
   خبر یک 

چرا باید دفاع مقدس را پاس بداریم
 امسال 40 سال است که از حمله وحشیانه صدام به ایران اسالمی آن 
هم با تحریک و کمک حداقل 35 کشور برای از بین بردن نظامی که 
تازه 20 ماه از تأسیس آن سپری شده بود،  می گذرد. به تعبیر دیگر، 
دفاع مقدس ما نیز همچون انقالب اسالمی که در بهمن 1397،  40 
ساله ش��د، از فردا وارد 40 ساله دوم خود می ش��ود و طبیعی است 
همانگونه  که  در گام دوم انقالب، تکالیفی به گردن همه ماس��ت تا 
انقالب اسالمی را بنابر توصیه های هشتگانه رهبری معظم انقالب 
در بیانیه گام دوم برای ادامه این مسیر ناهموار و پر چالش در نظام 
ناعادالنه بین الملل همراهی   و در راه اعتالی انقالب اس��المی تمام 
کوشش خود را مصروف کنیم، بر ماس��ت که در 40 ساله دوم دفاع 
مقدس، انتقال دهنده خوبی برای مفاهیم بلند ارزش های این دوران 
درس آموز باشیم و نسل چهارم، پنجم و نسل های آینده انقالب را که 
هیچ خاطره ای از آن دوران پرافتخار هشت ساله ندارند   تربیت کرده 
باشیم تا مدیون ش��هیدانی که فراتر از آزادی خاک، در سر سودای 

آزادی تمام ابناء بشر از یوغ استکبار را داشتند،نمانیم.
اکنون دیگر کامال آشکار شده است که بس��یاري از اختالف نظرها 
درباره کم و کیف هشت سال جنگ تحمیلي به جهت  رویکردهایی 
است که بعضا در این حوزه وجود دارد . به این معنا که تعریف متعدد 
و بس��ا متناقضي که افراد از این واقعه تاریخي ارائه می دهند منجر 
به اختالف نظر در تحلیل ها شده است. برخي جنگ ایران و عراق را 
از این منظر بررس��ي مي کنند که جنگی است  همانند دیگر جنگ 
هایی که تاکنون در جهان رخ داده اس��ت  و برخي دیگر، آن را دفاع 
در مقابل تهاجم یک دیکتات��ور فرصت طلب در یک مقطع تاریخی 

خاص مي دانند.
 اما واقعیت آن اس��ت که باید صدام و اقدام او را نوک پیکان تقابل با 
انقالبي  دانس��ت که براي نظم جدیدی در جهان ایجاد شده بود . از 
این رو است که  استفاده از کلمه »دفاع« و تأکید بر آن در یاد کردن 
از جنگ تحملي و یا تعبیر »جنگ احزاب« توسط امامین انقالب  را 
شایسته  این نام برای هشت س��ال مقاومت ملت ایران در مقابل نه 

صدام،  بلکه همه دنیای استکباری شرق و غرب می دانیم. 
1-جنگ 8 ساله ما دفاعي بود یا تهاجمي؟

در مورد قضیه    اصل جنگ؛ اوالً این جنگ هش��ت ساله ملت ایران، 
یک جنگ دفاعي بود. جنگ دفاعي با جنگ تهاجمي دو فرق عمده 
در معنا و مضمون دارد؛ یک فرق این است که جنگ تهاجمي، حاکي 
از خوي تجاوزطلبي است؛ اما جنگ دفاعي فاقد چنین خوی زشتی 
است. دوم اینکه جنگ دفاعي، محل بروز غیرت و تعصب و وفاداري 
عمیق انسان ها به آرمان هایي است که به آنها پایبند هستند ؛ حاال 
این آرمان ها یک زمان عنصری به نام وطن است یا باالتر از آن؛ یعني 
دین،  عقیده و اسالم مبنای آن بوده است. در جنگ تهاجمي، چنین 
عناصری اصال مطرح نیس��ت. فرض کنید امریکا که به عراق حمله 
می کند، سرباز امریکایي نمي تواند ادعا کند که این کار را براي عشق 
به وطن خود انجام می دهد. اما اگر  یک عراقي در داخل کشور خود، 
در مقابل ای��ن حمله و این هجوم و حضور نظامي ایس��تادگي کرد، 
معناي این ایس��تادگي، دف��اع از وطن، دفاع از هوی��ت ملي و دفاع 
از ارزش هایي اس��ت که به آن پایبند اس��ت. جنگ دفاعي و جنگ 

هجومي، این دو تفاوت  اساسی را دارد. 
2-جنگ ما، سرمش��ق دفاع ملت فلس��طین، لبنان و همه آزادگان 

