
5| روزنامه جوان |  شماره  6032  |  1442 صف��ر   5  |  1399 مه��ر   2 چهار  ش��نبه 

خشاب خالي ترامپ
جالل خوش چهره در سرمقاله دیروز روزنامه ابتكار 
با عنوان خش��اب ترامپ، پُر یا خالي؟ نوشت: اكنون 
اكثریت قاط��ع اعضاي ش��وراي امني��ت و جامعه 
بين المللي مخالفت خود را با تصميم واشنگتن براي 
فعال سازي سيستم ماش��ه  اعالم كرده اند. دولت  ترامپ اما با مالمت 
جامعه بين الملل��ي مي خواهد یكجانبه بازگش��ت همه قطعنامه هاي 
تحریمي را به اجرا گذارد.  بدیهي اس��ت، دامنه تحریم ها به اندازه اي 
اس��ت كه افزایش آن چندان به چش��م نياید ولي احتمال اقدام هاي 
ایذایي مانند بازرس��ي در  مسير كش��تيراني ایران یا هواپيماهاي این 
كشور مي تواند از جمله اقدام هاي تحریك آميزي باشد كه تهران را به 
واكنش وادارد، با  این  حال دولت ترام��پ در انجام این كار چندان هم 
گشاده دست نمي تواند عمل كند. فضاي دوقطبي شده جامعه امریكا، 
درگذشت  دادستان عالي این كش��ور، حضور فعال رقيبان انتخاباتي ، 
وحدت نظر اعضاي ش��وراي امنيت س��ازمان ملل متحد در مخالفت با 
سياس��ت  ایذایي ترامپ و س��رانجام بردب��اري ته��ران در برابر رفتار 
تحریك آميز واشنگتن همچنان مهم ترین مانع پيش روي واشنگتن 
اس��ت، پُر  یا خالي بودن خشاب اس��لحه اي كه ترامپ به سوي تهران 

نشانه گرفته در آینده نزدیك معلوم مي شود.  
........................................................................................................................

معجزه جنگ
محم��د ایماني در س��رمقاله دی��روز كيهان 
نوشت: عملكرد رزمندگان و فرماندهان دفاع 
مقدس، چه 40س��ال قبل و چه در مقابله با 
جنگ نيابتي دش��من در منطقه، انتظارات مردم از مس��ئوالن را به 
درستي باال برده است. آنها در ميدان واقعيت، ثمره نترسيدن و تدبير 
و ابتكار و تواضع و خدمتگزاري و جانفشاني و خطرپذیري و بي تعلقي 
به دنيا و ایمان به غيب را نشان دادند؛ نشان دادند كه با این روحيات 
مي ش��ود، معجزه كرد و كارهاي محال نما را انجام داد. مردم، ضمناً 
عبرت آموخته اند كه مدیران بي باور به این روحيات، چقدر خسارت 
به ب��ار مي آورند. تجربه ش��د كه انفع��ال در برابر تحركات دش��من، 

غلط ترین كارهاست. 
جنگ ما را مجبور كرد ورزیده و قدرتمند شویم. جهشي كه محتمل بود 
ظرف چند10سال رخ بدهد، به بركت مسئوليت شناسي در دفاع مقدس 
اتفاق افتاد. خواب زده بودیم و جنگ هوش��يارمان كرد. ضعيف و فشل 
و منفعل بودیم و جنگ ما را واداشت تا هوشيار و برنامه ریز شویم و به 
خط دشمن بزنيم. جنگ همچنان در ابعادي دیگر ادامه دارد. مي توان 
تهدید ها را تبدیل به فرصت هاي پيش��رفت و پيروزي كرد، مش��روط 
بر اینكه خود را از عطر و بوي هميش��ه جاري جهاد و شهادت محروم 
نسازیم. این گفتمان، سرشار از طراوت و اميد و همت و تدبير است. اگر 

نشاط كار و بن بست شكني مي خواهيم، بسم اهلل. 
........................................................................................................................

