کرده اند، 
دعوت نموده اند؟ لیکن الزم است از این فعالین 
سیاسی اصالح طلب سوال شود که تا کی و چه 
زمانی خواهان مذاکره و رفع تنش ها در منطقه 
از طریق به اصطالح مذاکره هستند، آیا معنی 
انتقام سختی که رهبر عزیز انقالب فرمودند تنها 
واکنش موثر سیاسی و حقوقی است و یا راهکار 

دیگری نیز وجود دارد؟
الزم اس��ت به ایشان متذکر شد تا زمانی که 
س��ربازان آمریکایی و پایگاههای نظامی دولت 
آمری��کا در منطقه وجود داش��ته باش��د مردم 
کش��ورهای مس��لمان روی آرام��ش و صلح را 

نخواهند چش��ید و امنیت از دست رفته بوجود 
نخواهد آم��د، چرا راههای پوس��یده قدیمی و 
شکست خورده را تکرار می کنید؟ آیا از هیمنه 
آمریکا ترس��یده اید و یا ب��ه دنبال بی اثرکردن 
روحیه انقالبی و جهادی م��ردم ایران در قبال 
اقدام وحیقانه رییس جمهور آمریکا هس��تید؟ 
بیایید و برای یکبار هم که شده تکلیف خود را 
با مردم و ملت شریف ایران روشن کنید و آنچه 
در دلهایتان می گذرد را بصورت شفاف و روشن 

با مردم ایران در میان بگذارید؟
دوران بزن در رویی تمام شده است و مطمئناً 
مسئولین و دست اندرکاران و تصمیم گیرندگان 
کش��ور ایران با ش��جاعت تمام و تدابیر الزم در 
راستای منفعت مردم و کشورمان اقدام خواهند 
نمود و انتقامی س��خت را در برابر شهادت این 
سردار رشید و خون به ناحق ریخته وی خواهند 

گرفت. والعاقبت للمتقین.

صالح اسکندری :

طراز مسئولیت پذیری حاج قاسم سلیمانی الگو شود

هدف از بیان مذاکره به جای انتقام سخت  
فرید شهاب

کارشناس مسائل سیاسی
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نظ��ام  در 
مدیریت جهادی، 
احکام دین اسالم 
به عنوان راهبردی برای حیات و شاخصی برای 
سنجش زندگی مطلوب در نظر گرفته شده و 
اساس این نوع مدیریت بر تاکید بر ارزش های 

معنوی و اخالقی ، اس��المی و انسانی بنا 
شده است.

مدیریت جهادی با دین محوری، ایثار، 
مردم گرایی ، والیت محوري، خودباوری 
، و تکلیف مداری گره خورده و در جایگاه 
نخس��ت ، در جهت تعالی و رشد انسانها 

گام برمی دارد.
سردار شهید قاسم س��لیمانی با این 
س��بک الگوی مدیریت جهادی ، نتیجه 
انقالب اس��المی را رقم م��ی زند که به 
عن��وان نمون��ه برجس��ته ای از تربیت 
ش��دگان اسالم و مکتب امام راحل ) ره( 
به مقام فرماندهی در جبهه های جنگ و 

بعد به فرماندهی سپاه قدس دست می یابد و بر 
سر عهدی که با خدای خود بسته است صادقانه 
می ایستد و بهترین پاداش ۴0 سال مجاهدت 
و مقاومت و در خور اخالص خود، که ش��هادت 

است را از آن خود می کند.
س��رداری که با همت عالی و تحرک جهادی 

و با خلوص نیت ، و ب��دون دخالت دادن انگیزه 
های مادی و دنیوی، در جهت مسئولیت پذیری 
به نیت خدمت به مصالح کش��ور گام برداشت و 
به جایی رس��ید که محبوب دلها و منجی چند 

کشور شد .
دلیرم��ردی که برای نجات مس��لمین مرز 

نش��ناخت و با نیت خال��ص در جهت خدمت 
رس��انی به جامع��ه و برادران دین��ی خود گام 
برداش��ت و با اراده و عزم راسخ ملی در جهت 
تحقق آرمانهای انق��الب ، امام و رهبری نقش 
آفرینی کرد.فرمانده ای که جهان را لرزاند و داعش 
را سرنگون کرد .راه اربعین و کربال را برای عاشقان 

حس��ینی امن و زندگی سوری ها را سر و سامان 
داد.... سرداری که حتی با شهادتش هم به اسالم 
خدمت کرد و س��بب اتحاد بیش از پیش همه 
مسلمانان علیه آمریکای جنایتکار و اسراییل شد.

سردار شهید قاسم سلیمانی به معنای واقعی 
کلمه یک مدیر جهادگر در راه خدا بود و خیال 
خام دشمنان درباره حذف او بسیار پوچ.

این مرد جهاد و شهادت ، حاصل نظام 
و حاکمیت کش��وری است که مردم با او 
یکصدا شدند تا به امریکای جهانخوار " نه 
" بگویند و در تصمیم گیری مسائل داخلي 
و خارجی ، دخالت های استکبار جهانی و 

تربیت یافتگان غرب را محکوم کنند.
مل��ت ایران بای��د با هوش��مندی و با 
بصیرت، در انتخابات پیش رو سردار گونه 
، در جه��ت بهبود اوضاع جامعه و نابودی 
دشمنان اس��الم ، حضور پیدا کنند و به 
دشمن نظام و والیت ثابت کنند که مصمم 
تر از قبل راه این شهدا را ادامه خواهند داد.

ایران اسالمی به برکت خون پاک این شهدا 
پابرجا و در اوج اقتدار و صالبت به پیش خواهد 
رفت و حضور پرش��ور مردم در تش��ییع پیکر 
پاک این ش��هدا نشان داد که ملت شهید پرور 
تا چه اندازه پیش��گام حض��ور در صحنه های 

والیتمداری هستتد.

