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دفاعمقدس،گنجبیپایان
سخنان حضرت امام خامنه اي در ارتباط تصويري با مراسم تكريم و تجليل از 
پيشكسوتان دفاع مقدس، براي آحاد مردم و به ويژه رزمندگان، پيشكسوتان 
و پرچمداران دفاع مقدس بسيار بديع و درس آموز بود. بيانات فرمانده معظم 

كل قوا در باب جنگ و دفاع مقدس چهار محور مهم را شامل مي شد: 
۱ - رهبري و فرماندهي ش��گفت انگيز و بی بدي��ل حضرت امام خميني 

سالم اهلل عليه در طول جنگ تحميلي. 
۲ - مدل منحصر به فرد امام راحل براي اداره جنگ تحميلي

۳ - تالش دشمنان و ايادي و اذناب داخلي دشمن براي تحريف جنگ و 
دفاع مقدس ملت ايران و ضرورت مقابله با خط تحريف. 

٤ - استفاده از مدل بسيج مردمي دوران دفاع مقدس در جنگ فعلي )جنگ 
اقتصادي، تبليغاتي و... (

معظم له در باره نقش رهبري و فرماندهي شگفت انگيز حضرت امام خميني 
نكاتي را براي اولين بار مطرح فرمودند كه بي شك در طول چهاردهه گذشته 
مغفول مانده و كمتر كس��ي به تبيين نقش رهبري امام راحل در جنگ 
پرداخته است. توجه به شرايط خاص سال هاي آغازين انقالب، به تبيين هر 

چه بهتر نقش مديريت و رهبري امام در جنگ كمك مي كند: 
۱ - جنگ در شرايطي آغاز شد كه ايران و انقالب اسالمي فاقد انسجام 
مناسب سياسي، فاقد مؤلفه هاي امنيت اجتماعي، فاقد نقدينگي براي 
اداره كشور، فاقد ارتش منسجم، فاقد ابزار و امكانات لجستيكي براي اداره 
جنگ و... بوده و با انبوهي از مشكالت، توطئه ها و دسيسه ها، تحركات 
جدايي طلبانه گروهك هاي معاند و برانداز، كودتا، ترور و... دست و پنجه 
نرم مي كرد. به عالوه در داخل ايران هم شرايط به گونه اي بود كه دشمن 

را به حمله نظامي تشويق و تشجيع مي كرد. 
۲ - در بين تمام جنگ هاي قرون اخير، جنگ تحميلي اولين جنگي است 
كه در آن شاهد اتحاد كامل قدرت هاي مطرح آن روز جهان )هر كدام با 
انگيزه هاي متفاوت( و تمامي اذناب و هم پيمانان آنان عليه ايران هستيم، 
به طوري كه در اين جنگ عزم كلي جهان استكبار و سلطه گران بر نابودي 
و ساقط كردن جمهوري اسالمي بود. در آن شرايط تقريباً هيچ كشوري 

در جهان حاضر به همراهي با ايران اسالمي نبود. 
۳ - شرايط مديريتي كشور ايران نيز بسيار نامناسب بوده و كشور ايران عماًل 
در اختيار جريانات سياسي غربزده و همسو با دشمنان بوده و همين موضوع 
دشمنان را به استفاده از فرصت فقدان انسجام مديريتي براي نابودي انقالب 

اسالمي تحريك و تشويق مي كرد. 
در اين آشفته بازار و در حالي كه عليه ايران اسالمي، زمنجنيق فلك سنگ 
فتنه مي باريد، جنگ نابرابر به گونه اي بر ما تحميل شد كه وقتي خبرنگار 
از صدام سؤال ديگري مي پرسد، صدام با غرور مي گويد فعالً كار دارم پاسخ 
ش��ما بماند براي يك هفته ديگر در تهران. در چنين جنگي كه احتمال 
پيروزي ما كمتر از يك از ميليون )و نه يك درصد( است، نقش مديريتي 

حضرت امام حداقل در شش محور خود نمايي برجسته و نمايان است: 
۱ - تشخيص حجم واقعي جنگ و ديدن نقاط تاريك و پنهان آن: »امام از 
همان آغاز حمله صدام و حزب بعث، ابعاد و حجم واقعي كارزار را شناخت 
و با درايتي اعجاب انگيز اعالم كرد كه اين جنگ، نبرد دو كشور همسايه 
نيست بلكه دشمنان انقالب اسالمي و ملت ايران در پشت صدام در مقابل 

نظام اسالمي صف آرايي كرده اند«.
۲ - به ميدان آوردن همه جانبه و تمام عيار مردم در صحنه دفاع و تشخيص 
مدل بسيج مردمي به عنوان عالي ترين مدل بي نظير دفاع )دفاع در برابر 

همه جهان فقط توسط همه مردم امكان پذير است. (
۳ - ارتباط معنوي و عاشقانه امام با آحاد مردم. مردم عاشقانه گرد شمع 
وجود امام مي چرخيدند و با بسم اهلل امام عنان از كف داده و فرمان او را گوش 
و نوش مي كردند. امام براي مردم مظهر همه خوبي ها، صداقت و صميميت 