بازي تغيير نكرده است
حنيف غفاري در س��رمقاله روزنامه 
رسالت با اشاره به  اینكه اروپایي ها  در 
ب��ازي  ترام��پ  در ی��ك پ��ازل قرار 
مي گيرند، نوشت: تروئيكاي اروپایي با این خواسته واشنگتن كه معنایي 
به جز »ابطال برجام« نداش��ت، به صورت كامل موافقت كردند، حتي 
كشورهاي اروپایي در قالب»دیپلماسي پنهان« مذاكرات مستمري را با 
وزارت خارجه امریكا و كاخ سفيد بر سر پيش��برد آنچه»طرح تكميل 
برجام« مي خواندند، صورت داده و راهكارهاي حقوقي و شكلي این اقدام 
را مورد بررسي هاي گسترده قرار داده بودند. دولت ترامپ اصرار داشت 
كه باید مطابق وعده انتخاباتي خود، از برجام خارج شود و به قول خود، 
انعقاد »توافق جامع« با تهران را در دس��تور كار ق��رار دهد! با این حال 
بازیگران اروپایي اصرار داش��تند كه مي توان »كالب��د برجام« را تحت 
عنوان»دستاورد چندجانبه گرایي و دیپلماسي اروپایي« حفظ كرد و در 
عين حال، تمامي خواس��ته هاي مدنظر ترامپ را در قالب نوعي»توافق 
مكمل برجام « یا »الحاقيه توافق هسته اي« به آن ضميمه كنند. ترامپ 
در نهایت تيلرسون و مك مستر را از سمت خود بركنار كرد. جایگزیني 
پمپئو و جان بولتون به وضوح نشان مي داد كه ترامپ »پيشنهاد طرف 
اروپایي« را نپذیرفته و درصدد خروج رسمي از برجام است؛ اتفاقي كه در 

نهایت در اردیبهشت ماه سال 1۳۹۷ رخ داد. 
امروز در اواسط س��ال 1۳۹۹ قرار داریم! مایك پمپئو مدعي بازگشت 
تحریم هاي چندجانبه ش��وراي امنيت عليه ایران اس��ت و تروئيكاي 
اروپایي ادعاي كاخ س��فيد را رد مي كنند. فراتر از آن، ش��وراي امنيت 
سازمان ملل متحد نيز حاضر به پذیرش صالحيت امریكا براي استناد 
به مكانيسم ماشه نش��ده اس��ت. »بازي اصلي« تغيير نكرده است! 
حتي اگر بای��دن و دموكرات ها در انتخابات ریاس��ت جمهوري 
امریكا پيروز ش��وند، بار دیگر صحنه بازي را مطابق آنچه در سال 
۲01۷ و بخش��ي از س��ال ۲01۸ميالدي) تا زمان خروج رسمي 
امریكا از برجام ( ش��اهد آن بودیم بازتعریف خواهند كرد. نباید 
فراموش كرد كه با خروج دولت ترامپ از برجام، صرفا »روش هاي 
بازي مش��ترك امریكا- اروپا« عليه ایران تغيير پيدا كرده است و 
استراتژي »مهار حداكثري ایران قدرتمند« همچنان روح حاكم 

بر این پازل مشترك ضدایراني را تشكيل مي دهد. 
........................................................................................................................

بازخواني دفاع مقدس
روزنامه صبح نو در س��رمقاله دیروز خود نوش��ت: 
اكنون با گذش��ت بيش از س��ه دهه از پایان دفاع 
مقدس، این واقع��ه تاریخي نيازمن��د بازخواني و 
تبيين و توضيح اس��ت، چراكه رس��انه هاي وابس��ته به غ��رب و برخي 
دگراندیشان، واقعيت هاي جنگ تحميلي را وارونه نمایش مي دهند. از 
همين رو صحبت هاي روز گذشته رهبر انقالب داراي خصلت بازخواني 
براي جلوگيري از تحریف تاریخ اس��ت. ت��الش تحریف كنندگان جنگ 
مبتني بر ارائه تصویري غيرمنطقي از دفاع مقدس بوده و اكنون با شدت 
بيشتري دنبال مي شود. به واسطه فاصله زماني از دفاع مقدس، نسل جدید 
با روایت هاي متفاوتي از جنگ مواجه شده كه با واقعيت تفاوت دارد. به 
همين واسطه رهبر انقالب خود به ميدان آمدند و از حقایق جنگ تحميلي 
سخن گفتند. بازخواني این حماسه بي نظير در تاریخ ایران نيازمند توسعه 
در بخش هاي مختلف سياسي، هنري و اندیش��ه اي است. دفاع مقدس، 
كارخانه ساختن انسان هاي صالح و مومن بود كه هيچ  گاه نباید فراموش 
شوند و حقایق آن وجود هاي نازنين باید براي مردم بيان گردد؛ دفاعي كه 
عالوه بر دفاع از مرز و بوم و ميه��ن، دفاع از آرمان و هویت دیني و روحيه 
استقالل طلبانه جوانان بزرگواري بود كه براي رسيدن به معبود از یكدیگر 
س��بقت گرفتند. خدواند آنها را غرق رحمت خود كن��د و خود، محافظ 