یکی  رهبری 
مهمتری��ن  از 
در  موضوع��ات 
حیطه رفتار س��ازمانی و روابط انس��انی است. 
صاحبنظران یکی از وجوه تمایز س��ازمان های 
موف��ق و ناموفق را در رهب��ری اثربخش و پویا 
برمی شمارند. جوهر بس��یاری از اسطوره ها و 
افس��انه ها ی ملل مختلف حضور ، کاردانی و 
ق��درت تصمیم رهبرانی ش��جاع و زیرک بوده 
است که توانسته اند در لحظاتی حساس، ملت 
ها را از لبه پرتگاه حوادث به سالمت عبور داده و 
به سرمنزل مقصود رسانند. تاثیر رهبری آنچنان 
قاطع و پر اهمیت است که اغلب در ذهن آدمی 
جائی برای اندیشیدن به سایر عوامل توفیق یا 
شکست باقی نمی گذارد. سپهبد قاسم سلیمانی 
که شیفته سبک رهبری علوی بود، نمونه بارز 

اینچنین رهبری در مجموعه سپاه قدس بود.
سبک رهبری الگویی رفتاری است که بیانگر 
صف��ات و ویژگ��ی های رفتاری و ش��خصیتی 
رهبران اس��ت که در جهان بینی و طرز تفکر 
آنها ریشه دارد. در رهبري حضرت امیرالمومنین 
علي)ع(، »خداوند« محور و اساس همة  تالش 
ها و کوشش هاست. مطابق این سبک رهبری، 
موفقیت در همة  شرایط و موقعیت ها، بستگي 
به میزان توجه و اهمیتي دارد که رهبر نسبت 

به خداوند مبذول مي دارد.
حض��رت امیرالمومنی��ن علی)ع( ب��ه عنوان 

فرماندهی توانمند و امیردل های پاک رزمندگان 
اسالم سبک خاصی در نفوذ بر نیروهای رزمنده 
وسایر مخاطبان مثل مردم ، نزدیکان ودشمنان 
داشتند که برخواسته از وحی و برگرفته از سیره 
نبی مکرم اسالم حضرت محمد)ص( است. از دید 
آن بزگوار تعامل با زیر دستان ازچگونگی تعامل با 
مردم ، نزدیکان و حتی دشمن جدا نیست ، زیرا 
همه این رفتارها، ابعاد مختلف وجود هر انسان را 
نش��ان می دهد که آن هم از یک رابطه باالتر با 

خداوند متعال نشات می گیرد.
س��بک رهبری س��پهبد قاسم س��لیمانی 
مجموعه ای از رفتارهای شایسته و بایسته بود 
که برحس��ب موقعیت و متناسب با مقتضیات 
و ه��م چنین بلوغ مخاطبان برای اجرای کامل 
ماموریت به کار می برد. الگویی چند وجهی که 
تنها به تعامل با زیر دس��تان محدود نمی شد 
بلکه تعامل سازنده با مخاطبان مختلف رمز وراز 

موفقیت ایشان را نشان می داد.
در ای��ن س��بک ، خ��دا مح��وری و تکلیف 
گرای��ی در رفتار با دیگران کامالً مش��هود بود 
به نح��وی که همیش��ه ) بجز م��وارد خاص( 
تاکید بر توجیه و اقناع همگان داشتند. ایشان 
با زیر دس��تان هدایت دلس��وزانه و با نزدیکان 
مراقبت س��ختگیرانه و با مردم مراعات برادرانه 
و با دش��منان مقابله جوانمردانه را مبنای کار 
خویش قرار می دادند. مهمترین ویژ گی های 
شخصیتی شهید س��لیمانی عبارت از مهذب ، 

منضبط ، مصلح و مبصر بودن است. یعنی بعد 
تهذیب ایشان شامل صراحت در گفتار، صداقت 
در رفت��ار ، ایث��ار و ازخ��ود گذش��تگی ، رفتار 
متواضعانه ، س��اده زیستی ، اعتدال ، پایبندی 
به پیمان و مراقبت از نفس خویش  بود. ایشان 
فردی وقت شناس ، مطیع محض والیت ، آینده 
نگر و دارای سعه صدر بود و به گسترش سنت 

های حسنه اهتمام زیادی می ورزید.
از سخنان مقام معظم رهبری چنین استفاده 
می شودکه ایشان یک فرمانده جنگاور مسلط 
در عرصه نظامی، ش��جاع ، ب��ا تدبیر و در عین 
حال مقید به حدود شرعی بود. او اهل انقالبی 
گری و قائل به خط نوران��ی امام)ره( وخالصه 
ذوب در انقالب بود. س��خن آخر اینکه س��بک 
رهبری س��پهبد قاسم سلیمانی سبک رهبری 
علوی بود که براساس بندگی خداوند متعال و 

اعتقاد به امداد های غیبی بنا شده است.

ثمره سبک الگوی مدیریت جهادی سردار

سبک رهبری سپهبد قاسم سلیمانی
احمد جعفری

کارشناس مسائل سیاسی

مریم گایینی پور

کارشناس مسائل سیاسی
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عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالی با 
بیان اینکه ترامپ بعد از حمله موشکی سپاه به 
مرکز فرماندهی، مقر تفک��ر و اتاق فکر آمریکا 
در خاورمیانه دچار سرگش��تگی شده و قدرت 
تصمیم گیری ندارد گفت: دست برتر در منطقه 

هم اکنون در اختیار مقاومت است. 
حس��ن السجردی کارش��ناس مسائل غرب 
آسیا در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری 
فارس، گفت: با توجه به اقدام کوبنده ای که سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی علیه پایگاه های نظامی 
آمریکا در عراق انجام داد هم اکنون دست برتر 

در اختیار نیروهای مقاومت است. 
وی اف��زود: در روزه��ای گذش��ته خیلی از 
کشورها تالش کردند ایران و آمریکا را به آرامش 
دعوت کنند و بر همین اس��اس انواع و اقس��ام 
مس��ئولین عربی، اروپایی، س��ازمان ملل و ... با 
س��فر به تهران و تماس تلفنی احساس کردند 
می توانند با توصیه و نامه نگاری، ایران و آمریکا 

را به آرامش دعوت کنند. 
کارشناس مسائل غرب آس��یا تصریح کرد: 

جمهوری اس��المی ایران از زب��ان مقام معظم 
رهب��ری اعالم ک��رد که انتقام س��ختی را پس 
از ترور س��پهبد ش��هید حاج قاسم سلیمانی از 
آمریکایی ها خواهد گرفت ضمن اینکه سپاهیان 
قهرمان و نیروهای مسلح کشورمان هم تاکید 
کردند که حتما این انتقام سخت و قاطع خواهد 

بود. 
الس��جردی گفت: همه دنیا منتظر بودند تا 
مش��اهده کنند انتقام سخت ایران چگونه بوده 

و واکنش آمریکایی ها چگونه است. 
وی افزود: موش��ک های ساخت ایران توسط 
جوانان متعهد نیروی هوافضای سپاه پاسداران 
به پایگاه عین االسد آمریکایی ها در عراق اصابت 
ک��رد و با انتقام قاطع همه دنیا متوجه ش��دند 
جمهوری اس��المی ایران به خوبی توانسته در 
منطقه غرب آسیا اقدام پیشگیرانه و کوبنده ای 

علیه آمریکایی ها انجام دهد. 
وی گف��ت: خیل��ی از مس��ئولین اروپایی و 
غیراروپایی و حتی سازمان ملل تالش کردند با 
استفاده از راه های گوناگون ایران را مجاب کنند 

تا بعد از انتقام س��خت دیگر عملیاتی را انجام 
ندهد. 