جهان بود
تالشي که بس��یاري از جریانات برانداز براي القاي کلمه جنگ و به 
طبع آن معناي خون ریزي و خشونت مي کنند آن است که از تبادر 
ذهني مخاطب بهره جسته و حماسه ملت مسلمان ایران را به حاشیه 
رانده و تصویر زشتي را جایگزین آن کنند. اما برجسته سازي کلمه 
دفاع توس��ط رهبر معظم  انقالب به همین منظور اتفاق مي افتد و 

مي فرمایند: جنگ ما، جنگ دفاعي بود.
 ملت ایران نشان نداد که مایل به تجاوز و تعرض است؛ و ملت ایران 
نشان داد آنجایي که پاي دفاع از هویت ملي و آرمان های عزیزتر از 
هویت ملي درمیان است، ایستادگي او، ایستادگی درس آموز است؛ 
ایستادگی معمولي نیست، ایستادگي اي اس��ت که می تواند براي 
ملت هاي دیگر، به عنوان الگو و سرمشق به حساب بیاید؛ کما اینکه 
به حساب آمد؛ هم فلسطیني ها به ما گفتند که ما از شما یاد گرفتیم؛ 
هم لبناني ها در طول این سال ها مکرر به ما گفتند که ما از شما یاد 

گرفتیم. 1385/7/29
3-عزت؛ نتیجه دفاع غیرتمندانه جوانان در دفاع مقدس بود

وقتي جنگ هاي گذش��ته ای��ران را با دوران دفاع مقدس مقایس��ه 
می کنیم به وضوح براي مان آشکار می ش��ود که قدر و عیار حماسه 
این هشت س��ال چقدر اس��ت. رهبر معظم انقالب در همین زمینه 
می فرمایند: امروز بیش از 150 سال و نزدیک به 200 سال از قرارداد 
ننگین ترکمانچاي مي گذرد. هر ایراني که آن تاریخ را بخواند، بعد از 
گذشت نزدیک به دو قرن، در روح خود احساس شرمساري، حقارت 
و شکس��ت مي کند و از خود مي پرس��د: چطور در حادثه اي به آن 
عظمت، سردمداران کشور قادر نشدند عزم ملي و سرمایه هاي مادي 
و معنوي کشور را به کمک هویت ملي این کشور به میدان بیاورند؟! 
ببینید بر ملت ایران در آن حادثه تلخ چه گذشت، احساس خجلت و 

احساس سرافکندگي و ذلت مي کنید. 
... چیزي در دل این ملت جوشید  که برکات و ارزشش براي امروز و 
فرداي این ملت، از همه چیز باالتر است، آن، احساس اتکا به نفس، 
احساس عزت، احساس استقالل، احساس خودباوری ملی عظیم و 

احساس اعتقاد به این بود. 1379/7/6
4-مقاومت فعال

دفاع مقدس جلوه ای آش��کار از مقاومت فعال ملت ای��ران در برابر 
دش��من بود، زیرا در  هش��ت س��ال دفاع مقدس، نه تنها برای دفع 
تجاوز دش��من تالش ش��د، بلکه در مقاطعی نیز ت��ا مرحله تنبیه 
متجاوز نیز پیش رفتیم، به گونه ای ک��ه رزمندگان ما عملیات های 
متعدد برون مرزی در داخ��ل خاک عراق انجام دادن��د. به عبارتی، 
آنچه دشمن را وادار به عقب نش��ینی و پذیرش شکست کرد، فقط 
دفع تجاوز نب��ود، بلکه توانایی وارد کردن ضربه متقابل به دش��من 
نیز بود. در واقع، نجات کش��ور در س��ایه ی مقاومتی صورت گرفت 
منجر به بازدارندگی مؤثر گردید. تجربه حاصل شده از دوران دفاع 
مقدس نشان می دهد که راهبرد منطقی و صحیح مواجهه با دشمن 
مستکبر باید در قالب » مقاومت فعال« تعریف شود. یعنی مقاومت 
در قالبی که ماهیت انفعالی و تدافعی صرف ندارد، بلکه با ابتکار عمل 
و خالقیت، به گونه ای در مقابل دشمن عمل می کند که تهدید را با 
تهدید جواب می دهد که اتخاذ این راهب��رد، منجر به خنثی کردن 