مجاهدان مومن و معتقد و این راه و مسير باشد.
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سخنگوي ارشد نیروهاي مسلح در مورد كمك ايران به كشورهاي جبهه مقاومت توضیح داد

كمك مي كنيم اما نه رايگان

داوود عامري

س�خنگوي ارش�د نیروه�اي مس�لح از نحوه 
كمك اي�ران به كش�ورهاي منطق�ه مي گويد. 
س�ردار ش�كارچي كه به مناس�بت هفته دفاع 
مقدس در يك برنامه تلويزيون�ي حضور يافته 
ب�ود، توضی�ح داد ك�ه »ب�راي اينك�ه بتوانیم 
تجربیاتمان را به مردم س�وريه، ع�راق، لبنان 
و يمن منتق�ل كنیم، اف�راد مجرب م�ا به آنجا 
مي روند و كمك فك�ري به آنه�ا مي كنند و در 
میدان عمل مردم و ارتش آن كشورها هستند 
ك�ه مقاب�ل دش�منان صف آراي�ي مي كنند.« 
ایران در سال هاي گذشته تحریم تسليحاتي بوده 
و طبيعتاً امكان خرید و فروش تسليحات نظامي را 
نداشته است. كمتر از ۳0روز دیگر و به بيان دقيق 
در روز ۲۷مهرماه جاري تحریم تس��ليحاتي ایران 
لغو مي ش��ود و همين مي تواند معادالت اقتصادي 
و نظامي منطقه را دچار تغيير كند. روز دوش��نبه 
سردار حاجي زاده، فرمانده نيروي هوافضاي سپاه، 
در واكنش به لغو تحریم تسليحاتي ایران گفت كه 
»برنامه جمهوري اس��المي ایران با گذش��ته هيچ 
فرقي نخواهد كرد، امروز ما خودكفا هس��تيم و در 
بحث تأمين تسليحات مورد نياز كشورمان به خارج 
نياز نداریم. اگر تحریم ها برداش��ته شود، صرفاً راه 
صادرات باز مي شود و رفع تحریم هاي تسليحاتي 

بازشدن دست ایران براي صادرات است.«
 سردار شكارچي در مورد آنچه »دخالت ایران« در 
سوریه ناميده مي شود، تأكيد كرده كه »حضور ما 

در هر كش��وري، بنا به درخواست آن دولت است و 
دخالت نظامي براي زماني است كه بدون موافقت 
آن دولت ما حتي یك نفر را به عنوان مستشار وارد 

آن كشور كنيم.«
به گزارش ف��ارس، س��ردار ابوالفضل ش��كارچي 
س��خنگوي ارش��د نيروهاي مس��لح به مناسبت 
هفته دفاع مقدس در برنامه »چهل ستون« با بيان 
اینكه وجود مؤمنانه و مخلصانه م��ردم در صحنه 
زیبایي هاي زیادي در هشت سال دفاع مقدس خلق 
كرد، گفت: جنگ به خودي خود مقدس نيست اما 
اگر براي رضاي خدا، ب��راي حفاظت از دین خدا و 
تبعيت از حجت خدا و نایب امام زمان)عج( باشد، 

این جنگ، دفاع مقدس مي شود. 
وي با بيان اینكه امروز متكي بر تجهيزات نيستيم 
و تمام امكاناتي را كه امروز ساخته ایم، همه ابزاري 
است كه در سایه توكل پيروزي مي آفریند، افزود: 
این ابزار اگر در دس��ت مردان الهي باشد، پشتش 
پيروزي اس��ت، پيش��رفته ترین س��الح ها دست 
امریكاست اما چون دست شياطين است، پيروزي 
پشتش نيست كه نمونه آن را در عراق، افغانستان 

