آموزش تحلیل سیاسی /نیاز به اطمینان قلب

نیاز مؤمن به اطمینان قلب ،یک احتیاج مبرم برای نقشآفرینی در عرصههای بزرگ
حیات دینی است .فرقی هم نمیکند این مؤمن یک مؤمن عادی باشد یا مؤمنی در
جایگاه پیامبری و رسالت باشد؛ در هر مرتبهای از ایمان ،نیاز به اطمینان قلب یک نیاز
حیاتی و پیشبرنده است .یکی از اساسیترین کارکردهای ایاماهلل برای جامعه ایمانی،
حصول اطمینان قلب است تا مؤمنان بتواند ادامه مسیر را با گامهای مستحکمتری
بردارند.
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 01ويژگی مجلس قوی
رسالت :ملت ايران فقط در سايه اقتدار ملي و تحکيم مباني امنيت ملي ميتواند در برابر تجاوزات روزافزون و نيز
زيادهخواهيهاي آمريکا بايستد.انتخابات و حضور گسترده مردم در پاي صندوقهاي رأي و تحکيم مشروعيت مردمي
نظام همواره طي  04سال گذشته چون خاري در چشم دشمنان اسالم و ايران بوده است .طبيعي است هر قدر مشارکت
مردم در انتخابات باالتر رود ،دشمن نااميدتر و در رسيدن به اهداف خود مأيوستر ميشود.
ايران قوي نياز به «مجلس قوي» دارد .مجلسي که پاسدار حريم اسالم و نگاهبان دستاوردهاي انقالب اسالمي باشد،
مجلسي که متضمن استقالل و اعتالي کشور و حقوق واقعي ملت باشد.مردم بايد بدانند مجلس قوي چه ويژگي و
مختصاتي دارد -1.مجلس قوي ،مجلسي است که نمايندگان آن پاکدست ،پاسخگو و انتقادپذير باشند.
 -2مجلس قوي ،مجلسي است که نمايندگان خود را همراز و همزاد مردم بدانند و در روز حادثه روي حمايت مردم
حساب کنند و نمايندگان آن در دسترس مردم باشند -3.مجلس قوي ،مجلسي است که وامدار کسي جز وامدار مردم
نباشد و در مبارزه با فساد در هر رده و هر مرتبتي ترديد نکند -0.مجلس قوي ،مجلسي است که در برابر مسئلهسازيهاي
آمريکا و دشمنان اسالم بايستد و مسئلهحلکن باشد نه مسئلهپاککن ،ظرفيتسازي کند و هر تهديدي را به فرصت براي
قوي شدن ايران تبديل نمايد -5.مجلس قوي ،مجلسي است که نمايندگان آن در انجام وظايف وکالت ،امانت و تقوي را
رعايت کنند و به خدمت کردن به مردم پايبندي نشان دهند -6.مجلس قوي ،مجلسي است که نمايندگان آن سادهزيست
باشند و زندگي آنها مثل زندگي طبقه محروم و متوسط جامعه باشد و از اشرافيگري فاصله بگيرند -7.مجلس قوي،
مجلسي است که آرمان گرا و آيندهنگر باشد و نمايندگان آن صبور ،شکور و پراستقامت ،احياگر ارزشهاي اسالمي در
جامعه باشند و با کار جهادي ،موانع پيشرفت کشور را از سر راه بردارند -8.مجلس قوي ،مجلسي است که با اتکاء به
خداوند متعال و نيز با حسابآوري جوانان و نيروهاي انقالبي ،در مسير پديداري تمدن نوين اسالمي حرکت کند-9.
مجلس قوي ،مجلسي است که با هوشمندي در برابر تهاجم فرهنگي دشمن بايستد و در مسير تعميق و گسترش اخالق
اسالمي و احياء فرهنگ جهادي در جامعه حرکت کند -14.مجلس قوي ،مجلسي است که نماد شرافت ملي باشد و به
طور خستگيناپذير با فقر و فساد و تبعيض مبارزه کند و يک زندگي پاک و شرافتمندانه را براي مردم به ارمغان بياورد.
