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به هنگام خواندن وصیت نامه شهید بزرگوار 
حاج قاس��م س��لیمانی که در چهلمین روز 
شهادت او منتشر شد به جمله ای برخوردم 
که کلید حل بسیاری از مشکالتی است که 
اکنون وجود دارد. وصیت نامه حاج قاس��م 
سراس��ر درس و عبرت اس��ت، ی��ادآوری و 
هش��دار، درس هایی دارد که می توان و باید 
از آن بهره گرفت، حتی می توان این وصیت 
نام��ه را در دروس م��دارس و دانش��گاه ها 
گنجان��د و درب��اره آن بح��ث و گف��ت وگو 
کرد. نباید از این اقدام غفلت ش��ود. شهید 
حاج قاس��م س��لیمانی در فرازی از وصیت 
نامه خود چنین نوش��ته است، »در مسائل 
سیاسی، والیت فقیه را بر سایر امور ترجیح 
دهید.« و این س��خن در بخش��ی از وصیت 
نام��ه او چون ن��وری می درخش��د، او همه 
وج��ود خود را وقف والی��ت فقیه کرده بود 
و توصیه او به همگان به ویژه سیاس��یون و 
جناح های سیاسی کش��ور به ترجیح دادن 
والیت فقیه بر س��ایر امور، توصیه ای اس��ت 

که خود به آن عمل می کرد.
حاج قاسم گرایش سیاسی به چپ و راست 
نداش��ت، اصولگرا و اص��الح طلب را تفاوتی 
قائ��ل نب��ود، چرا ک��ه اعتقاد داش��ت، تنها 
جریان و حزب سیاسی باید حزب اهلل باشد 
که از ولی فقیه زمان تبعیت می کند. تبعیت 
کام��ل از والیت فقیه از س��وی جریان های 
سیاسی و مردم، آنها را در جریان یک راه و 
خط قرار می داد، انقالبی بودن و حزب اللهی 
عم��ل کردن نتیجه چنین دیدگاه و مکتبی 
اس��ت که تاریخ از عمل نکردن به این مهم، 
نمونه های بسیاری را دارد. از زمان حضرت 
رس��ول اکرم)ص( تا امامت حضرت علی)ع( 
و ائمه اطهار)س( تاکنون چنین غفلت هایی 
اس��ت که باعث شده تا گرفتاری های جهان 

اسالم و تشیع پایان نیابد.
وحدت حول مح��ور والیت فقیه تنها راهی 
اس��ت که می توان از مس��یرهای س��خت و 

دشوار عبور کرد و به قله رسید.
در این میان مسئولین و جریان های سیاسی، 
خطاب اصلی وصیت نامه شهید حاج قاسم 
سلیمانی هستند. مس��ئولین کافی است به 
توصیه ه��ا و رهنمودهای والیت فقیه توجه 
بیشتری داشته باشند آنگاه است که نتیجه 

آن را خواهند دید. 
التزام عملی به والیت فقیه است که می تواند 
همه مس��ئولین در هر قوه و نهادی را یاری 
کن��د و هر جا که ضع��ف و ناتوانی در امور 
کش��ور دیده می ش��ود، نتیجه بی عملی به 
رهنمودها و توصیه هایی است که ولی فقیه 
آنها را همچون چراغ راه در کوران مشکالت 

و گرفتاری ها به همگان نشان داده است.
انقالب اس��المی ایران ی��ک حکومت مردم 
س��االری دینی را بنا نه��اده که در رأس آن 
والیت فقیه قرار دارد، مبنا بر این اس��ت که 
مردم انتخاب می کنند، این مردم هس��تند 
که نماین��دگان خود را به مجلس ش��ورای 
اس��المی می فرس��تند و رئی��س جمهور را 
برمی گزینن��د و در ای��ن راه اگر کوچکترین 
بی توجه��ی و کم توجهی به ن��وع انتخاب 
مردم وجود داش��ته باشد، این مردم هستند 
ک��ه زیان خواهند دید. هنگامی که س��ردار 
دل ها تأکید دارد در مسائل سیاسی، والیت 
فقیه را بر س��ایر امور ترجیح دهید، مفهوم 
آن این است که به رهنمودهای روشنگرانه 
ولی فقیه توجه ویژه داش��ته باشید چرا که 
او همه ش��اخص های یک نام��زد انتخابات 
ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسالمی 
را برای افکار عمومی روشن کرده است و اگر 
در صحنه انتخابات، مردم انتخاب درس��تی 
انج��ام ندهند، یا فریب ش��عارها، تبلیغات و 
وعده های جریان های سیاس��ی و نامزدهای 
انتخابات را بخورند، مسئولیت عواقب انتخاب 