کارشناس مسائل غرب آس��یا تصریح کرد: 
اق��دام س��پاه در حمالت موش��کی ب��ه پایگاه 
عین االس��د که مغز متفکر مدیریت فرماندهی 
آمریکا در غرب آس��یا محسوب می شود نقطه 
آغازی بر پای��ان جوالن آمریکایی ها در منطقه 
اس��ت چرا که آمریکایی ها تص��ور نمی کردند 
جمهوری اس��المی ایران چنین اقدام ویژه ای را 

در خاک عراق انجام دهد. 

حسن السجردی:
حمله موشکی ایران نقطه آغازی بر پایان جوالن آمریکایی ها در منطقه بود

روزهای جالبی در 
پیش است، روزهایی 
ک��ه نوید فت��ح را نه 
تنها برای ایران بلکه برای جهان اسالم به همراه 
خواهد داش��ت، قطعاً انتقام ما تنها در مس��یر 
عصبّیت، از رئیس جمهور مفلوک آمریکا نیست، 
بلکه تحقق وع��ده فتح و پیروزی حق بر باطل 

است.
جهان کنونی را باید به دو دوره قبل از شهادت 
س��ردار و بعد از شهادت وی تقسیم بندی کرد، 
زیرا اتفاقاتی در راه است که جغرافیای سیاسی 
و منطق��ه ای را به هم  می زند و معادالت قدرت 
جدیدی در منطقه شکل  می گیرد و آن مشتمل 
بر قدرت یافتن ملت های به استضعاف کشیده 
و س��تم دیده خواهد بود. ب��ه اذن و قوه الهی و 
با تغییر مس��یر تاریخ دیگر شاهد حکم فرمایی 
قانون جنگل بر روابط انسانی نخواهیم بود که هر 

که بامش بیشتر برفش نیز فزون تر باشد.
توهم نژادپرستی ترامپ کار دستش داد. بارها 
رسانه های دنیا س��لیمانی را قوی ترین دشمن 

آمری��کا اعالم ک��رده بودند و بر اس��اس همین 
توهم، تحمل قدعلم کردن انسانی به زعم او از 
نژاد پایین تر در برابر منافع آمریکا برایش سخت 
بود از این رو ترور کرد تا بگوید ما برتریم)البته 

در زورگویی و گردن کشی، دغل کاری و...(
اما زه��ی خیال باط��ل! ترام��پ هرگز فکر  
نمی کرد که ب��ا این کار چندی��ن هدیه بزرگ 
به ما داد، س��ردار را به آرزوی دیرینه اش یعنی 
ش��هادت رس��اند، فریاد رس��ای حق خواهی و 
مظلومی��ت ما را در جهان طنین انداز کرد، ورق 
را به نفع م��ا برگرداند، ختم گرداب مذاکره که 
ش��یفتگان غرب از آن در کشور دم  می زدند را 
اعالم کرد، برای ایرانیان وحدت، انس��جام ملی 
و همدلی ایجاد کرد و سرمایه اجتماعی  مان را 
که بر سر آشوب های آبان ماه ترک برداشته بود، 
ترمیم کرد تا یک صدا فریاد بزنیم »#ما_همه_

سلیمانی_هستیم...«
پاشنه آش��یل نظام غرب مرگ است، واقعه 
هولناکی که خبر از سرانجامش ندارند و همّیت 
آنان گریز از آن است، اما برای ملتی که شهادت 

افتخار اس��ت و برای آن پیام تبریک  می دهند، 
چه باک از شهادت! ترامپ احمق! سلیمانی را به 
فوز عظیم رساند و خود روانه قعر جهنم شد و با 

اسفل السافلین محشور!
ای سردار دل ها! عافیت طلبی برازنده تو نبود 
و مرگ در بستر ظلم به حق تو بود، منتظر باش 
که این آهنگ برای تو نواخته ش��ود که قاس��م 
نبودی ببینی قدس آزاد گشته و...که به اذعان 
سناتور جمهوری خواه آمریکایی قاسم سلیمانِی 
شهید، خطرتاک تر از قاسم سلیمانِی زنده است.

پیام شهادت سردار به مدافعان مذاکره با آمریکا
احمدعلی مقدم

عضو شورای مرکزی

محمد کرمی راد:
حاج قاسم سرداری خستگی ناپذیر بود

عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: خون مطهر سردار 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی باعث شد تا هیمنه دنیای استکبار فرو 

ریخته و به استیصال کامل برسد و زمینه نابودی کاملش را رقم زند.
محمد کرمی راد در مراسم بزرگداشت شهادت سپهبد قاسم سلیمانی 
در سنندج اظهار داشت: امروز همه اعم از دوست و دشمن به رشادت ها 
و شهامت سردار شجاع سپاه اسالم حاج قاسم به عنوان سرداری خستگی 

ناپذیر اذعان دارند.
وی با بیان اینکه شهدا زنده اند، به جوانان توصیه کرد الگوی خود را این 
شهدای گرانقدر قرار دهند و اضافه کرد: دنیا تا سال های سال از این شهادت 
و رشادت تحلیل ها خواهد داشت کرمی راد با بیان اینکه امروز صف آرایی 

جبهه مقاومت در برابر آمریکا بیش از هر زمان دیگری مشهود است، یادآور 
شد: برخی افراد سست عنصر با افکار لیبرالی می خواهند تا کدخدای جهان 
را قدرتمند نشان دهند در حالیکه استکبار حتی نتوانست از دست پرورده 
خ��ود داعش، که وعده نیل تا فرات را در س��ر می پروراند، حمایت کند.