و يكرنگي بود. 
٤ - ش��جاعت عجيب امام در برابر دش��من به گونه اي كه در اوج شدايد 
جنگ به اردوگاه غرب تاخته و مي گفتند: »من با اطمينان مي گويم اسالم 
ابرقدرت ها را به خاك مذلت مي نشاند«. وقتي كه ناوهاي امريكايي راهي 
خليج فارس ش��دند، امام بدون ذره اي ترديد فرموده بودند بزنيد و وقتي 
ترديد فرماندهان جنگ را ديده بودند با نگاهي از سر تأسف گفته بودند 

»خود دانيد اما اگر من بودم مي زدم«.
۵ - قاطعيت بي نظير و منطقي امام كه در كمتر فرمانده اي ديده شده و 
گره هاي كور و درهاي بسته را باز و كارهاي غيرممكن را ممكن مي ساخت. 
فرامين قاطعانه آن عزيز سفركرده در باره آزادي پاوه و شكسته شدن حصر 
سوسنگرد، خرمش��هر و آبادان هنوز در گوش پيشكسوتان عرصه دفاع 

مقدس طنين انداز است. 
۶ - اش��راف امام بر همه ابعاد و صحنه هاي دفاع و موض��ع گيري امام به 
اقتضاي اوضاع و وضعيت رزمندگان و ميادين جنگ: »دادن روحيه به ملت 
و تحقير دشمن در هنگام الزم، جلوگيري از آفت مخّرب غرور در پيروزي ها 
و دلگرمي دادن و تفقد رزمندگان در مواقع مورد نياز از جمله روش هايي بود 
كه اين پدر مهربان و مدير معنوي، آگاه و مسلط بر ميدان به كار مي گرفت 
و دفاع مقدس را هدايت مي كرد. « در ب��اره نقش مردم در دفاع مقدس و 
پيروزي شگفت انگيز بر همه جهان بسيار نوشته اند اما آن چيزي كه اينك 
و در شرايط كنوني كه ايران درگير جنگي به مراتب پيچيده تر و سخت از 
جنگ تحميلي در حوزه هاي اقتصادي، تبليغاتی، فرهنگي و... است بايد 
از سخنان حضرت امام خامنه اي آموخت بهره برداری از تجربه دوران دفاع 

مقدس براي پيروزي در جنگ حاضر است.
 قرائن و شواهد نشان مي دهد كه خطرات نفوذ جرياني و همسويي عوامل 
داخلي با دشمن در جنگ حاضر به مراتب گسترده تر از جنگ هشت ساله 
پيشين است. در جنگ حاضر جريان نفوذي با تمام قوا و با حمايت بيگانگان 
براي عدم موفقيت نظام اس��المي در گام دوم انق��الب تالش مي كنند و 
همه ظرفيت هاي دنياي مجازي را به ميدان آورده و شرايطي سخت تر و 

پيچيده تر از سال هاي نخستين انقالب را رقم زده است. 
امروز همه ميراث امام خميني در اختيار ماست: »واليت و رهبري« و »بسيج 
مردمي« با تمام ويژگي هايش در اختيار نظام است و زمان آن فرا رسيده 
تا در گام دوم انقالب اسالمي ظرفيت هاي مديريت انقالبي و جهادي را با 
مدل بسيج مردمي و تحت لواي واليت مطلقه فقيه به ميدان آورده گره هاي 
كور و باز نشدني را باز كرده و نقشه ها و توطئه هاي دشمن را خنثي و نقش و 

جايگاه واالي انقالب اسالمي را به جهانيان نشان دهيم.

سيدعبداهلل متوليان

رهبر انقالب در ارتباط تصويري با مراسم تجليل از پيشكسوتان دفاع مقدس: 

دفاعمقدسازابتداتاانتها
ازعقالنیترینحرکاتملتایرانبود

رهبر معظ�م انقالب اس�المي صبح دي�روز در 
ارتباط تصويري با مراس�م تكري�م و تجليل از 
پيشكس�وتان دفاع مقدس و مقاومت، با اشاره 
به پيروزي درخشان و واضح ملت ايران در دفاع 
مقدس گفتن�د: اين واقعيت، نتيج�ه رهبري و 
فرماندهي ش�گفت انگيز امام خميني، حضور 
همه جانبه قشرهاي مختلف مردم و اقدامات و 
ابتكارات عقاليي مدافعان اس�الم و انقالب در 
اين حماس�ه تاريخي بود كه بايد مراقب تالش 
دشمنان در تحريف واقعيات اين قطعه از هويت 
برجسته ايرانيان باشيم. رهبر انقالب همچنين 
با ابراز تأسف شديد از جان باختن روزانه حدود 
۱۵۰ نفر بر اثر كرونا، مردم را ب�ه رعايت كامل و 
مستمر دستورالعمل هاي بهداشتي فراخواندند. 
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهب��ري، فرمان��ده كل ق��وا، تكري��م و تجليل از 
پيشكس��وتان و رزمندگان دفاع مقدس را وظيفه 
حتمي ملي و توصيه مؤكد اسالم خواندند و افزودند: 
براي درك عظم��ت كار اين عزي��زان و هم رزمان 
شهيدشان بايد عظمت ميدان دفاع مقدس و چرايي 
و چگونگي اين قطعه مهم از تاريخ ايران را به خوبي 