ابزارهای دشمن می شود.
همانگونه که رهبر معظم انقالب فرمودند دوران هش��ت ساله دفاع 
مقدس و ایستادگی در برابر جبهه متحد دشمن، به ملت ایران نشان 
داد که »هزینه ایس��تادگي و مقاومت به مراتب کمت��ر از وادادگي 
و تس��لیم اس��ت و اگر آن کاري که رزمندگان کردند، آن کاري که 
خانواده ها کردند، آن کاري که بسیج عمومي ملت کرد، آن کاري که 
گزارشگران این صحنه هاي شرف کردند و در مقابل چشم مردم قرار 
دادند و آن کاري که آن سلسله جنبان همه این افتخارها کرد؛ نمي 
بود، تردید نداشته باشید قطعه اي از خاک ایران را مي گرفتند، بعد 
با قدري چک و چانه مقداري از آن را پس مي دادند و منت هم س��ر 
ملت ایران می گذاش��تند - البته در طول سال هاي متمادي و قطعاً 
بیش از هشت سالي که جنگ طول کشید این کار را مي کردند - بعد 
ملت ایران هر وقت به آن منطقه از کشور خود مي نگریست، احساس 

حقارت مي کرد! 1379/7/6

حسن رشوند

 فرمانده کل سپاه: امریکا هرگز شرایط ایجاد یک جنگ جدید را آن هم با ایران ندارد 
و هیچ یک از شاخص های قدرت در امریکا، نظام سیاسی این کشور را به سمت جنگ هدایت نمی کند

امریکا در میدان حریف ما نیست 

ادامه از صفحه یک 
سردار سرلشکر پاس��دار حسین سالمی، فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی شامگاه شنبه 
با حضور در برنامه نگاه یک س��یما به مناس��بت 
هفته دفاع مقدس، شهدا را س��تارگان راهنمای 
راه برشمرد و اظهار داشت: شهدا از همه آرزوهای 
خود چشم پوش��ی کردند تا این ملت به آرزوهای 
خود برس��د و امروز جهان ثمرات و نشانه های قد 
کشیدن شجره های مبارک انقالب را می بیند. در 
بین این ستارگان درخش��ان، یک چهره به خوبی 
می درخشد و او سردار س��پهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی اس��ت. او مردی بود که 41 سال لباس 
جهاد را از تن خارج نکرد، شمشیر را زمین نگذاشت، 
بیرق جهاد را برافراشته نگه داشت و هیچ آرزویی 
جز عزت مسلمانان نداشت. فدا شدن منش او بود 
و »فدای شما بشوم« تکیه کالم این جوانمرد بود 
که ناجوانمردانه به ش��هادت رسید. ایران و جهان 
اسالم هیچ گاه خاطرات ماندگار مجاهدت های این 

بزرگمرد را فراموش نخواهد کرد.
وی با بی��ان اینکه ملت ایران می تواند فش��ارهای 
سیاسی و اقتصادی و روانی را مهار کند، خاطرنشان 
کرد: دش��من همه جانبه حمله کرده بود تا ملت 
ایران را بش��کند، هرچه تالش کرد هیچ نتیجه ای 
نگرفت. مقاومت این ملت متوقف نمی شود و امروز 
عزیز و سربلند است. مش��کالت امروز کشور ما در 

پیشرفته ترین جوامع هم وجود دارد؛ آنها همه عاجز 
و ناتوانند، اما اینجا وضعیت متفاوت است.

    امریکا شرایط تحمیل جنگ علیه ایران 
را ندارد

فرمانده کل س��پاه در پاسخ به س��ؤالی پیرامون 
تهدیدات نظامی امریکا گفت: این اطمینان خاطر 
را می دهیم که هیچ قدرتی از جمله امریکا شرایط 
تحمیل یک جنگ جدید علیه ملت ایران را ندارد 
و از این بلوف های اغراق آمیزی که رئیس جمهور 
امریکا مطرح می کند ابداً نگران نباشند. وقتی رهبر 
یک کشور به اصطالح بزرگ مثل امریکا فاقد دانش 
و تجربه سیاسی الزم و فاقد شناخت دقیق از قدرت 
نظامی است و هیچ جنگی را تجربه نکرده، طبیعی 

است به بیان اعداد اغراق آمیز روی بیاورد.
سرلشکر سالمی با تأکید بر اینکه اساساً قدرت های 
این چنینی همیش��ه در بلوف زندگی می کنند و 
بخشی از قدرتشان را در ارعاب های اغراق آمیز به 
دس��ت می آورند، عنوان کرد: امریکا هرگز شرایط 
ایجاد یک جنگ جدید را آن هم ب��ا ایران ندارد و 
هیچ یک از ش��اخص های ق��درت در امریکا، نظام 
سیاسی این کشور را به سمت یک جنگ هدایت 

نمی کند.
وی ادامه داد: به دلیل سوءتدبیر، زوال عقل سیاسی 
سران امریکا و انحطاط در تدبیر که در دوران ترامپ 
به اوج خود رس��یده، ارتش امریکا را به یک ارتش 