و سوریه دیدیم. 
  بنا نیست در كشورهاي منطقه 

حضور نظامي داشته باشیم
س��ردار ش��كارچي درباره حض��ور نظامي ای��ران در 
كشورهاي منطقه با بيان اینكه حضور ما حضور معنوي 
و مستشاري اس��ت و به هيچ وجه دخالت نمي كنيم، 

گفت: بنا نيس��ت ما حضور نظامي به هي��چ عنوان در 
جایي داشته باشيم، كشورهاي جبهه مقاومت خودشان 
ارتش و نيرو دارند، ما به اینها كمك هاي مستش��اري 
مي كنيم. براي اینكه بتواني��م تجربياتمان را به مردم 
سوریه، عراق، لبنان و یمن  منتقل كنيم، افراد مجرب 
ما به آنجا مي روند و كمك فكري به آنها مي كنند و در 
ميدان عمل مردم و ارتش آن كشورها هستند كه مقابل 

دشمنان صف آرایي مي كنند. 
سخنگوي ارش��د نيروهاي مس��لح تأكيد كرد: هر 
كش��وري كه در مقابل رژیم صهيونيستي و رژیم 
خونخوار امریكا صف آرایي كند، هر آنچه را بتوانيم 
به آن كشور كمك می كنيم اما مشكالت اقتصادي 
كش��ور ما ایجاب نمي كند كه چيزي را رایگان به 
كس��ي بدهيم، حتماً چيزهایي را ممكن اس��ت از 

ما بخرند. 
  فناوري دفاعي را در اختیار يمني ها 

قرار داده ايم
وي درباره موضوعاتي كه پيرامون كمك تسليحاتي 
ایران به یمن مطرح مي ش��ود، عن��وان كرد: مردم 
یمن برخالف آن  چيزي كه دش��من از آنها نشان 
مي دهد، م��ردم بس��يار فرهيخته و دانش��مندي 
هستند و امروز در كمترین زمان ممكن توانسته اند 
خودشان موشك و پيشرفته ترین پهپادها را بسازند 
و در جنگ الكترونيك هم بس��يار ماهر و پيشرفته 
هستند. سردار شكارچي ادامه داد: ما تجربه فناوري 
در حوزه دفاع��ي را به آنه��ا منتقل كردی��م و یاد 

گرفته اند و خودش��ان موش��ك و پهپاد و سالح در 
یمن توليد  می كنند. اینگونه نيست كه ما از ایران 
موشك در اختيار آنها قرار دهيم. ما تجربه و دانش 

خودمان را به مردم یمن منتقل كرده ایم. 
  پدافند هوايي سوريه را تقويت مي كنیم

س��خنگوي ارش��د نيروهاي مس��لح در پاس��خ به 
پرس��ش دیگري درباره حضور مدافع��ان حرم در 
سوریه و مس��ائلي كه درباره دخالت نظامي ایران 
در كش��ورهاي دیگر مطرح مي ش��ود، بيان كرد: 
جمهوري اس��المي ایران كس��ي را مجبور نكرده 
است كه مثاًل از افغانستان به سوریه برود و بجنگد، 
دخالت نظامي زماني است كه ما لشكري یا تيپي را 
به سوریه ببریم كه چنين چيزي را نداریم و حضور 

ما حضور مستشاري است. 
وي گفت: اخيراً در س��فري كه ریاس��ت ستاد كل 
نيروهاي مسلح به سوریه داش��تند، به درخواست 
دولت س��وریه این بح��ث پدافند هوایي قرار ش��د 
تقویت ش��ود و به دنيا هم اعالم كردی��م كه ما این 
قرارداد را با دولت س��وریه داریم و حتماً هم آن را 
تقویت مي كنيم. حضور ما در هر كش��وري، بنا به 
درخواست آن دولت اس��ت و دخالت نظامي براي 
زماني است كه بدون موافقت آن دولت ما حتي یك 