درك و فهم كرد. 
   صدام جاه طلب، ابزار قدرت هاي بزرگ بود

ايش��ان صدام جاه طل��ب را تنها ابزاري در دس��ت 
قدرت هاي بزرگ به ويژه امريكا برشمردند و افزودند: 
طرف هاي اصلي نبرد با ملت ايران يعني »امريكاي 
ضربه خورده از انقالب اسالمي، قدرت هاي نگران از 
ظهور يك هويت جديد اسالمي- ايراني در منطقه، 
ناتو و كشورهاي اروپاي غربي و شرقي«، صدام را به 
حمله تحريك كردند تا نظام و انقالب اسالمي را در 

هم بكوبند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به انتشار اسناد 
توافق هاي امريكا و صدام قبل از آغاز جنگ افزودند: 
در طول س��ال هاي جنگ نيز كمك هاي نظامي، 
اطالعاتي و مالي غرب و شرق به رژيم بعثي از طريق 
امارات، كويت، عربستان و ديگر مسيرها ادامه داشت. 
رهبر انقالب عالوه بر تحريك دشمنان، اوضاع داخلي 
ايران را نيز در تشجيع صدام به حمله، مؤثر دانستند 
و افزودند: وضع نامناسب ارتش از لحاظ امكانات و 
فرماندهي در سال آغاز جنگ، نوپديد بودن سپاه 
و كمبود ش��ديد امكانات دفاعي، واقعياتي بود كه 
دشمن از آنها اطالع داشت و همين مسائل نيز آن را 

به آغاز جنگ، بيشتر تحريك كرد. 
   تشخيص حياتي امام، آوردن ملت به صحنه 

دفاع مقدس بود
حضرت آيت اهلل خامنه اي پس از تشريح چگونگي 
آغاز جنگ تحميلي هشت ساله به بررسي مستند 
عوامل و نكات مهم دفاع جانانه و پيروزمندانه ملت 
ايران در مقابل دش��منان پرداختند. ايشان در اين 
زمينه، رهبري و فرماندهي امام خميني)ره( را از آغاز 
تا پايان دفاع مقدس بسيار حساس و شگفت انگيز 
برشمردند و افزودند: امام از همان آغاز، ابعاد و حجم 
واقعي كارزار را شناخت و با درايتي اعجاب انگيز اعالم 
كرد كه اين جنگ، نبرد دو كشور همسايه نيست 
بلكه دشمنان انقالب اسالمي و ملت ايران در پشت 

صدام در مقابل نظام اسالمي صف آرايي كرده اند. 
رهبر انقالب، آوردن ملت به صحنه دفاع مقدس را 
تشخيص حياتي امام راحل عظيم الشأن دانستند و 
افزودند: امام با درك عميق خود، مانند اصل انقالب، 
ملت را به وسط ميدان كارزار همه جانبه آورد چرا كه 
فهميد صرف حضور نيروهاي مسلح نمي تواند مسئله 
را حل كند. ايشان، شخصيت  بي نظير، نفوذ معنوي، 
صداقت و معصوميت در بي��ان حقايق و واقعيات و 
نگاه تيزبين را از ديگر ويژگي هاي فرماندهي امام در 
هشت سال دفاع مقدس برشمردند و افزودند: امام با 
قاطعيتي فوق العاده و بي نظير، فرمان مي داد و كارها 
را به پيش مي برد كه تأكيد بر شكست حصر آبادان 
و آزادسازي خرمشهر و سوسنگرد از نمونه هاي اين 
قاطعيت عجيب است. ايش��ان موضع گيري هاي 
هوشمندانه به اقتضاي شرايط مختلف جنگ را از 
ديگر ويژگي هاي امام خواندند و با ذكر نمونه هايي 
افزودند: دادن روحيه به ملت و تحقير دش��من در 
هنگام الزم، جلوگي��ري از آفت مخ��ّرب غرور در 
پيروزي ها و دلگرمي دادن و تفق��د رزمندگان در 
مواقع مورد نياز از جمله روش هايي بود كه اين پدر 
مهربان و مدير معنوي، آگاه و مسلط بر ميدان به كار 

مي گرفت و دفاع مقدس را هدايت مي كرد. 
    غفلت از نقش ام�ام در دفاع مقدس بايد 

جبران شود
رهبر انقالب با ابراز تأسف از غفلتي كه در نوشته ها 
و مباحث مربوط به دفاع مقدس درباره نقش امام 
خميني وجود دارد، افزودند: بايد در اين زمينه كار 
جدي و گسترده انجام شود. ايشان سپس با تأكيد بر 
مراقبت از تالش دشمن براي تحريف واقعيات دفاع 
مقدس، به بيان نكاتي درباره ابعاد شگرف و عظيم 