فرسوده و خس��ته تبدیل کرده و این ارتش امروز 
ارتشی نیست که قدرت گس��ترش بر روی زمین 
را داش��ته باشد. سالح هایی که دس��ت این ارتش 
است هنوز متعلق به چند دهه قبل است و قدرت 
نوسازی خود را از دس��ت داده و روحیه آنها بسیار 

خسته است.
    قادریم تمام منافع امریکا در منطقه را به 

آتش بکشیم
فرمانده کل سپاه ادامه داد: شاخص های اقتصادی 
آنها به گونه ای نیست که بتوانند یک جنگ جدید را 
مدیریت کنند. جامعه امریکا هم ظرفیت پذیرش 
تلفات جدید را ندارد، چراکه جنگ با ایران متفاوت 
خواهد بود. اگر امریکایی ها بخواهند با ما بجنگند 
باید در منطقه باش��ند، آنها نمی توانن��د بیرون از 
منطقه با ما بجنگن��د، وقتی در منطقه مس��تقر 
هستند، همه جا زیر دید و تیر ما هستند و ما قادریم 
تمام منافع و پایگاه های آنها در منطقه را به آتش 
بکشیم و اشغال کنیم. ما می توانیم منطقه را جارو 
کنیم. سرلشکر سالمی با تأکید بر اینکه قدرتی که ما 
امروز انباشته ایم، بر اساس بدبینانه ترین فرض برای 
جنگ با امریکا و ائتالفی با امریکاست، تصریح کرد: 
ابزارهای یک جنگ گسترده را در دریا، زمین و هوا 
فراهم کرده ایم و با این منطق قدرت دفاعی مان را 
توسعه دادیم که در یک جنگ وسیع با امریکا پیروز 
شویم. وی با بیان اینکه ما معادله غلبه را با آنچه در 

دفاع مقدس آموخته ایم در ارتش و سپاه و بسیج 
س��اخته ایم، گفت: ما اهل تعقیب و تنبیه متجاوز 
هستیم و هزاران گردان نیرو روی زمین داریم که 
اگر به حرکت درآیند همه منافع امریکا در منطقه را 
تحت تصرف و آتش قرار خواهند داد. امریکایی ها بر 
سر یک دوراهی هستند یا باید بمانند و شکست را 

بپذیرند یا بروند و شکست را بپذیرند.
فرمانده کل س��پاه ادام��ه داد: امریکایی ها دیوانه 
نیس��تند که خود را در معرض یک نیروی مسلح 
قدرتمند قرار دهند، وقتی عین االس��د را زدیم بر 
مبنای این ف��رض زدیم ک��ه امریکایی ها واکنش 
نشان می دهند و برای ادامه کار صدها موشک آماده 

کرده بودیم.
 موشک بخش کوچکی از قدرت دفاعی ماست، اگر 
این شیر آرمیده به حرکت درآید هیچ قدرتی یارای 
ایستادگی در برابر آن را نخواهد داشت. اینها لفاظی 
نیست و من از جنگ روانی متنفرم، از اغراق های بی 
مورد متنفرم، من فردا باید در این جنگ پاسخگو 
باشم، اعالم  می کنم ما هیچ نگرانی از هیچ جنگی 

نداریم. توان انهدام و تعقیب دشمن را داریم.
   فروپاش�ي نظام س�لطه تاوان ترور حاج 

قاسم
وی شکست استکبار جهانی را تنها پاسخ به خون 
شهید حاج قاسم س��لیمانی دانست و گفت: ما به 
دنبال تحقق خواسته آن ش��هید بزرگوار هستیم 
که به واقعیت نزدیک  می ش��د و این خط را دنبال 
می کنیم. امری��کا هیچ غلط��ی نمی تواند بکند و 
نتوانس��ته کند. طبس و آتش گرفتن امریکایی ها 
در طوفان شن یک مصداق واقعی است. شکست 
خوردن امریکایی ها در دفاع مقدس یک واقعیت 
زنده است. از س��وی دیگر ناتوانی امریکایی ها در 
تحریم اقتصادی ملت ایران یک مثال واقعی است 
آنها در تهاجم فرهنگی و روانی علیه ملت ایران هم 

شکست خوردند.
 سرلشکر سالمی با بیان اینکه مقصود ما از هدف 
قرار دادن پایگاه عین االسد مورد اصابت قرار دادن 
س��ربازان امریکایی نبود، گفت: ما تنها تأسیسات 
پایگاه را نش��انه گرفتیم و تنها می خواستیم ثابت 
کنیم زمانی که می گوییم می زنیم، می زنیم. انتقام 
حاج قاسم ابعاد وس��یعی دارد که شامل سربازان 
امریکایی نمی شود. تاوان این شهادت و ترور را نظام 
سیاس��ی امریکا باید بدهد. نظام سلطه که چنین 
تصمیماتی در آن گرفته ش��ده باید به فروپاش��ی 

برسد. 
سردار سالمی گفت:  روح انتقام  سخت جهان اسالم 
را درب��ر گرفته و من معتقدم تأثیر ش��هادت حاج 
قاسم بیش از حیات او در استحکام بخشی به جبهه 
مقاومت و محکم کردن پایه های این جبهه مؤثر بود. 
شهید حاج قاسم سلیمانی از قاسم سلیمانی زنده تر 

و قوی تر در جهان اسالم حرکت می کند.