وی به خدمات سردار س��لیمانی در طول سال های دفاع مقدس به ویژه 
در کردس��تان اش��اره کرد و گفت: در زمان حمله داعش به عراق هم این 
سردار دالور اقلیم کردستان را در زمانی که هیچکس به آنان کمک نکرد، 
از لوث داعش پاک کرد تا مرزهای کش��ورمان با این منطقه هم در امان 
باش��د.وی از منش سردار شهید سلیمانی به عنوان یک فرهنگ غنی نام 
برد و یادآور ش��د: سردار دل ها بودن بازی با کلمات نیست بلکه واقعیتی 
است که همه دنیا را عزادار خود کرد لذا همه اقشار جامعه و مسوولین ما 
در قوای سه گانه و دیگر نهادها باید فرهنگ اصیل انقالب )ایثار و شهادت( 

را ترویج کنند.
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عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
گفت: اگر یک نماینده به تعهد خود وفادار نبود 
این اقدام او یک تخلف محسوب می شود و یک 

بی اخالقی است.
محمدحس��ین ش��فیعی ها عضو ش��ورای 
مرکزی ح��زب موتلفه اس��المی در خصوص 
اهمیت بررس��ی س��وابق نامزدهای انتخابات 
مجلس گفت: مردم عملکرد و سوابق نامزدها 
را بررسی کنند. نکته خیلی مهم بحث شفافیت 
است. کسی که نامزذ انتخابات مجلس می شود 
نمی تواند بگوید زندگی من چه ربطی به مردم 
دارد. باید روشن شود خودش و خانواده درجه 
ی��ک او چه می��زان درآمد و س��رمایه دارند و 
روزی که از مجلس خارج شد بررسی کنند که 

دارایی اش چه قدر است. 
وی اهمیت ش��فافیت مال��ی نمایندگان را 
مهم ارزیابی کرد و تصریح کرد: باید قانونی در 
مجلس شکل بگیرد که دارایی های مسئولین 
مشخص شود.)البته قانون هست ولی به طور 
جدی اجرایی نشده( متاسفانه مجلس فعلی در 

این آزمون هم شکست خورد. میزان هزینه های 
انتخاباتی نامزدها باید مشخص شود. باید کامال 
برای مردم روشن باشد که چقدر و از کجا برای 
ستاد نامزد ها هزینه می شود. مردم باید حساس 
باشند و هر کجا دیدند که نامزدی شام و ناهار 
می ده��د و در مقابل شناس��نامه به مردم پول 

می دهد فریاد بکشند و او را رسوا کنند. 
وی ادام��ه داد: هر کجا دیدن که یک نامزد 
دارد از مسیر اعتدال خارج می شود و با وعده های 
غلط و نادرست و هزینه های سنگین مالی قصد 
فریب مردم را دارد همان جا با صراحت بگویند 
که تو داری دروغ می گویی. باید رفتار مردم در 
انتخابات فرهنگسازی شود. نباید با بی تفاوتی 
کاری کنیم که متخلفین احساس امنیت داشته 
باشند. نکته ی جالب اینکه همه مسئولین یک 
ناظر دارند و تنها نمایندگان مجلس هستند که 
هیچ جایگاه پرسش��گری در مقابل آنها وجود 

ندارد. 
عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
عنوان کرد: اگر یک نماینده به تعهد خود وفادار 

نبود این اقدام او یک تخلف محسوب می شود و 
یک بی اخالقی است. دروغ گناه کبیره است و 
چه کسی با شخص دروغگو باید برخورد کند؟ 
ان شاءا... درانتخابات بعدی مجلس خوبی شکل 
بگیرد و افراد پا به کار و متعهد به مجلس وارد 
شوند. آدم هایی رای نیاورند که به دنبال وزیر و 

رئیس شدن باشند. 

محمدحسین شفیعی ها:

امنیت نامزدهای متخلف با بی تفاوتی مردم تامین می شود

دالیل تشکیل 
مجلسی ناکارآمد

از  یک��ی 
ی��ن  مهم تر
ک��ه  دالیل��ی 
سرنوش��ت یک 
اس��تان و ش��هر و در مقیاس کلی کش��ور را با 
نابه س��امانی رو به رو می کند، انتخاب نادرست 
نماین��دگان و رأی هایی اس��ت که ب��ه دنبال 
ش��عارهای پوچ و وعده های کاندیداها و مهم تر 
از هم��ه انتخاب بر اس��اس برانگیخته ش��دن 

احساسات به صندوق ریخته می شود.
میزان مش��ارکت م��ردم در انتخابات و رأی 
دادن فارغ از اینکه معیاری جهت مش��روعیت 
حاکمی��ت تلقی می ش��ود، از مهمترین رفتار 
سیاس��ی ش��هروندان محس��وب می گرددکه 
بواسطه ی آن افکار و عقاید خود را در ارتباط با 

نحوه ی اداره جامعه اعمال نمایند.
طبیعی است در شرایطی که مبنایی منطقی 
برای سیاس��ت گذاری مطلوب در یک جامعه 
در راس��تای "عقالیی س��اختن فرایند تصمیم 
س��ازی" فراهم نباشد فضا مستعد جهت دهی 
های احساسی و بر روی موج احساسات نشاندن 
مردم توسط کاندیداها خواهد شد )موج سواری 
سیاس��ی( . در این چنین ش��رایطی کاندیداها 
با مواجه ش��دن با خیل کثیر درخواس��ت ها و 
مش��کالت، با دادن وع��ده و وعی��د، انتظارات 
احساسی برای مخاطبان خود به وجود می آورند 
و در صورت راه یابی به مجلس شورای اسالمی، 
مردم ب��رای تحق��ق درخواس��ت های  خود به 
سراغ ش��ان می روند و این نماینده محترم خواه  
ناخ��واه از درک جای��گاه خود ک��ه جایگاهی 
ملی اس��ت، غافل می شود و از سهم خواهی در 

تصمیمات کالن کشور برای حوزه انتخابیه خود 
عقب می ماند؛ به ای��ن ترتیب منزلت نماینده 
مجلس شورای اس��المی به یک ماشین امضاء 
تنزل می یابد و نتیجه ی این فرآیند ناخوشایند 
می شود مجلس ناکآرمد حال حاضر؛ مجلسی 
که از اقتدار الزم جهت ایفای نقش نظارتی خود 

برخوردار نیست.
بر هیچ کس پوشیده نیست که اگر نماینده 
ای در رون��د تدوین برنامه های اس��تراتژیک و 
بودجه س��الیانه کش��ور تأثیرگذار باشد، تا حد 
زی��ادی می تواند در ایج��اد رون��ق اقتصادی، 
اشتغال زایی و توس��عه عمرانی حوزه انتخابیه 
خود مؤثر واقع ش��ود، چراکه یک��ی از وظایف 
نمایندگان، شناس��اندن مزیت های بالقوه شهر 
خود به دولت و جذب سرمایه در جهت بالفعل 

نمودن آنها میباشد.
به فرم��وده ی معمار کبیر انقالب اس��المی 
حضرت امام خمین��ی)ره(: »مجلس عصارهی 
فضائل ملت اس��ت«. این تعبیر مبین اهمیت 
مجلس می باشد، بدان معنی که افرادی که به 
مجلس راه پیدا میکنند باید از نخبگان جامعه 