اين پديده پرداختند. 
»پيروزي درخشان و روش��ن ملت ايران در جنگ 
تحميلي« نخستين نكته اي بود كه حضرت آيت اهلل 
خامنه اي به آن اشاره كردند و گفتند: هدف دشمن 
از به راه انداختن جنگ، ساقط كردن نظام اسالمي، 
سلطه مجدد بر ايران و تجزيه كشور بود اما يك وجب 
از خاك ايران را نتوانستند اشغال كنند و يك قدم 
هم نتوانستند جمهوري اسالمي و ملت ايران را به 
عقب برانند. ايشان با اشاره به شكست هاي مداوم 

ايران در جنگ هاي يكي دو قرن اخير در دوره قاجار 
و در دوره پهلوي و تحقير سران ايران در آن دوران، 
افزودند: ملت اي��ران در دفاع مقدس توانس��ت در 
مقابل قدرت هاي شرق و غرب و كشورهاي وابسته 
به آنها بايستد و با سربلندي پيروز شود و بر همين 
اساس اين دفاع پيروزمندانه، بخشي از هويت ملي 

ايران است. 
دفاع مقدس مبتني بر عقالنيت و تدبير بود

رهبرانقالب اسالمي در نكته بعدي، دفاع مقدس را 
از ابتدا تا انتها يكي از »عقالني ترين و مدبرانه ترين 
حركات ملت ايران« برشمردند و گفتند: برخي ها 
تالش دارند تا با استناد به خطايي كه در يك جمعي 
صورت گرفته، دفاع مقدس را به بي تدبيري متهم 
كنند، درحالي كه اي��ن دفاع از همان ش��روع كار 
يعني همكاري ارتش و سپاه و انتخاب تاكتيك هاي 
مبتكرانه و ش��جاعانه و انج��ام اقدام��ات بزرگ و 
ش��گفت آور در عمليات ها تا پاي��ان جنگ و قبول 

قطعنامه، همه مبتني بر عقالنيت و تدبير بود. 
»شكل گرفتن يك مدل جديد از حضور مردمي و 
بروز استعدادها در دفاع مقدس« سومين نكته اي 
بود كه حضرت آيت اهلل خامنه اي به آن اشاره كردند 
و افزودند: اين مدل بي نظير و بي س��ابقه در جهان 
به گونه اي بود كه هر فردي اعم از رزمنده ۱٤ ساله تا 
پيرمرد ۷۰ ساله يا دختر دانش آموز دبستاني و بانوان 
محترم در پشت جبهه يا پزشك و جراح و كشاورز 
و كارمند و دانشجو و شاعر و انواع قشرها و صنوف 
مختلف، هريك جايگاه خود را در اين شبكه عظيم 
مردمي پيدا مي كردند و مش��غول دفاع و خدمت 

مي شدند. 
   س�ليماني، صياد و باق�ري محصول دفاع 

مقدس اند
ايش��ان خاطرنش��ان كردند: در اين مدل گسترده 
حضور مردمي، استعدادهاي مهمي ظهور مي يافت 
و به عنوان مثال يك جوان روستايي از كرمان تبديل 
به حاج قاسم سليماني شد، يا يك افسر جوان تبديل 
به فرمانده اي مجرب و توانا همچون ش��هيد صياد 
شيرازي و شهيد بابايي شد و يا از يك روزنامه نگار 
داوطلب در كوران ح��وادث جبهه، نابغه اطالعاتي 

مثل شهيد باقري ساخته شد. 
رهبر انقالب اس��المي تأكيد كردند: امروز هم اگر 
همت شود و نگاه صحيح به مس��ائل و مردم وجود 
داشته باشد، مي توان از اين مدل بی نظير استفاده 
كرد. البته بح��ث جنگ با بحث اقتص��اد متفاوت 
اس��ت ولي صاحبان فكر مي توانند در بررسي ها و 
پژوهش هاي خود، اين مدل را به عنوان ابزار اقتدار 

ملي در نظر بگيرند. 
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي نقش آفرين��ي مردم و 
گروه هاي مختلف در پشت جبهه را بخش ديگري از 
اين مدل عظيم مردمي دانستند و گفتند: كمك هاي 
مالي مردمي، آذوقه رس��اني به جبهه ها، رسيدگي 
به مجروحان، بدرقه و تشييع باشكوه شهيدان در 
شهرها، حمايت هاي فرهنگي تبليغاتي و مقابله با 
عمليات رواني دشمن، پذيرايي و اسكان جنگ زدگان 
در ش��هرها، و مقاومت مردم در شهرهايي كه آماج 
حمالت موشكي رژيم بعث بودند، نمونه هايي از اين 
نقش آفريني ها هستند. ايشان بروز عالي ترين فضايل 
اخالقي و معنوي و تعالي روحي در ميان رزمندگان را 
يكي از فصل هاي درخشان كتاب قطور دفاع مقدس 
برشمردند و افزودند: ش��رح حال هايي كه از برخي 
رزمندگان نوشته شده، وصيت نامه شهدا، فضايل 
اخالقي همچ��ون صدق و صفا، اخ��الص، تواضع، 
خدمت به ديگران، ايثار، فداكاري، سحرخيزي ها 
و عبادت هاي عارفانه، بی اعتنايی به زيورهاي دنيوي 
و رفتارها و حاالت م��ادران در اعزام جوانان خود به 
جبهه و اس��تقبال از فرزندان شهيدشان، همه به 
بركت اسالم و ايمان عميق ديني بود كه در دوران 