      فارس: حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح 
امروز در مراسم آغاز هفته دفاع مقدس از طریق ارتباط تصویری به ایراد 
سخنرانی خواهند پرداخت. این سخنرانی از شبکه های صداوسیما به صورت 

زنده پخش خواهد شد.
      ایرنا: شورای نگهبان در بیانیه ای به مناسبت چهلمین سالگرد آغاز دفاع 
مقدس اعالم کرد: دفاع مقدس، برای همیشه همچون نگینی بر تارک تاریخ 
حماسه، ایثار و آزادگی ایران می درخشد و نشانه ای از عزم راسخ و بی پایان 
ایرانیان در دفاع از آرمان های بلند انقالب، تقویت وحدت و همبستگی ملی 

و حفظ استقالل کشور در مقابله با تهدیدات دشمنان نظام است.

ژه
وی

 حاش��يههايی��كانتص��ابدربيم��ه 
مركزي

 نیمه اردیبهشت س��ال جاري بود که زمزمه هاي عضویت 
امین احمدیان در هیئ��ت مرکزي بیمه البرز به رس��انه ها 
رسید. حساسیت بر سر او از آن جهت بود که امین احمدیان 
همسر بهاره هدایت محکوم امنیتي بود که محکومیت هاي 
متع��دد و زندان  رفتن ه��اي چند س��اله دارد. احمدیان در 
مواضع همسرش با وي همراه بوده و بارها در همین زمینه 
با رس��انه هاي ضدانق��الب مصاحبه کرده اس��ت. حال یک 
مقام مس��ئول در بیمه مرکزي که ضمن درخواس��ت براي 
عدم ذکر نام خود، با خبرگزاري مهر مصاحبه کرده اس��ت، 
گفته که احتماالً این انتصاب با تأیید حراس��ت وزارت کار 

انجام شده است. 
این مقام مسئول گفته که » تأیید صالحیت امین احمدیان 
که همسرش از متهمان امنیتي است، از سوي بیمه مرکزي، 
موجب تعجب و حیرت ما ش��د. حراست بیمه مرکزي روي 
مس��ائل اینچنیني دقت باالیي دارد و مایه تعجب و حیرت 
است که صالحیت احمدیان را براي عضویت در هیئت مدیره 

بیمه البرز تأیید کرد. «
او در ادام��ه گفته: »حراس��ت بیمه مرکزي براي بررس��ي 
صالحیت افرادي که معرفي مي ش��وند، از حراست دستگاه 

مربوطه استعالم انجام مي دهد و با توجه به اینکه بیمه البرز 
از شرکت هاي تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است، 
احتماالً با تأییدي که از سوي حراست وزارت کار انجام شده، 
صالحیت احمدیان تأیید شده است. اینکه همسر یک متهم 
امنیتي توانسته از کانال نظارتي وزارت کار و بیمه مرکزي 
عبور کند، نشانه خوبي نیس��ت و مسئوالن ذی ربط در این 

زمینه باید پاسخگو باشند.«


 ضربوشتمكارشناسدراستودیوي
منوتو!

ضرب و ش��تم یکي از مهمانان ش��بکه من و تو ک��ه به عنوان 
کارش��ناس در میزگرد این ش��بکه حضور داشت، جنجالي را 
علیه این شبکه بر پا کرده است. فربد طالیي، کارشناس شبکه 
تلویزیوني »من و تو« که طي حضوري در این شبکه برخالف 
خط مشي من و تو از ایران دفاع کرده بود، در پیامي ویدئویي 
مدعي ضرب و شتم و سپس بازداشت خود شد. او در این پیام 
ویدئویي مي گوید: »من االن تحت بازداشت هستم و نمي گذارند 
صحبت کنم. پلیس هم آمده، چندبار فیل��م گرفتم که پاک 
کردند... تو برنامه ریختن سرم، لباسم را پاره کردن، آقاي عباسي 

صاحب تلویزیون با تیمش هم حضور داشتند ...«
در برنامه اي در ش��بکه من و ت��و، فربد طالیي پژوهش��گر 