باشند.
ام��ا آیا انتخاب بر اس��اس وع��ده و وعید و 
راه ان��دازی موج احس��اس و برانگیخته نمودن 
عواط��ف قوم��ی ، قبیله ای و جناح��ی، راهکار 
رس��یدن به عصاره ی فضائل مل��ت و مجلس 
ش��ورای اس��المی مد نظر مقام معظم رهبری 
اس��ت؟ لذا چاره ای جز تغییر فرهنگ انتخاب 

نخواهیم داشت.
اما راه کار چیست؟

در ادامه به تشریح وظایف کاندیداها و مردم 
به عن��وان دو مؤلف��ه اصلی فرآین��د انتخابات 

می پردازیم.
کاندیداها می بایست درک صحیح از وظایف 
قانونی نماینده مجلس شورای اسالمی و شناخت 
الزم از نقاط قوت و آس��یب های حوزه انتخابیه 

و همچنی��ن برنامه ه��ای کاری خود به منظور 
خدمت رسانی بهینه در چهارچوب اخالق و به 
دور از تخریب س��ایر رقبا داشته باشند. شایان 
ذکر اس��ت با نهادینه کردن فرهنگ تحزب در 
کش��ور به س��مت برنامه محوری، نخبه پروری 
و شایسته س��االری ق��دم برمی داریم و احتمال 

کج روی در مسئوالن کاهش می یابد.
حزب مس��یر و برنامه را پس از مدت ها کار 
تخصصی و کارشناسی مشخص می کند، آن گاه 
افرادی را به مردم تحت عنوان کاندیدا معرفی 
می کند تا با خالقیت و ابتکار عمل در این مسیر 

حرکت و به کشور و مردم خدمت نمایند.
معرفی کاندیداها از طرف احزاب از هزینه های 
س��رمایه گذاری های  و  تبلیغ��ات  میلی��اردی 
غیر اخالقی حامیان مالی کاندیداها جلوگیری 
می نماید. چه کس��ی حاضر اس��ت مبالغ چند 
میلیون��ی پرداخت��ه و ش��خصی را ب��ه مقام و 
منزلت برس��اند بدون این ک��ه از وی انتظاری 
داشته باشد؟ کاندیداها باید این نکته را مد نظر 
داش��ته باشند که ورود به مجلس با رفتارهایی 
که خداوند متعال نمی پسندد توفیقی را در بر 

نخواهد داشت.
در مقابل مردم می توانند به کمک ابزارهای 
مختلف از قبیل مطالعه، تحقیق، اصحاب رسانه، 
قلم صاحبان فکر و اندیشه و ... آگاهی خود را از 
وظایف نمایندگان مجلس و جایگاه قوه مقننه 
در کشور باال ببرند و انتظار از نمایندگان شان را 
با وظایف و اختیارات قانونی آن ها همسو نمایند.

چنان چ��ه مردم بدانن��د وظایف قانونی یک 
نماینده مجلس شورای اسالمی در چه حدودی 
می گنجد، انتخاب های ش��ان عقالنی تر خواهد 
ب��ود و یک نماینده ناتوان را به ش��هر تحمیل 
نمی کنن��د، لذا ب��ه کس��ی رأی می دهند که 
شعارهایش هم راستا با قانون و برنامه هایش قابل 

اجرا باشد.

مسعود قاسمی

کارشناس مسائل سیاسی
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بخ��ش 
می   کش��اورزی 
تواند زمینه های 
اشتغال، معیشت و فعالیت های اقتصادی زیادی 
را در کش��ور فراهم کند و بس��تر س��از توسعه 
اقتصادی-اجتماعی در کش��ور باشد. آمارهای 
جهانی نش��ان می دهد ک��ه قیمت جهانی غذا 
افزایش یافته که این خود زمینه افزایش فرصت 
س��رمایه گذاری، اشتغال و توس��عه بسیاری از 
صنایع وابس��ته را در کش��ور فراهم می نماید، 
همچنین با توجه به اینکه کشاورزی وصنعت به 
عنوان مکمل یکدیگر عمل می کنند، می توانند 
بخوبی همدیگر را پشتیبانی نمایند. از طرفی، 
یکی از مهمترین دغدغه ها و چالش های امروز 
جه��ان موضوع امنیت غذایی اس��ت و هرگونه 
توسعه در بخش کشاورزی و تولید اگر همراه با 
برنامه ریزی اصولی باشد، بازار قدرت جذب آن 

را خواهد داشت.
ام��روز یکی از مهمترین چال��ش های ما در 
توسعه کش��اورزی، وضعیت بانک ها در ارتباط 
با حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 
است. خزانه بانک ها به روی فعالیت های تولیدی 
و مولد همچنان بسته مانده است و متاسفانه ما 
کمتر از این فرصت جهانی به دست آمده، یعنی 
ب��اال رفتن قیمت جهانی غذا و تالش در جهت 

باال بردن امنیت غذایی استفاده می-کنیم.
بررس��ی برنامه های توسعه کشور نشان می 
دهد که از برنامه چهارم توس��عه، تزریق منابع 
مالی به بخش کش��اورزی برای افزایش تولید و 
بهبود در راندمان آبیاری و گس��ترش کمیت و 
کیفیت تولیدات کشاورزی و دامی درنظر گرفته 
شده اس��ت و به روشنی به این موضوع توصیه 
شده است. اما با شرایطی که بانک ها در جهت 
محدود کردن و عدم تخصیص تسهیالت بانکی 
ب��رای بخش کش��اورزی دارند، انجام س��رمایه 
گذاری و توس��عه در بخش کشاورزی خیلی به 

کندی و سختی انجام می-گیرد.
از دیگر چالش های توسعه بخش کشاورزی، 
کاهش اراضی تحت کشت به دالیل خشکسالی، 
فرس��ایش ش��دید خاک، رش��د بیاب��ان زایی، 
تغییر کاربری زمین های کش��اورزی، مهاجرت 
روستاییان و تغییرات اقلیمی می باشد که همه 
ی این ها بخش کش��اورزی را با شرایط ناپایدار 
مواجه کرده است. برای کاهش اثرات این چالش 
ها، می توان به توسعه مکانیزاسیون و بکارگیری 
روش های نوین علمی و تکنیکی، اجرای برنامه 
های بهره وری از آب مصرفی در کشاورزی برای 
کاه��ش هدر رفت آب، بکارگی��ری روش های 
آبیاری نوین با اعمال حمایت های الزم و توسعه 
روش های استفاده دو منظوره از آب مصرفی در 
کشاورزی روی آورد که می توانند بستر توسعه 
بخش کش��اورزی را در جه��ات مختلف فراهم 