دفاع مقدس تجلي و بروز يافت. 
   سرمايه هاي دفاع مقدس براي كشور 

»سرمايه س��ازي دفاع مقدس براي كشور« نكته 

بعدي بود كه رهبر انقالب اس��المي به آن اشاره 
كردن��د و گفتند: يكي از اين سرمايه س��ازي هاي 
ارزشمند »امنيت« است كه به بركت دفاع مقدس 
به دس��ت آمده زيرا دفاع ملت ايران نشان داد كه 
هزينه تعرض و تجاوز به كشور بس��يار باال است 
و هر متجاوزي با پاس��خ كوبنده مواجه مي شود، 
بنابراين متجاوز قبل از هر اقدامي تأمل خواهد كرد 
و آن را به صرفه نخواهد دانس��ت. ايشان »روحيه 
خودب��اوري« و »حركت به س��مت نوآوري هاي 
فني و علمي« را يكي ديگر از سرمايه هاي دوران 
دفاع مقدس دانستند و افزودند: در همان دوران 
و هنگامي كه ش��هرهاي ايران هدف موشك هاي 
دشمن بود و هيچ كشوري به ما موشك و تجهيزات 
نمي داد، ش��هيد طهراني مقدم و دوس��تان وي، 
صنايع موش��كي را پايه گذاري كردن��د و توانايي 
كنوني موشكي، نتيجه همان روحيه خودباوري و 

حركت علمي آن زمان است. 
رهبر انقالب اسالمي، جرئت انجام كارهاي به ظاهر 
نشدني و ارتقاي سرمايه انساني كشور را از جمله 
س��رمايه هاي دوران دفاع مقدس برش��مردند و 
گفتند: يك نمونه از س��رمايه هاي انساني دوران 
دفاع مقدس، شهيد س��ليماني بود كه در عرصه 
منطقه و ديپلماسي، اقدامات شگفت آوری انجام 
مي داد و هنوز ملت ايران از گستره فعاليت هاي اين 

شهيد عزيز اطالع كافي ندارد. 
   ش�ناخت ماهي�ت غ�رب باي�د در همه 

تصميمات ما نقش داشته باشد
حضرت آيت اهلل خامنه اي »آش��نايي بيشتر ملت 
ايران ب��ا ذات و واقعيت تمدن غ��رب« را از ديگر 
نكات هشت سال دفاع مقدس دانستند و افزودند: 
در تاريخ معاصر ايران عن��اد و خباثت دولت هاي 
غربي در حق ملت ايران چندبار آش��كار شده اما 
اين دولت ها با حمايت كامل از حكومت فاسد، ضد 
بشري و ديكتاتوري صدام، ادعاهاي حقوق بشري 
و انس��اني خود را عماًل لگدم��ال كردند و ماهيت 
خود را بروز دادند كه اين ش��ناخت عميق خيلي 
مهم است و بايد در همه تصميمات ما نقش داشته 
باشد. ايشان، »بروز توانايي ها و ظرفيت هاي ملت 
ايران براي جهانيان« را از ديگر نكات تأمل برانگيز 

دفاع مقدس برشمردند و افزودند: دفاع مقدس در 
اوج حمالت رسانه اي دشمنان ايران، خود به يك 
»رسانه  رس��ا و صداي بلند« تبديل شد و با نشان 
دادن ش��جاعت، وحدت، هم��ت و مقاومت ملي 
ايرانيان، براي اين مل��ت در جهان ارزش و وجهه 

درست كرد. 
    دس�ت های تحريف گ�ر در كمين دفاع 

مقدس اند
رهبر انقالب اسالمي دفاع مقدس را تابلويي عظيم 
و درخش��ان در پيش روي ملت ايران خواندند و 
افزودند: جنگ پديده اي سهمگين و خشن است اما 
با وجود همه مشكالت و ضايعات آن، دفاع مقدس 
براي ملت ايران بركات، بش��ارت ها، پيشرفت ها 
و طراوت هايي به ارمغ��ان آورد. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي ادبي��ات جهاد در قرآن را بش��ارت آميز 
و در نفي ت��رس و اندوه دانس��تند و گفتند: نظير 
همين ادبيات درباره مقاوم��ت وجود دارد و قرآن 
تأكيد مي كند اگر اس��تقامت كنيد، ترس و اندوه 
كه دو آفت بزرگ براي يك ملت اس��ت، از ش��ما 
برداشته خواهد شد. ايشان كارهاي انجام شده در 
خصوص دفاع مقدس را با ارزش اما كم دانستند 
و خاطرنشان كردند: هر چه از زمان دفاع مقدس 
دورتر مي شويم بايد به معرفت آن نزديك تر شويم 