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ديوانگی و فاز بدتر از آن
کیهان -1 :هنوز پيکر مطهر پيامبر اعظم (ص) بر زمين بود که برخي همراهان ناهمدل درباره جانشين الهي او اختالف
به راه انداختند و دل زهراي مرضيه سالماهلل عليها را به درد آوردند -2.فرض محال که محال نيست .تصور کنيد پس از
جنايت اردوگاه يزيد ،آقاي ظريف ،کاروان اهل بيت (ع) را هنگام عزيمت به کوفه و شام همراهي ميکرد .هنوز پيکر
مطهر شهيدان بر زمين بود و اهل بيت ،عزادار .در اين ميان ،يکي از ناظران آن جنايت بزرگ ،از آقاي ظريف ميپرسيد «آيا
شما بعد از اين قتل ،امکان مذاکره با يزيد را منتفي ميدانيد؟» و پاسخ ميشنيد «خير .من هرگز اين احتمال را منتفي
نميدانم که افراد ،رويکرد خود را تغيير دهند و واقعيات را بپذيرند .براي ما فرقي نميکند که چه کسي در کاخ کوفه يا
شام (سفيد) حضور دارد .آنچه اهميت دارد ،چگونگي رفتار آنهاست .دولت يزيد (ترامپ) ميتواند گذشته خود را اصالح
کند ،تحريمها را بردارد و به ميز مذاکره برگردد .ما هنوز در ميز مذاکره باقي ماندهايم .آنها طرفي هستند که ميز مذاکره را
ترک کردهاند .ما شکيبايي زيادي داريم»! آيا چنين سخناني ،چيزي جز نمک پاشيدن بر داغ جراحت وارده از جانب
جنايتکاران محسوب ميشد؟  -3هنوز چند هفته از جنايت آمريکا و شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سليماني نگذشته که
ابتدا آقاي روحاني و سپس آقاي ظريف ،پالس مذاکره به قاتالن آن شهيد ميفرستند؛ و حال آنکه پيشاپيش ،اعتماد دوباره
به شيطان بزرگ را «ديوانگي» خواندهاند .بيترديد نتيجه اين رفتار و گفتار ،تشويق جنايتکاران به تحريم و ترور و جنايت
بيشتر است .چرا چنين پالسهاي خطرناکي ارسال ميشود و با توهين طرف مقابل مواجه ميگردد؟ کدام مشورت
مسمومي چنين القا کرده که خط قرمز« ،عدم مذاکره» است و بايد به هر قيمت بر مذاکره با آمريکا تاکيد کرد؟ جرم آمريکا
قبال اين بود که توافق را زير پا گذاشته بود و با اين وجود ،دولت ما به انجام يکطرفه تعهدات 24 ،ماه پس از خيانت
آمريکا و اروپا ادامه ميداد .آن زمان ميشد گفت آمريکا تحريمها را جبران کند تا بتواند به جمع  5+1در برجام (و نه
مذاکره براي دادن امتياز جديد از سوي ايران) برگردد .اما اکنون به خيانت آمريکا ،جنايتي بيسابقه در حد ترور «فرمانده
مبارزه بينالمللي با تروريسم» افزوده شده و دشمن در اقدامي خباثتآلود ،فرمانده ارشد نيروي دفاعي ما را ترور کرده
است .در اينجا آقاي ظريف بيجاتر از بيجا مرتکب شده ميگويد آمريکا اگر تحريمها را بردارد ،ما آماده مذاکره دوباره
هستيم! پس تکليف غيرت و شرافت و عزت چه ميشود؟ ترامپ و تيمش بايد چه استنباطي از اين ادبيات بکنند؟ -0قرار
است دنيا ترامپ را بشناسد که اهل تعهد و مذاکره نيست؟ اينکه از ارديبهشت پارسال براي دنيا يقيني شده و اکنون همين
فرد و تيمش ،صراحتا ميگويند ژنرال سليماني را در کشوري که مهمان رسمياش بوده ،ترور کردهاند .چرا وزارت خارجه
يا معاون حقوقي رياستجمهوري به تعقيب کيفري تروريستها و اقامه دعوا عليه آنها در محاکم بينالمللي نميپردازد؟
شرمآور نيست که براي چندمين بار ديپلماسي التماسي پيشه کنند؟ آقاي ظريف را نه فقط به نيويورک (براي شرکت در
نشست سازمان ملل) ،بلکه به سوئيس (نشست داووس) هم راه ندادند تا خاطره تلخ دريغ کردن از يک باک بنزين در
مونيخ آلمان تکرار شود؛ با اين وجود چرا اصرار دارند خود را بفريبند؟ -5سراب اعتماد و رفاقت با شيطان بزرگ ،نه با
ترور شهيد سليماني يا خروج ترامپ از برجام ،بلکه در دولت اوباما با تحريمهاي ويزايي ،تهديد طرفهاي همکاري ايران
و تمهيد تحريمهاي کاتسا و آيسا به پايان رسيد .اما آقاي روحاني و ظريف گويا نميخواهند چشم بگشايند و ببينند
سرگرم روياانديشي در بحبوحه جنگ همهجانبه دشمن بودهاند .اما چرا؟ آيا آن چند ده ميليون نفري که در تشييع
دشمنشکن پيکر شهيد سليماني به خيابانها آمدند ،جز عزت و اقتدار و انتقام ،مطالبه ديگري از دولتمردان داشتند.