آورند.
چالش دیگر توس��عه بخش کشاورزی، عدم 
توانمندی کشاورزان در سرمایه گذاری و جذب 
سرمایه است. استفاده از تکنولوژی های نوین، 

دانش فنی و به روز و انجام مکانیزاسیون، نیازمند 
سرمایه گذاری است. در کنار این مشکل اصالح 
مصرف نامناسب نهاده های کشاورزی، مصرف 
ب��ی رویه آب و بکارگیری روش های س��نتی و 
ناکارآمد و ضعف در کاشت، داشت و برداشت نیز 
نیازمند حمایت و سرمایه گذاری است که عمدتا 
به دلیل نرخ پایین بازده سرمایه گذاری در این 
بخش با عدم اقبال برای جذب س��رمایه مواجه 
شده است. از طرف دیگر، سود باالی حاصل از 
س��فته بازی و داللی در بازارهای سرمایه مثل 
سکه، ارز، خودرو و ملک شرایط سرمایه گذاری 
در بخش کش��اورزی توسط بخش خصوصی و 

حتی نیمه دولتی را غیر جذاب کرده است.
از دیگر چالش ها و مش��کالت توسعه بخش 
کش��اورزی می توان به تخصی��ص منابع ارزی 
به محصوالت کشاورزی وارداتی قابل تولید در 
داخل و یا اعمال تعرفه ی گمرکی پایین برای 
آن ها اشاره کرد. نتیجه ی چنین تصمیم گیری 
هایی رقابت تولید داخل با محصوالت وارداتی را 
غیر ممکن ساخته و کشاورزان و تولید کنندگان 
بخش کشاورزی را با مشکل جدی روبرو کرده 
اس��ت؛ این اقدامات که عمدت��ا با هدف پایین 
آوردن قیمت محصوالت کش��اورزی و توجه به 
س��بد خرید مصرف کنندگان نهایی انجام می 
گیرد،  اگرچه اثرات کوتاه مدت خود در عرضه 
محص��والت با قیمت پایین ب��ه مصرف کننده  
را نش��ان خواهد داد و  ممکن است خرسندی 
موقتی از این بابت حاصل شود، ولی اثرات زیان 
بار دراز م��دت آن، از بین رفت��ن انگیزه تولید 
کنندگان و س��رمایه گذاران بخش کش��اورزی 
خواهد ب��ود و زمینه های تولید و اش��تغال در 
بخش کش��اورزی را روز به روز کاهش و نهایتا 

حذف می نماید.
عدم مش��ارکت موثر ذینفع��ان بخش های 
مختل��ف کش��اورزی در تصمیم گی��ری ها و 
تصمیم سازی های مربوط به آن ها یکی دیگر 
از معضالت بخش کشاورزی است. تشکل های 
فعلی بخش کشاورزی از کارایی الزم برای اینکه 
موتور محرک بخش کشاورزی باشند برخوردار 

نیستند که دلیل اصلی آن بزرگی و گستردگی 
غیر متناسب وزارت جهاد کشاورزی و بعبارت 
دیگر بخش دولتی اس��ت. ضروری اس��ت برای 
اینکه یک کشاورزی پویا و پایدار داشته باشیم 
تش��کل های مربوط به این بخ��ش را از طریق 
آم��وزش )هم آم��وزش های حرف��ه ای و هم 
آموزش های مربوط به مدیریت منابع( توانمند 
کنیم و نقش آنها را مدیرت بخش کشاورزی پر 
رنگ تر و نقش دولت را کم کنیم. برای تحقق 
این امر آموزش و توانمند س��ازی تمام زنجیره 
تولی��د و افزایش نقش آنه��ا در مدیریت منابع 

امری ضروری است.
یکی از ضعف های بزرگ بخش کش��اورزی 
تکمیل نبودن زنجیره تولید )قبل و بعد از تولید( 
اس��ت که مخصوصا در ده��ه اخیر علیرغم باال 
رفتن تولیدات بخش کشاورزی، تولید کنندگان 
س��ود و بهره کافی از تولیدات خود نمی برند و 
بدلی��ل همین ضعف عدم تکمیل زنجیره های 
تولید مثل صنایع مورد نیاز بعد از تولید، س��ود 
اصلی حاصل از تولید به جیب دالالن و واسطه 
ها می رود و کش��اورزان بهره و س��ود کمی از 
تولید خود می برند. البته از دیگر علت های این 
موضوع می توان به عدم وجود تشکیالت قوی و 

توانمند در این بخش اشاره کرد. 
عدم توج��ه بایس��ته و شایس��ته به بخش 
کشاورزی در دولت های مختلف بعد از پیروزی 
انقالب اس��المی امروز خود را بروز داده اس��ت. 
بخش کشاورزی بخش مولد و اشتغال زا است 
که امنیت غذایی را برای کش��ور به ارمغان می 
آورد. در صورتیک��ه بخش کش��اورزی بخواهد 
رس��الت خود را بخوبی انجام دهد باید سرمایه 
گذاری ها متناسب با شرایط طبیعی این بخش 
و می��زان بازدهی س��رمایه در این بخش انجام 
بگیرید. مس��لما وام های با بهره باال نمی تواند 
کشاورزی را در کشور متناسب با ظرفیت های 
آن توس��عه دهد که عالوه به توجه به این مهم، 
باید نیم نگاهی به دیگر روش های تامین مالی 
برای توسعه و بهبود ش��رایط کشاورزی کشور 

داشت.

بررسی چالش های پیش روی کشاورزی؛

نبود تشکیالت قوی به نفع دالالن
سید امین اهلل تقوی مطلق

کارشناس مسائل اقتصادی
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مشکالت این روزهای جامعه باعث شد 
تا به مرور س�یره عملی و گفتاری ش�هید 
بهشتی بپردازیم، مرور بر سخنانی که می 
تواند چراغ راه باشد و ریشه ی بسیاری از 

مشکالت را نشان داده و درمان کند.  
شهید بهش��تی علت اصلی مشکالت مردم 
و عل��ت اصلی موفقی��ت های م��ردم در نظام 

جمهوری اسالمی این گونه شرح میدهد:
دوگانگی موجود میان مدیران کشور بیش از 
آنکه جنبه ی شخصی داشته باشد، به اختالف 
دو بینش مربوط می ش��ود یک بینش معتقد 
و ملتزم به فقاه��ت و اجتهاد، اجتهادی که در 
هین زنده بودن و پویا بودن، باید سخت ملتزم 
به وحی و تعهد در برابر کتاب و س��نت باشد ، 
بینش دیگر در پی اندیش��ه ها و برداشت های 
بینابین ، که نه به کلی از وحی بریده اس��ت و 
نه آنچان که باید و ش��اید در برابر آن متعهد و 
پایبند و گفته ها و نوش��ته ها و کرده ها بر این 