مطالعات راهبردي و امنیت بین الملل از دانش��گاه ردینگ 
انگلس��تان، در برابر مجري و س��ه مهمان دیگ��ر برنامه که 
همگي دیدگاه هاي ضدایراني داش��تند، ب��ه دفاع از امنیت 
ای��ران در برابر ویراني طلب��ان و طرف��داران تحریم و حمله 
نظامي پرداخت. او در توئیتر اعالم کرده که در جریان ضبط 
یک قس��مت دیگر از همین برنامه، از سوي کیوان عباسي 
مدیر این شبکه و فردي به نام سیدي از تجزیه طلبان حاضر 
در ش��بکه من وتو مورد حمله و ضرب و ش��تم قرار گرفته و 

مي خواهند او را تحویل پلیس دهند! 
این اتفاق، افش��اگري هاي قبل��ي پیرام��ون امنیتي بودن 
ساختار ش��بکه من و تو را به ذهن متبادر مي کند. از جمله، 
برخي مهمانان برنامه »استیج«، سه چهارسال قبل درباره 
اینکه س��اختمان »من و تو« در واقع یک نوع قلعه امنیتي 
اس��ت که ورود و خروج آن هیچ ش��باهتي به یک »رسانه« 
ندارد. قیس قریشي تحلیلگر سیاسي مقیم لندن در توئیتي 
در این باره نوشته است: »اولین بار نیست بازجوهاي من وتو 
این کار را مي کنند! چند نفر مخالف ایران را علیه یک مدافع 
بسیج مي کنند و شروع مي کنند به فحاشي و توهین و نهایتاً 
برخورد فیزیکي... چند بار هم با   نجاح محمد علي این کار را 
کردند و ازش عذرخواهي و خواهش کردند رسانه اي نکند. 

نجاح قطع همکاري کرد .«

شناسایی هویت شهید ارمنی دفاع مقدس 
پس از ۳۳ سال

پیکر مطهر ش�هید گمنام آرمیده در دانشگاه آزاد اس�امی زاهدان 
شناسایی شد.

به گزارش تسنیم،  این پیکر مطهر متعلق به شهید ارمنی، »هراچ هاکوپیان« 
است که 33  سال پیش  در عملیات کربالی 9 به شهادت رسید. پیکر مطهر 
این شهید واالمقام با تالش گروه های تفحص شهدا در سال 1391 در منطقه 
»باباهادی« کشف و در سال 1392 همزمان با شهادت حضرت زهرا)س( با 

بدرقه باشکوه جوانان در دانشگاه آزاد زاهدان به خاک سپرده شد.
با پیگیری های انجام شده و اخذ نمونه خون از پدر و مادر بزرگوار شهید پیکر 
 DNA مطهرش پس از گذشت هفت سال از زمان تدفین او از طریق آزمایش

شناسایی شد.
 سردار سیدمحمد باقرزاده، فرمانده کمیته جست وجوی مفقودین ستاد کل 
نیروهای مسلح با حضور در خانه شهید در اصفهان خبر پیدا شدن پیکر مطهر 
این شهید را به پدر و مادر او اعالم کرد. در این دیدار فیلم تفحص پیکر شهید 

هراچ هاکوپیان نیز منتشر شد.
شهید »هراچ هاکوپیان« یکی از شهدای عزیز ارامنه در تاریخ بیستم فروردین 
ماه 1366 و در عملیات کربالی 9 که با هدف آزادسازی منطقه باباهادی در 
شمال شرقی قصر شیرین صورت گرفت به شهادت رسید و با وجود کوشش 
همرزمانش برای انتقال پیکر، جسم بی جان شهید در منطقه گمنام مانده 
بود. 98 شهید ارمنی در کشور داریم که 68 نفر از این شهدا متعلق به تهران 
هستند، همچنین 45 جانباز ارمنی داریم. در سال های دفاع مقدس، هشت 
شهید کلیمی، شش شهید زرتشتی و هفت شهید عاشوری در جبهه ها به 

شهادت رسیدند.

در کنفرانس ائتاف جهانی برای صلح و عدالت 
تأکید شد

صلح واقعي و پایدار 
بدون عدالت میسر نمی شود

کنفران�س دو روزه » ائتاف جهانی برای صلح و عدالت« روز گذش�ته 
با صدور بیانی�ه اي به کار خود پای�ان داد. در این نشس�ت که با حضور 
اندیشمنداني از نقاط مختلف جهان به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، 
نخبگان به طرح دیدگاه های خود در خصوص صلح و عدالت پرداختند.