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پديدهای يکتا در جهان امروز
جوان :فشار حداکثري کاخ سفيد عليه مردم ايران در ماههاي اخير اگرچه مصائب و مشکالتي را بر مردم و نظام
جمهوري اسالمي تحميل کرده است،ايستادگي مردم ايران در برابر اين فشارهاي متنوع اقتصادي و سياسي و حتي تهديد
نظامي ،ضمن اثبات ناکارآمدي اين استراتژي خود به بستري براي شکوفايي انقالب و رونمايي از بسياري از ظرفيتهاي
نهفته آن تبديلشده است .اکنونکه انقالب اسالمي وارد چهلمين سال دوم از عمر بابرکت خود شده است ،پويايي و
سرزندگي انقالب را بهرغم فشارها و تهديدات دشمنان در عرصههاي مختلف ميتوان ديد :حضور دهها ميليون ايراني در
مراسم تشييع زندهبودن انقالب را به رخ جهانيان کشيد .اين حضور تمامي تبليغات و باورهاي شکلگرفته در ذهن دشمن
در رابطه با مردم ايران و شکاف ادعايي در ميان آنان با نظام را به همريخت .ونشان داد که انقالب اسالمي به دليل ابتنا به
ارزشهاي ناب اسالم و فرهنگ عاشورا بهرغم سي سال تهاجم فرهنگي و جنگ نرم دشمن از ظرفيتهاي بالقوه و
درونزا براي پااليش ضعفها و آسيبها و مقابله با تهديدات فرهنگي دشمن برخوردار است .هنگام شکلگيري و
پيروزي انقالب اسالمي ،انقالبيون ايران هيچ الگوي تحققيافته از يک نظام اسالمي را در جهان نداشتند ،اما اکنون نظام
جمهوري اسالمي آنگاهکه قابليت و کارآمدي خود را در برابر بينظيرترين فشارها و تحريمهاي تاريخ جهان اثبات کرده و
از مسير اصلي انقالب و اسالم خارج نشده است ،موج گسترش تفکر انقالب و گفتمان امام ،جهان را تحت تأثير قرار داده
و ظهور و درخشش سرپنجههاي مقاومت در منطقه را در پي داشته که هريک همچون يک قدرت منطقهاي که
شکستهاي متعددي را بر امريکاييها و صهيونيستها و سعوديها و ديگر متحدان استکبار جهاني در منطقه وارد کرده و
موجوديت خود را در جهان امروز تثبيت کردهاند.به لحاظ اقتصادي اگرچه ممکن است کشور با ضعفها و کاستيهايي
مواجه باشد که بعضاً ناشي از تحريمها و يا ضعف دستگاههاي اجراي در عدم اتکا به ظرفيتهاي داخلي و يا اميد بستن
به قدرتهاي غربي است ،اما برآيند حرکت کشور در اين چهل سال با هيچ کشوري در جهان قابلمقايسه نيست ،چراکه
بهرغم پيشرفتهاي برخي از کشورها در شرق آسيا که ناشي از سرمايه کشورهاي غربي و انتقال فنّاوري و خدمات
مستشاري آنها است ،ايران در اين چهل سال از اين کمکها محروم بوده و دستاوردهاي کنوني کشور در عرصههاي
صنعتي و علمي و هستهاي ،فضايي و ...همه در اوج فشارها و تحريمها بهدستآمده است و اين امر نشاندهنده قابليتها
کارآمدي نظام ديني است .عدم انحراف از مسير اصلي انقالب و تکيهبر گفتمان اسالم ناب و فرهنگ عاشورا در طول 04
سال گذشته ،بهرغم تهاجم فرهنگي و جنگ نرم دشمنان بيروني و خيانتهاي عوامل داخلي ،يکي ديگر از شاخصههاي
انقالب اسالمي است که آن را از همه انقالبها و نظامهاي سياسي دوران معاصر متمايز ميکند .اين ويژگي سبب شده
است که پديده انقالب ظرفيت گفتمان سازي و جذب خود را در ميان مسلمانان و مستضعفان جهان همچنان حفظ کرده و
الهامبخش باشد.همت و اراده ملي براي ايستادگي و قويتر شدن عامل و عنصر اصلي استمرار اين راه است که بهرغم
گذر نسلي در ميان اکثر مردم ايران زنده است ،رهبر معظم انقالب در خطبههاي نماز جمعه روز  27ديماه بهدرستي آينده
روشن نظام را مبتني براين شاخصهها ترسيم نموده و يادآور ميشوند :اين ملت عزيز و اين کشور عزيز به فضل الهي
قويتر نيز ميشوند ،نهتنها در بُعد نظامي بلکه در ابعاد اقتصادي و جهش علمي و فناوري که پشتوانه تحقق اين هدف،
حضور و صبر و استقامت ملت درصحنه و تالش و کوشش بيوقفه مسئوالن و مردم است .رهبر انقالب افزودند :به فضل
الهي ،اين ملت و کشور در آيندهاي نهچندان دور به نقطهاي ميرسد که دشمنان حتي جرئت تهديد او را هم پيدا نکنند.