چرا كه دست های تحريف گر در كمين هستند. 
رهبر انقالب اس��المي، ادبيات دفاع مقدس را به 
سرچشمه اي جوشان تشبيه كردند و با تأكيد بر 
توليد متون فاخر ادب��ي به عنوان منابع غني براي 
خلق آثار هنري و همچنين لزوم شخصيت پردازي 
از ش��هيدان و رزمندگان جن��گ گفتند: موضوع 
يادواره هاي دفاع مقدس نيز مسئله مهم ديگري 
اس��ت كه از ايجاد فاصله نس��لي در مقوله جهاد 
و مقاوم��ت جلوگيري مي كن��د. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي، مدافع��ان حرم را نمونه اي درخش��ان 
از تداوم ب��ركات دفاع مقدس و اس��تمرار روحيه 
جهاد در نسل جديد برشمردند و افزودند: حضور 
همزمان رزمندگاني از مليت هاي مختلِف ايراني، 
سوري، عراقي، لبناني و افغانستاني در صف واحد از 

حقايق و پديده های حيرت انگيز زمان ما است. 
    عالج كرونا به دست خود مردم است

رهبر انقالب اسالمي در بخش پاياني سخنان شان 
با قدردانی از تالش ه��ای فداكارانه و دائمي كادر 
درم��ان و مس��ئوالن در مقابله با كرون��ا، از فوت 
روزانه ۱۵۰ تا ۱۷۰ نف��ر از هموطنان در اثر كرونا 
ابراز تأس��ف كردن��د و افزودند: ع��الج اين واقعه 
تأسفبار به دست خود مردم و در گرو رعايت اصول 
بهداشتي مثل فاصله گذاري، استفاده از ماسك و 
شستن دست ها است. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
در خصوص مسئله اربعين نيز گفتند: ملت ايران 
عاش��ق امام حس��ين و زيارت اربعين هستند اما 
قضيه راهپيمايي اربعين صرفاً متوقف به صالحديد 
مسئوالن ستاد ملي مقابله با كرونا است كه تاكنون 
با انجام آن مخالفت كرده اند، بنابراين همه بايد تابع 

و تسليم باشند. 
ايشان با انتقاد از حضور برخي افراد در مرزها براي 
اظهار ارادت به امام حسين)ع(، گفتند: اظهار ارادت 
بايد از منازل انجام شود همچنانكه در روز اربعين 
چند زيارت وارد است و مردم مي توانند با خواندن 
آنها، به پيش��گاه حضرت سيدالش��هدا)ع( شكوه 
كنند كه ما آرزوي حضور داش��تيم اما با اين وضع 
مقدور نشد تا ان شاءاهلل آن حضرت عنايت و كمكي 

بفرمايند. 
پيش از س��خنان فرمانده كل قوا، سرلشكر باقري، 
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح با بيان گزارشي از 
برنامه ها و فعاليت هاي انجام شده در زمينه حفظ و 
ترويج فرهنگ، آثار و ارزش هاي دفاع مقدس گفت: 
وظيفه ما است كه آن دوران زرين و نقطه نوراني در 
كشور را زنده نگه داريم و با پاس��داري از آن اجازه 
ندهيم دوران سراسر افتخار دفاع مقدس، تحريف و 

به فراموشي سپرده شود. 

سرلشكرسالمي:
امریكاازدرونپوسيدهاست

فرمان�ده كل س�پاه ب�ا بي�ان اينك�ه امري�كا از درون پوس�يده 
اس�ت و در بي�رون ه�م من�زوي اس�ت ، گف�ت: مل�ت عزي�ز 
اي�ران هي�چ نگ�ران نباش�ند و ب�ا آرام�ش زندگ�ي كنن�د. 
سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمي، فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي در حاشيه آيين تجليل و تكريم از يك ميليون پيشكسوت دفاع 
مقدس و در جمع خبرنگاران گفت: ما توانستيم موازنه جنگ را معكوس 
كنيم، يعني دشمنان ما بسيار قوي بودند و ما هنوز قوي نبوديم، اما نتيجه 
جنگ عكس موازنه اتفاق افتاد و اين نتيجه يك ركورد بسيار شگفت انگيز 
است. وي درباره تهديدات اخير سران امريكا گفت: امريكا نمادهايش را 
از دست داده است و حتي مردم امريكا اكنون مرگ بر امريكا مي گويند. 
مردم مجسمه هاي نمادين را در امريكا به زير كشيده و پرچم امريكا را 
به آتش مي كشند. فرمانده كل سپاه تصريح كرد: امريكا از درون پوسيده 
است و در بيرون هم منزوي است ، ملت عزيز ايران هيچ نگران نباشند و 

با آرامش زندگي كنند.