در بیانیه نشست پایاني این کنفرانس، با تأکید بر اینکه امروزه صلح، عدالت 
و امنیت جهانی با تهدیدها و چالش های فزاین��ده ای از جمله، بی عدالتی، 
جنگ، فقر، بیماری، هژمونی و سلطه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، استعمار 
مجازی و جنگ نرم و نابرابر در بهره مندی از خدمات س��المت روبروست و 
عالوه بر مسئولیت اساسی دولت ها، همۀ اندیشمندان، نخبگان و سازمان های 
غیردولتی جهانی نیز باید مسئولیت انس��انی و اجتماعی خود در قبال این 
تهدیدها را جدی بگیرند. همچنین تأکید شد: صلح و عدالت مطلوب، آرزو 
و مطالبه همه ملت ها و ابناء بشر است و الزمه توسعه و کمال زندگی فردی و 
اجتماعی انسان ها بوده و صلح عادالنه تنها راه برای رسیدن به صلح واقعی و 

صادقانه در جهان است.
در بند دیگر این بیانیه تصریح شده اس��ت: امکان رسیدن به صلح واقعی و 
پایدار، بدون توجه به عدالت میسر نمی شود، بنابراین باید افکار عمومی در 
جهان، صلح و عدالت را به عنوان یک نسخه نجات بخش از رهبران و روسای 
کشورهای جهان و سازمان های جهانی به صورت جدی مطالبه نمایند. در 
ادامه این بیانیه آمده است: اعتقاد داریم گفتمان صلح عادالنه به عنوان یک 
گفتمان جهانشمول می تواند مسیر حرکت به سمت صلح جهانی را هموار 
سازد و این مهم نیازمند همراهی و حمایت نخبگان، اندیشمندان اساتید 
دانشگاه و گروه های مردم نهاد فعال در حوزه صلح و همۀ بشردوستان است. 
این بیانیه می افزاید: بهره گیری از اندیشه های رهبران بزرگ جهان همچون 
آیت اهلل خامنه ای )مدظله( می تواند نخبگان بین المللی را متوجه اهمیت صلح 
عادالنه در جهان بنماید و از این طریق با شکل گیری شبکه نخبگان بین الملل، 
راه را برای مطالبه صلح و عدالت تسریع نماید. پس به بازخوانی و تبیین این 

اندیشه و دیگر متفکرین تأکید می شود. 
در بند دیگري از این بیانیه آمده است: نگرانی خود را از توهین به انبیا، ادیان 
و ارزش های الهی و انتساب افراط گرایی، خشونت و تروریسم  و بی عدالتی به 
ادیان الهی به ویژه جهان اسالم ابراز داشته و ضمن تأکید بر اسالم به عنوان 
دین رحمت و انسان دوستی و قربانی تروریسم، اسالم هراسی را مانع استفاده از 
میراث ملل اسالمی در ایجاد صلح عادالنه دانسته و ترویج هرگونه دین هراسی 
و توهین به ادیان الهی را موجب عداوت میان انسان ها و تهدیدی جدی برای 

صلح میان ملت ها می دانیم. 
بند دیگري از این بیانیه به رفتارهاي غیرانساني علیه ملت هاي مظلوم اشاره 
کرده و آورده است: اعمال غیرانسانی و خشونت علیه مردم فلسطین، سوریه، 
بحرین، یمن و دیگر ملت ها در اقصی نقاط جهان و مداخله برخی دولت ها در 
این کشورها را محکوم کرده و آن را نقض آشکار حقوق بنیادین بشر و تهدیدی 
جدی برای صلح در منطقه و جهان می دانیم و تأکید می نماییم که راه حل 
ایجاد آرامش و امنیت برای همه ابنای بشر، گردهم آمدن بر محور صلح عادالنه 
است.  همچنین تأکید شده است: ضمن اعالم اینکه تحریم ها وسیله ای برای 
تنبیه دولت ها نیستند، بلکه وسیله ای برای رنج و تنبیه مردم، مخصوصاً مردمان 
عادی هستند. بنابراین، هر نوعی از استثناگرایی، ضد جهانی سازی صلح و 
عدالت است. بنابراین اکنون که جامعه جهانی از بیماری گسترده و سخت کرونا 
رنج می برد، هرگونه تحریم های ظالمانه و یکجانبه به ویژه تحریم های غذایی 
و دارویی که جان مردم بی گناه و زنان و کودکان را در کشورهای متعددی به 
خطر انداخته است، را محکوم کرده و تأکید می کنیم باید اینگونه اقدامات 

ضدانسانی و مغایر حقوق بین الملل هرچه سریع تر متوقف گردد.  
در یکي از بندهاي دیگر بیانیه تصریح شده اس��ت: تالش های امریکا برای 
عادی سازی روابط دولت های منطقه با رژیم غاصب صهیونیستی، نه تنها 
نمی تواند نشانه هایی از صلح را در منطقه القا نماید، بلکه به جهت نادیده گرفتن 
عدالت و حقوق حقه مردم مظلوم فلسطین، خیانت به آرمان های صلح و به دور 
از رعایت کرامت انسان ها و پیش نیاز عدالت است، لذا ضمن محکوم سازی این 
روند، از نخبگان آزاداندیش در سراسر جهان می خواهیم که این تالش های 

انحرافی را نقد و محکوم کنند. 