نفر را به عنوان مستشار وارد آن كشور كنيم. 
  پیوند میان سپاه و ارتش 

هر روز بیشتر مي شود
سردار شكارچي در پاسخ به س��ؤال دیگري مبني 
بر اینكه آیا اختالف بين ارتش و سپاه وجود دارد؟ 
گف��ت: اوالً اختالفي وج��ود ندارد، اگ��ر اختالفي 
داشتيم حتماً در جنگ شكس��ت مي خوردیم. در 
دوران دفاع مقدس برخالف موضوعاتي كه عنوان 
مي شود، یك وحدت و انس��جام بسيار عميق بين 
ارتش و سپاه بود و خون ش��هداي سپاه و شهداي 
ارتش در یكدیگر ممزوج شد و یك پيوند و وحدت 
خوني بسته شده كه گسستني نيست و روز به روز 

هم تقویت شده است. 
  ايجاد اختالف میان ارتش و سپاه 

دستور كار منافقین است
سخنگوي ارش��د نيروهاي مس��لح گفت: سازمان 
منافقي��ن ك��ه ام��كان كار نظامي و س��خت عليه 
جمهوري اس��المي ایران را ندارد و امروز زیر چتر 
نظام سلطه است، دارند دامن مي زنند كه سوژه اي 
به نام اختالف بين ارتش و سپاه ایجاد كنند. امروز 
ارتش ما مقتدر، مكتبي، انقالبي با تفكر بس��يجي 
و با همان ویژگي هایي اس��ت كه پاسداران انقالب 
اسالمي دارد و در كنار یكدیگر مقابل نظام سلطه 

صف آرایي كرده اند. 
وي درباره چرایي دامن زدن دشمن به این موضوع، 
اظهار داشت: چون ارتش و سپاه یك دژ مستحكم 
غيرقابل عبور و نفوذ هستند و اختالف مي تواند این 
دژ نفوذناپذیر را نفوذپذیر كند، به همين دليل هم 

دشمن بيكار نيست.

 غفلت در تاريخ نويسي
 تحليلي، توصيفي و تطبيقي دفاع مقدس

دفاع مقدس یكي از فراز هاي مهم و تأثير گذار در تاریخ ملت ایران اس��ت 
كه هنوز با وجود مطالب خوبي كه درباره آن گفته و نوش��ته شده است، 
ناگفته هاي زیادي در مباحث تاریخي دارد. واقعيت این است كه ما با وجود 
اسناد و مدارك تاریخي، هنوز یك كتاب مرجع درباره جنگ و به خصوص 
علل و عوامل شروع آن نداریم تا اهل تحقيق و هنرمندان هنگام پرداختن 
به موضوع تاریخ دفاع مقدس بتوانند از آن به عنوان یك مرجع قابل اتكا 
بهره برداري كنند. الزم به تأكيد است كه در مسئله تاریخ و تاریخ نویسي، 
مخصوصاً در مورد موضوعي مثل دفاع مقدس، از آنجا كه بسياري از اسناد، 
شخصيت ها و افراد هستند، هر چقدر از نظر گذر زماني فاصله با زمان وقوع 
موضوع پيدا كنيم، بيشتر با امكان تحریف و همچنين از بين رفتن منابع 
مواجه خواهيم ش��د، لذا لزوم تدوین تاریخ دفاع مقدس در ابعاد مختلف 
تحليلي، توصيفي و تطبيقي، یك ضرورت انكارناپذیر است. در این خصوص 
رهبر معظم انقالب نيز در یكي از فرمایشات خود فرمودند:» ابعاد گوناگوني 
در مسئله دفاع مقدس هس��ت كه هنوز ناگفته است، هنوز تحقيق نشده 

است، هنوز كار نشده است، بكر مانده است.« 
تأكيد مقام معظم رهبري بر اینكه هنوز دفاع مقدس ناگفته هاي بس��يارى 
دارد نشان مي دهد كه الزم است به این موضوع بيش از پيش پرداخته شود تا 
نسل هاى آینده با ایثار و فداكارى ملت ایران و رزمندگان و فرماندهان دفاع 
مقدس بيشتر آشنا شوند. همانطور كه به صورت مصداقي نيز اشاره كرده اند، 
یكي مربوط به علل و عوامل شروع جنگ اس��ت كه در این یادداشت تالش 
مي كنم به برخي از موارد و با هدف یادآوري براي پرداخت جدي تر اهل تحقيق 
كه در ابتدا نيز تأكيد بر آن شد، مطالبي تقدیم كنم. تردیدي نيست كه منظور 
از ناگفته ها درباره دفاع مقدس، اسرار نظامی نيست كه نباید هم گفته شود 
مگر در جاي خود با مجوز و توسط متخصصان و مسئوالن. اما ناگفته هایی از 
آن دوران و بعد از آن هنوز هم وجود دارد كه شایسته است، مورد توجه قرار 