رئيسی:بخشيازمشكالتناشي
ازچشمدوختنبهلبخندیاخشمخارجیهاست

دفاع از حقوق مردم و عمل به موازين قانوني و شرع مهم ترين مسئله براي 
دستگاه قضايي است و كساني كه دنبال فضاسازي عليه نظام و قوه قضائيه 
هس�تند، بدانند كه هيچ مانعي نمي تواند ما را از اجراي عدالت بازدارد. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت اهلل سيد ابراهيم رئيسي در 
جلسه ديروز شوراي عالي قوه قضائيه، با گراميداشت هفته دفاع مقدس و ياد و 
خاطره شهداي گرانقدر جنگ هشت ساله، بر لزوم بازخواني تاريخ دفاع مقدس 
براي بهره گيری از آموزه ها و عبرت هاي آن تأكيد كرد. رئيس قوه قضائيه با اشاره 
به همزماني چهلمين سالگرد دفاع مقدس با اوج گيری تقابل جريان مقاومت 
اسالمي با امريكا و صهيونيست ها، تصريح كرد: نسخه دفاع مقدس ملت بزرگ 
ايران به عنوان يك الگوي فرهنگ ساز و تاريخ ساز در مردم و مسئوالن ما تبلور 

يافته و مورد توجه جهانيان قرار گرفته است. 
رئيس قوه قضائيه، گره زدن حل مشكالت با تحوالت خارجي را اشتباه راهبردي 
جدي دانست و گفت: برخي ممكن است به لفظ نگويند اما حل مسائل كشور 
را منوط به روشن شدن نتيجه انتخابات كشورهاي ديگر مي دانند اما هر جا به 
دستان خارجي ها و اخم و لبخند آنها نگاه كرديم، دچار مشكل و وقفه شديم. 
آيت اهلل رئيسي با تأكيد بر »گره گشا بودن روحيه جهادي در همه عرصه ها و 
در تمام دوره ها«، تصريح كرد: مشكالت كشور در پرتو ايمان و اخالص و صبر 
و روحيه جهادي حل شدنی است و هر جا مردم و نيروهاي انقالبي با روحيه 

جهادي وارد عرصه شدند، نتايج خوبي به دست آمده است. 
رئيس قوه قضائيه در ادامه با انتقاد از بدعهدي امريكا در نقض قوانين بين الملل 
و حقوق معاهدات، سياست هاي س��ردمداران كاخ سفيد را شكست خورده 
دانست و با تأكيد بر مطالبه گري از اروپايی ها، به اروپايي ها نيز توصيه كرد به 
جاي سخنراني و صدور بيانيه، به تعهدات خود عمل كنند. رئيسي همچنين 
عادی سازی روابط برخي كش��ورهاي عربي با رژيم صهيونيستي را »نمايش 
حقارت حكام خودفروخته« اين كش��ورها توصيف كرد و گفت كه اين اقدام 
ذلت بار سودي براي اين كشورها ندارد و تنها راهبرد كارآمد امروز، »مقاومت 
فعال و مقتدرانه در برابر دشمنان« است. رئيس قوه قضائيه، مهم ترين موضوع 
براي دس��تگاه قضايي را مصالح مردم و دفاع از حقوق عامه و عمل به موازين 
قانوني و ش��رع در اجراي عدالت عن��وان كرد و خطاب به كس��اني كه دنبال 
فضاسازي عليه نظام و سيستم قضايي هستند، متذكر شد كه هيچ حد و مرز و 

مانعي نمي تواند خللي در مسير دستگاه قضايي به وجود آورد. 

مادرشهيدهمتدرگذشت
حاجي�ه »نص�رت هم�ت« م�ادر ش�هيد ح�اج محم�د ابراهي�م 
هم�ت يك ش�نبه ش�ب گذش�ته پ�س از ۳۷ س�ال دوري در ۹۱ 
س�الگي ب�ه فرزن�د ش�هيدش پيوس�ت و دارفان�ي را وداع گف�ت. 
شهيد حاج محمد ابراهيم همت، فرمانده لشكر ۲۷ محمد رسول اهلل غروب ۱۷ 
اسفند ۱۳۶۲ در عمليات خيبر در جزيره مجنون در خاك عراق بر اثر اصابت 
تركش گلوله توپ به شهادت رسيد. پيكر مادر شهيد همت، سه شنبه در گلزار 

شهيدان شهرضا به خاك سپرده مي شود. 
رئيس جمهور در پيامي با تسليت درگذشت مادر بزرگوار شهيد گرانقدر سردار 
محمدابراهيم همت، فرمانده شجاع و فداكار لشكر محمد رسول اهلل نوشت: اين 
اسوه صبر و استقامت در دامن پاك خود فرزندي مجاهد و مبارز پرورش داد كه 
افتخارآفريني ها و جانفشاني هاي او در سنگرهاي مختلف دفاع از ارزش هاي 
اسالمي به ويژه در دوران دفاع مقدس همچون مشعلي فروزان براي هميشه 

ماندگار خواهد ماند. 
 به همين مناسبت سران قوا، فرماندهان ارش��د نيروهاي مسلح و جمعي از 
شخصيت ها و مقامات سياسي كشور روز گذش��ته در پيام هاي جداگانه اي 
درگذش��ت بانوي فاضله و صبور حاجي��ه خانم نصرت همت، مادر س��ردار 
شهيدحاج محمدابراهيم همت فرمانده سرافراز لش��گر محمدرسول اهلل   را 

تسليت گفتند. 
 