موضوع بینابین گواه.
بینش اول در برابر بیگانگان و هجوم تبلیغاتی 
و سیاسی و اقتصادی به نظام سخت به توکل بر 
خدا و اعتماد به نفس و تکیه بر توان اس��المی 
و پرهی��ز از گرفت��ار ش��دن در دام داوری ها یا 
دلسوزی ها ی بیگانگان معتقد و ملتزم. بینش 
دیگ��ر، هرچن��د دلش همین را م��ی خواهد و 
زبانش همین ر می گوید و قلمش همین ر می 
نویس��د، اما چون همه ی مختصات الزم برای 
پیمودن این راه دش��وار را ندارد در عمل لغزان 

و لرزان.
بینش اول به نظام و ش��یوه ای برای زندگی 
امت ما معتقد است که در عین گشودن راه به 
سوی همه نوع پیشرفت و ترقی، مانع حل شدن 
مسلمان ها در دستاوردهای شرق یا غرب باشد 
و آن��ان را بر فرهنگ و نظ��ام و ارزش اصیل و 

مستقل اسالم استوار دارد. بینش دیگر با حفظ 
نام اسالم و بخش��ی از ارزش های آن، جامعه را 
به راهی می کش��اند که خود به خود درها را به 
روی ارزش های بیگانه از اسالم و بلکه ضد اسالم 

می گشاید.
اول روی ش��رایطی در گزین��ش  بین��ش 
مس��ئوالن تکیه می کند که جامعه را به سوی 
امامت متقین و گس��ترش ای��ن امامت بر همه 
س��طوح راه می برد. بینش دیگر بیش��تر روی 
ش��رایطی تکیه می کند که خود به خود راه را 
برای نفوذ بی مباالت ها یا کم مباالت ها در همه 
سطوح مدیریت امت اسالمی و حاکم شدن آنها 

بر سرنوشت انقالب هموار می سازد.
سوال اینگونه پیش می آید که بینش اول و 
دوم را شناختیم  اگر هر دو بینش در کشور بر 

سر کار باشند چه می شود؟
شهید بهشتی اینگونه بیان می کند: اگر این 
دو بین��ش در اداره ی امور جمهوری اس��المی 
ادام��ه یاب��د اگر ای��ن دو بین��ش در اداره امور 
جمهوری اسالمی ادامه یابد، نه کارهای جاری 
مردم سر و س��امان پیدا می کند، نه مشکالت 

موج��ود دینی، فرهنگی، اخالقیات اجتماعی و 
اقتصادی این مردم رنج دیده و محروم و ایثارگر 
با س��رعت و قاطعیت کافی حل می ش��ود و نه 
می توان برای آینده طرح های اصیل اس��المی 
ریخت و به مرحله عم��ل درآورد... نظر ما این 
است که رشد کمی و کیفی دارندگان بینش اول 
)اسالم فقاهتی و خط اصیل امام( به لطف الهی 
امروز به آن درجه رس��یده اس��ت که نهادهای 
لشکری و کش��وری به وسیله صاحبان این نوع 
بینش اداره ش��ود و اداره جمهوری اسالمی بر 

پایه یک بینش استوار گردد.
در ادامه نگاه ش��هید بهش��تی ب��ه آینده در 

خصوص این دو بینش به این شرح است:
 اگ��ر این دو بین��ش در اداره امور جمهوری 
اسالمی ادامه یابد، نه کارهای جاری مردم سر و 
سامان پیدا می کند، نه مشکالت موجود دینی 
و فرهنگ��ی، اخالقی، اجتماعی و اقتصادی این 
مردم رنج دیده و محروم و ایثارگر با س��رعت و 
قاطعیت کافی حل می شود، و نه می توان برای 
آین��ده طرحه��ای اصیل اس��المی ریخت و به 

مرحله عمل آورد.

گفتاری از شهید بهشتی

بینش مشکل گشا و مشکل ساز

10 دوره مجلس شورای اسالمی در گام اول انقالب داشته ایم.همه نوع 
نماینده با رای مردم در مجلس راه یافته اند.

از پاکان پاک دست، پاکدل, خادم صادق دین و ملت و کشور تا ناپاکان 
آلوده، زد و بندچی، محافظه کار، س��وء اس��تفاده چی و... همه هم شعار 

مردم، پاکی، خدمت و... سر داده اند.
این همه تجربه کافی نیست؟ حاال برای مجلس یازدهم که اول مجلس 

گام دوم انقالب است به چه نماینده ای رای بدهیم؟
الگوی نمایندگی مطلوب را در نمایندگان سابق بشناسیم. مثل آن ها 

را انتخاب کنیم.
مانند شهید محمد علی رجایی نماینده دوره اول مجلس. ساده زیست، 
متدین، فرزند ملت، مجاهد در جهاد به امامت امام خمینی، عضو حزب 

موتلفه اسالمی و مهمتر از همه مقلد امام.
خانه ی او در میدان بهارستان کوچه ی آجانلو بود خانه رجایی امروز 
به موزه تبدیل شده است. در آمد رجایی از حقوق معلمی و کارمندی بود.

خدم��ات او در فرهنگ کش��ور در سرپرس��تی آم��وزش و پرورش در 
نمایندگی ملت در نخس��ت وزیری و ریاست جمهوری نشان میدهد که 

وی پاک زیست، پاک خدمت کرد و شهید از دنیا رفت.

به کسی رای بدهیم که...

سبک زندگی رجایی
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شهید سلیمانی، هم شجاع بود، هم با تدبیر بود؛ ِصرف شجاعت نبود؛ بعضی ها شجاعت دارند اّما تدبیر و عقل الزم برای به 
کار بردن این شجاعت را ندارند. بعضی ها اهل تدبیرند اّما اهل اقدام و عمل نیستند، دل و جگر کار را ندارند. این شهید عزیِز ما 
هم دل و جگر داشت -به دهان خطر میرفت و ابا نداشت؛ نه فقط در این حوادث این روزها، ]بلکه[ در دوران دفاع مقّدس هم 
در فرماندهی لشکر ثاراهلل همین جوری بود؛ خودش و لشکرش- هم با تدبیر بود؛ فکر میکرد، تدبیر میکرد، منطق داشت برای 
کارهایش. این شجاعت و تدبیِر توأمان، فقط در میدان نظامی هم نبود، در میدان سیاست هم همین جور بود؛ ]...[ در عرصه ی 