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عراق بین دو انقالب؛ و آزمون تاريخی مرجعیت شیعه
فارس :تاريخ عراق مدرن سرشار از جنبش هاي اجتماعي اعتراضي است و از اينرو مي توان عراق مدرن را عراق
اعتراضات دانست .از آن زمان که پس از فروپاشي عثماني ،قدرتهاي استعماري آن روز يعني انگلستان و فرانسه که قبال از
سال  1916پيمان استعماري سايکس-پيکو را بسته بودند ،با تقسيم ارثيه عثماني که به آن مرد بيمار اروپا مي گفتند ،نطفه
دولت-ملتهاي ساختگي منطقه را شکل دادند و يکي از اين دولتهاي ملي ،عراق بود .عراقي که متشکل از سه استان
عثماني بود :موصل ،بصره و بغداد .اين دولت-ملت جديد که مانند بقيه کشورهاي نفت خيز منطقه سهم بريتانيا شده بود،
جمعيتي ناهمگون به لحاظ قومي و مذهبي داشت و تقاطع قوميت هاي کرد و عرب و ترکمان از سويي و همچنين شيعه
و سني و ايزدي و مسيحي از سويي ديگر ،ترکيبي را بوجود آورده بود که اداره آن تا حد زيادي براي بريتانيا دشوار مي
نمود .انقالب  1924همچون همه جنبش هاي اجتماعي کالسيک بر سه محور استوار بود :کنشگران ،ايدئولوژي و زمينه
اجتماعي .در حوزه کنشگران؛ سه جزء ذيل قابل بررسي و تمايز هستند :رهبري جنبش (که با علما و مراجع تقليد بود)،
توزيع کنندگان (که علماي رده پايين تر بودند) ،و قاعده هرم (که توده هاي مردم عراقي بودند) .ايدئولوژي جنبش 1924
اسالمي بود و زمينه اجتماعي نيز اشغالگري و مصائب آن .در اين جنبش ،نقش علما و رهبري آنان بي نظير بود .اين يکي
از نخستين برهه هايي بود که علماي شيعه بصورت تمام عيار به کنشگري سياسي مي پرداختند ،و البته نتيجه اين
کنشگري بسيار درخشان بود و در تاريخ تشيع و جهان به ثبت رسيد .انقالب  2424اما ،با انقالب قبلي تفاوت هايي دارد.
اين انقالب اگرچه در همان زمينه کلي قبلي يعني ضديت با اشغالگري اتفاق مي افتد و از آبشخور ايدئولوژي اسالمي
سيراب مي شود ،اما در سطح کنشگران آن اتفاقي شگرف رقم خورده و تفاوتي بنيادي با نوع قبلي دارد .در اينجا شاهد
اين هستيم که علماي مياني که بطور سنتي در جنبش هاي اجتماعي عراق نقش توزيع کننده را داشته اند ،در خال رهبري
علماي بزرگ به ميدان آمده و در نقش رهبري قرار گرفته اند .تقريبا هيچ يک از مراجع سه گانه بزرگ در عراق ،نقشي در
راهپيمايي اخير نداشتند و اين يعني آزموني سخت براي علماي عراقي در اين برهه حساس تاريخي ،چرا که علماي شيعه
در طول تاريخ عراق ،سردمدار جنبش هاي اعتراضي بوده اند.