سردار حاجي زاده: 
امریكامانندگذشتههيچغلطينميتواندبكند

فرمان�ده ني�روي ه�وا فض�اي س�پاه پاس�داران انق�الب اس�المي، 
درباره پاس�خ ايران به تهدي�دات ترامپ، گف�ت: آنها اي�ن حرف هاي 
بي معني را باره�ا بيان كرده ان�د مانند گذش�ته كه اعالم ك�رده بودند 
۵٢ نقط�ه اي�ران را مي زنن�د نمي توانن�د هيچ غلط�ي انج�ام دهند. 
سردار اميرعلي حاجي زاده روز گذشته در حاشيه آيين تجليل و تكريم از يك 
ميليون پيشكسوت دفاع مقدس، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی درباره 
برنامه ايران در واكنش به تحريم هاي تسليحاتي امريكا افزود: برنامه جمهوري 
اسالمي ايران با گذشته هيچ فرقي نخواهد كرد زيرا ما خودكفا هستيم و اگر 
تحريم ها برداشته شود راه صادرات باز مي شود. ولي در بحث تأمين تسليحات 
مورد نياز كشور، خودكفا بوده و به خارج نياز نداريم. فرمانده نيروي هوا فضاي 
سپاه درباره مزاياي برداشته شدن تحريم هاي تسليحاتي ايران،  نخستين مزيت 
را كسب پيروزي سياسي عنوان كرد و يادآور شد: دومين مورد باز شدن دست 
ايران براي صادرات است كه در واقع روي طرف امريكايي با اين كار كم مي شود.  
حاجي زاده در پاسخ به پرسش��ي درباره تهديدات ترامپ و پاسخ ايران گفت: 
ترامپ در گذشته و حال مقابل جمهوري اسالمي ايران امتحان خود را پس داده 
است و آنها اين حرف هاي بي معني را بارها بيان كردند. مانند گذشته كه امريكا 
اعالم كرده بود ۵۲ نقطه ايران را می زند امريكايی ها مانند گذشته نمي توانند 

هيچ غلطي انجام دهند. 

يك رسانه عراقي فاش كرد
همكاريخانوادهپهلويباصدام

درجنگایرانوعراق
ي�ك رس�انه عراق�ي اع�الم ك�رد ك�ه ب�ر اس�اس اس�ناد س�رويس 
اطالع�ات رژي�م بعث�ي خان�واده محمدرض�ا پهل�وي در جن�گ 
ب�ه ص�دام كم�ك مي كردن�د.  مق�دس  دف�اع  هش�ت س�ال 
به گزارش ايس��نا، ش��بكه عراقي االتجاه اعالم كرد: اس��ناد به دست آمده از 
سرويس اطالعات رژيم سابق عراق نشان مي دهد كه محمدرضا پهلوي و برخي 
نزديكانش در جريان جنگ هشت س��ال دفاع مقدس از رژيم بعث حمايت 
كرده اند تا به ايران حمله كند. بر اساس اين اسناد، خانواده محمدرضا پهلوي 
بعد از اينكه از ايران فرار كرده اند به همراه نزديكان تيمور بختيار، رئيس پيشين 
ساواك و شاپور بختيار، نخست وزير پيشين ايران به صدام كمك كردند تا جنگ 

به سود او به پايان برسد.
 اين اسناد همچنين نشان مي دهد كه برخي جنگنده های امريكايي و فرانسوي 
كه در زمان محمدرضا شاه خريداري شده بودند با موافقت فرح پهلوي به نظام 
بعثي عراق تحويل داده شده اند تا شهرهاي ايران را مورد هدف قرار دهد  .برخي 
گزارش هاي امنيتي عراقي نشان مي دهد كه بعد از پيروزي انقالب اسالمي 
ايران، برخي از نزديكان تيمور بختيار واسطه ميان او خانواده پهلوي بودند و در 

جنگ ايران و عراق از صدام حمايت مي كردند. 
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در تاريخ معاصر ايران عناد و خباثت 
دولت هاي غربي در حق ملت ايران 
چندبار آشكار شده اما اين دولت ها 
با حمايت كامل از حكومت فاس�د، 
ضد بش�ري و ديكتات�وري صدام، 
ادعاهاي حقوق بش�ري و انس�اني 
خود را عماًل لگدمال كردند و ماهيت 
خود را بروز دادند كه اين ش�ناخت 
عمي�ق خيلي مهم اس�ت و بايد در 
همه تصميمات ما نقش داشته باشد

رهبر انقالب با ابراز تأسف از غفلتي 
كه در نوش�ته ها و مباح�ث مربوط 
به دف�اع مقدس درب�اره نقش امام 
خميني وج�ود دارد، افزودند: بايد 
در اين زمينه كار جدي و گس�ترده 
انجام شود. ايش�ان سپس با تأكيد 
بر مراقب�ت از تالش دش�من براي 
تحريف واقعيات دف�اع مقدس، به 
بيان نكات�ي درباره ابعاد ش�گرف 
و عظي�م اي�ن پدي�ده پرداختن�د

leader