سیاست هم، هم شجاع بود، هم با تدبیر بود؛ سخنش اثرگذار بود، قانع کننده بود، تأثیر گذار بود.
  امام خامنه ای   98/10/18
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سیدمصطفی میرسلیم:
آمریکا انتقام خشکاندن ریشه داعش را 

از سردار سلیمانی گرفت 
رییس ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اس��المی 
گفت: امروزه تمام کس��انی ک��ه در دنیا ندای آزادی 
خواهی و ندای جستجوی عدالت سر می دهند، باید 
قدردان کوشش های مداوم و خستگی ناپذیر سردار 

شهید حاج قاسم سلیمانی باشد.
سیدمصطفی میرسلیم رییس ش��ورای مرکزی 
ح��زب موتلف��ه اس��المی در خصوص دلی��ل نفوذ 
و محبوبی��ت شهیدس��لیمانی گف��ت: فعالیت های 
هوشمندانه حاج قاسم و رزمندگان اسالم و شخصیت 
دادن به مردم کشورهای منطقه که بتوانند بسیجی 
وار آن طور که در کش��ور ما بسیج پایگاه ارزشمند 
و نیرومن��د و موثر اس��ت، در این کش��ورها جبهه 
مقاومت نیز چنین فعالیت مردمی با ریشه های بسیار 
مستحکم شکل بگیرد و اثر گذار باشد. خوشبختانه 
موفقیت ه��ای بس��یار مهمی هم حاصل ش��ده که 
مانع از بین رفتن اس��تقالل و فروپاش��ی بسیاری از 
این کش��ورهای منطقه گشته است؛ بنابراین اگر به 
دل م��ردم منطقه هم نگاه کنی��د، از یمن گرفته تا 
لبنان و فلسطین، حاج قاسم جایگاه بسیار قدرتمند و 

ارزشمند دارند و امروز از دست دادن حاج قاسم را با 
تاسف عمیق نگاه می کنند.

وی تصریح کرد:حضور قدرتمند شهید حاج قاسم 
سلیمانی در صحنه مبارزه با ترس آوری تروریسم و 
جهالت و سوء استفاده از نام دین، آنچنان قدرتمندانه، 
مهم و موثر بود که برای مقابله با تروریسم و خصوصا 
تدابیر آمریکا و اس��رائیل در ای��ن زمینه که از نقاط 
مختلف جهان نیرو برای توسعه تروریسم گردآوری 

کرده بودند، آرامش خاصی را ایجاد کرده بود.
میرس��لیم با اش��اره به کینه و بغ��ض آمریکا از 
اقدامات س��ردار سلیمانی افزود:آمریکایی ها و سران 
رژیم اشغالگر قدس، برای اینکه معادالت منطقه را 
بر هم بریزند، برنامه ریزی گس��ترده ای انجام دادند، 
اما این مبارزه بزرگ، موجب به هم ریختن بسیاری 
از معادالت در جهان ش��د، حتی می توان با صراحت 
گفت که آثار و تبعات فروپاشی داعش، دامن بسیاری 
از کش��ورهای اروپای��ی حتی بعضی از کش��ورهای 

آسیایی را گرفت.
وی ادام��ه داد: هم��ه م��ردم دنیا بای��د قدردان 
فعالیت های جانانه، دقیق و هوش��مندانه حاج قاسم 
سلیمانی به عنوان فرمانده س��پاه قدس باشند، زیرا 
ایشان آنچنان محکم مقابل فعالیت های تروریستی 
که به زشت ترین شکل در دنیا شکل گرفته و به قبیح 

ترین روش و ناپسندترین نوع آن نمود پیدا کرده بود، 
قرار گرفت که در نهایت آنها را از ریشه خشکاند.

رییس ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی در 
پایان گفت:امروزه تمام کس��انی ک��ه در دنیا ندای 
آزادی خواهی و ندای جس��تجوی عدالت س��ر می 
دهند، باید قدردان کوش��ش های مداوم و خستگی 
ناپذیر س��ردار ش��هید حاج قاسم س��لیمانی باشد، 
خدمتی که او به جهان معاصر کرد خدمتی بی بدیل 
تلقی می شود و همین موضوع یعنی خشکاندن ریشه 
داعش توسط حاج قاسم باعث شد که آمریکایی ها و 
همراهان و هم پیمانانش در منطقه در نهایت دست 
به چنین اقدام دیوانه واری در به ش��هادت رساندن 
فرمان��ده محور مقاومت بزنند، ش��اید از این طریق 
بتوانن��د جلوی این موض��وع را بگیرند که البته این 

تصور اشتباهی است.

الله افتخاری:

اقدام اخیر سپاه مقدمه انتقام بود
نماینده دوره نهم مجلس شورای اسالمی گفت: در صورتی که آمریکا 
دس��ت خود را از منطقه کوتاه نکنند و از منطقه بیرون نروند و بخواهند 
به ایجاد ناامنی برای کشورهای منطقه بپردازند، باید منتظر انتقام های 

جدی و اساسی باشند. 
الله افتخاری نماینده دوره نهم مجلس ش��ورای اس��المی، در گفت 
و گو با خبرنگار سیاس��ی خبرگزاری فارس، با اشاره به این موضوع که 
آمریکا باید منتظر انتقام های بعدی ایران باشد،  اظهار داشت: همانطور 
که مقام معظم رهبری فرمودند که اقدام اخیر سپاه تنها یک سیلی به 
آمریکا بود؛ در واقع این اقدام اخیر سپاه هنوز انتقام نبود بلکه گوشه ای 

از آن بود. 

اقدام  ادامه داد:   وی 
اخیر سپاه ضرب ش��صت مقدماتی بود برای آنکه دشمن بداند پایش را 
بیش از گلیمش دراز نکند و به ایجاد آش��وب، جنگ و ناامنی در منطقه 

نپردازد. قطعا انتقام های بعدی در راه است و این یک مقدمه بود.
نماینده دوره هش��تم مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد:  در صورتی 
که آمریکا دست خود را از منطقه کوتاه نکند و  از منطقه بیرون نروند و 
مشکالتی ایجاد کنند و بخواهند به ایجاد ناامنی برای کشورهای منطقه 
بپردازند، باید منتظر انتقام های جدی و اساسی باشند تا جایی که نتواند 
از جای خود بلند ش��ود.وی بیان کرد:  به زودی ترامپ به ضربه ای که بر 
او وارد ش��ده است، اقرار خواهد کرد و آن را خواهد پذیرفت و حتی پرده 
از جریانات خواهد برداش��ت. او هم در ش��وک به س��ر می برد و هم آنکه 
می خواهد جامعه اش را در میان تردیدها قرار دهد درحالی که مستندات 

چیز دیگری را نشان می دهد.
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