نادرست با مردم خواهد بود.
درس��ت اس��ت که همه نامزدهای انتخابات 
از ه��ر طیف سیاس��ی بای��د تأیی��د و احراز 
صالحیت ش��وند، ام��ا این رون��د در جریان 
بررسی صالحیت ها نمی تواند برای رأی دادن 
کافی باشد، ضمن آن که داوطلبان مسئولیت 
نیز خود را باید با ویژگی های یک فرد انقالبی 
تطابق دهند که آیا با این ویژگی ها همخوانی 

دارند یا در تضاد هستند؟!

درس های وصیت نامه 
شهید حاج قاسم سلیمانی

ادامه صفحه 2

سیاست روز راهکارهای هدایت نقدینگی لجام گسیخته در اقتصاد را بررسی می کند؛ 

حجت االسالم صدیقی: 

مجلسی در تراز شهید سلیمانی باید 
شکل بگیرد
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سرمقاله

m.director80@yahoo.com

محمد صفری

مسکو: 
اظهارات غیرمسئوالنه ترکیه درباره سوریه تنش ها را 

افزایش می دهد
وزارت دفاع روس��یه طی بیانیه ای اعالم کرد که اظهارات غیرمس��ئوالنه ترکیه درباره گلوله باران 

ارتش سوریه، تنش ها را افزایش می دهد.
روز جمعه ارتش ترکیه مدعی شد که در گلوله باران مواضع ارتش سوریه، 63 نفر را خنثی کرده 
اس��ت. )ارت��ش ترکیه زمانی از عبارت خنثی کردن اس��تفاده می کند ک��ه نیروهای طرف مقابل 

دستگیر یا کشته باشد.«
در ادام��ه بیانیه وزارت دفاع روس��یه آمده اس��ت: »اظهارات ترکیه درباره وق��وع تلفات در ارتش 

سوریه در ادلب صحیح نمی باشد.«
به گزارش اس��پوتنیک،  وزارت خارجه روس��یه نیز روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای گفت: »از نظر 
ما، اس��تفاده از حوادث غمبار با هدف کسب امتیازهای سیاسی در داخل ]ترکیه[، غیرقابل قبول 
اس��ت«. وزارت خارجه روس��یه سپس از نمایندگان و مس��ئوالن ترکیه ای خواست قویاً از چنین 
»اظهارات تحریک آمیزی که، به هیچ وجه کمکی به مذاکرات سازنده میان دو کشور بر سر موضوع 

راهکار سوریه نمی کنند«، اجتناب نمایند.
»ماریا زاخارووا« س��خنگوی وزارت خارجه روسیه نیز در این باره توضیح داد: »باید توجه داشت 
ک��ه تم��ام مناطق کاهش تنش در س��وریه، به عنوان ابزار موقت تش��کیل ش��ده اند که نباید به 
هیچ طریق مانع حاکمیت و تمامیت ارضی این کش��ور ش��وند، همچنین مبارزه با تروریست های 

شناخته شده از سوی سازمان ملل را نیز متوقف نکند«.
پیشتر وزارت دفاع روسیه با انتقاد از عدم پایبندی ترکیه به تعهدات خود ذیل توافق سوچی در 

مورد ادلب، ترکیه را مسبب وخامت اوضاع در این استان سوری معرفی کرد.
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والدت با سعادت حضرت فاطمه  ی زهرا )سالم هللا علیها(، روز زن و هفته  ی بزرگداشت مقام مادر مبارک باد

بازدید رییس قوه قضاییه از ندامتگاه زنان
به مناسبت روز زن صورت گرفت

صفحه 2

با نهایت تاثر و تاسف مصیبت درگذشت آقای نصیریان را به خانواده و همکاران 
ایشان در بانک صنعت و معدن تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند متعال رحمت 

 واسعه الهی برای آنمرحوم مسئلت داریم.

 اناهلل و اناالیه راجعون

روزنامه سیاست روز