88498443سرويس  سياسي
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رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت اعام کرد 
که با شکست قطعی تاش های بیش از دو ساله 
امریکا در تحمیل تحریم های شورای امنیت بر 
ایران، سی ام شهریور 99 روزی به یادماندنی 
در تاریخ دیپلماس�ی کش�ورمان خواهد بود.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��اني دفتر ریاس��ت 
جمهوري دکتر روحانی عصر دیروز در جلس��ه 
هیئت دول��ت در عین حال هش��دار داد که اگر 
امریکا بخواهد قلدری کند و در مقام عمل بخواهد 
اقدامی برای حرف نادرس��تی ک��ه می گوید من 
توانس��تم قطعنامه ها را برگردانم و هیچ کس هم 
آن را قبول ندارد، انجام بدهد، حتماً با پاسخ قاطع 
ایران اسالمی مواجه می شود و کاماًل روشن است 
که ایران زیر بار قل��دری امریکا در هیچ مقطعی 
نرفته و در این مقطع ه��م در برابر قلدری امریکا 

ایستادگی خواهد کرد. رئیس جمهور تصریح کرد: 
وقتی یک درخواس��ت غیرحقوقی و ناصحیحی 
امریکا مطرح ک��رده و در برابر آن درخواس��ت، 
اکثریت قاطع قری��ب به اتفاق اعضای ش��ورای 
امنیت ایستادگی کرده و آن را رد کرده اند، دیگر از 
این به بعد حرف زدن امریکا جز یاغی گری معنای 
دیگری نخواهد داشت و کسی زیر بار این حرف 
نخواهد رفت و عواقب اینگونه حرف ها و اینگونه 

موضع گیری ها به خود امریکا برمی گردد.
دکتر روحانی با تأکید بر اینکه سخن امریکا برای 
استفاده از مکانیسم ماش��ه نیز حرف نامعقولی 
بود که برای هیچ کس در دنیا قابل پذیرش نبود، 
گفت: کاماًل روش��ن بود که امریکا در این زمینه 
دچار شکست حتمی می ش��ود اما در عین حال 
شیوه ای که شورای امنیت اتخاذ کرد یک شیوه 

بسیار ارزشمندی بود »شیوه بی اعتنایی به تقاضا 
و نامه امریکا« و اینکه هیچ جلسه ای برای بررسی 

درخواست امریکا تشکیل نداد.
روحانی اظهار داشت: ما همواره گفته ایم که در 
برابر ملت ایران یک راه بیش��تر وجود ندارد و آن 
احترام به حق��وق ملت ایران و با زب��ان تکریم با 
ملت ایران سخن گفتن است و هر کس بخواهد 
با قلدری با م��ردم ایران مواجه ش��ود، پایان آن 
راه، قطعاً شکست خواهد بود و پاسخی نخواهد 

گرفت.
رئیس جمهور در ادامه با قدردانی از همه اعضای 
ش��ورای امنیت که در یک ماه گذش��ته در برابر 
درخواس��ت غیرقانون��ی و غیرمنطق��ی امریکا 
ایس��تادگی کردند، گفت: از اندونزی و نیجر به 
عنوان روسای دوره قبلی و فعلی شورای امنیت 

قبلی، به خاطر ایس��تادگی در برابر حرکت های 
غیرقانون��ی امریکا و از روس��یه و چین به عنوان 
کشورهای دوس��ت به این دلیل که با استحکام 
و قدرت در برابر بی منطقی امریکا هم در مقاطع 
قبلی و ه��م در ای��ن مقطع ایس��تادگی کردند، 
تش��کر و قدردان��ی می کنم. همچنین از س��ایر 
اعضای شورای امنیت شامل کشورهای اروپایی 
و غیراروپای��ی که ب��ا حمایت از ای��ران، در برابر 
امری��کا ایس��تادگی کردند بای��د قدردانی کنم. 
روحان��ی تأکید کرد: همچنین ی��ک بار دیگر به 
1+4 اعالم می کنم در صورتی که پنج کش��وری 
که امروز در توافق هسته ای باقی مانده اند به همه 
توافق و اصولی که در این توافق متعهد ش��دیم، 
عمل کنند ما هم به طور کامل به تعهد خودمان 

برمی گردیم.

رئیس جمهور سي ام شهریور 99 را شکست قطعي امریکا توصیف کرد

روحانی: امریکا قلدری کند پاسخ ما قاطع خواهد بود 