گرفته و روي آنها، پژوهش در خوري انجام شود. 
به عنوان یك مصداق و با تأس��ي از مطالب رهب��ر معظم انقالب در خصوص 

علت شناسي جنگ تحميلي عليه ایران، مطالبي تقدیم مي گردد. 
1. اولين دليل شروع جنگ را در تحليل غلط نظام سلطه و دولت هاي منطقه 
از قدرت نظامي ایران مي توان جس��ت وجو كرد. براي اینك��ه بتوانيم در این 
خصوص تحليل دقيقي ارائه دهيم، ابتدا الزم اس��ت مروري داشته باشيم به 

نظام بين الملل حاكم بر جهان در زمان پيروزي انقالب اسالمي. 
اگر چه جنگ 1۹ماه پس از پيروزي انقالب اس��المي و چن��د روز پس از آن 
اتفاق افتاد كه صدام پيمان الجزای��ر را در برابر دوربين هاي تلویزیوني بغداد 
پاره كرد و در نطق��ي با تأكيد بر مالكيت بر اروند و ادع��اي تعلق جزایر ایران 
به اعراب، تصميم گرفت جنگ را در زمين، هوا و دریا عليه ایران آغاز كند اما 
در شرایط دوقطبي آن روزگار بدون توافق ابرقدرت ها، امكان حمله صدام به 
ایران بسيار غيرمحتمل به نظر مي رسيد. انقالب اسالمي در زماني به پيروزي 
رسيد كه جهان تابع یك نظام دوقطبي بود و كشور هاي مستقل توانایي الزم 
براي تأثيرگ��ذاري بر روابط قدرت در جهان را نداش��تند، بنابراین در چنين 
شرایطي یكي از شعار هاي اساسي انقالب ایران و رهبري آن، »نه شرقي و نه 
غربي بود«، حتي ایران انقالبي الگویي متفاوت و جدا از روش هاي حاكميتي 
در جهان را معرفي ك��رده بود كه به مذاق هيچ ی��ك از قدرت هاي حاكم در 
آن شرایط خوش��ایند نبود. این روند برخالف نظم پذیرفته شده و مدیریت 
عرصه بين المللي بود، لذا عم��اًل در نظام دوقطبي، ای��ران انقالبي یك روند 
جدیدي را در عرصه نظم جهاني ارائه مي كرد كه با نظم پذیرفته شده در بين 
قدرت هاي موجود همخواني نداشت، از این رو هيچ قدرتي حاضر به حمایت 
از ایران نبود. این ش��رایط به زعم دولتمردان آن روزگار به، تنهایي در جهان 
زور و قدرت تعبير مي شد، لذا هر دو قدرت بزرگ تمایل داشتند این صداي 
آزادیخواهانه، استقالل طلبانه و برخالف نظم موجود كه مي توانست موجد 
حركت هاي آزادیخواهانه بس��ياري در اقصي نقاط جهان شود، به نوعي در 

نطفه خفه سازند. 
۲. دومين دليل را در خصوص علت شناس��ي شروع جنگ تحميلي مي توان 
در برآورد و تحليل غلط نظام سلطه از تغييرات فرهنگي به خصوص فرهنگ 
دفاعي كشور جست وجو كرد. آنها محاس��بات خود را روي نيرو هاي رسمي 
انجام داده بودند و هنوز مجال آن را نيافت��ه بودند از فرهنگ دفاعي و قدرت 
بسيج عمومي كشور به رهبري امام)ره( برآورد درستي داشته باشند، لذا پس 
از ناكامي هاي فراوان نظام سلطه و امریكایي ها در فتنه هاي داخلي، صدام را 

بهترین گزینه براي حمله به جمهوري اسالمي ایران مي دانستند. 
۳. نگراني نظام سلطه از بيداري اس��المي در منطقه و الگو گيري كشور هاي 
آزادیخواه در اقصي نقاط جهان در كنار شكس��ت طرح ه��اي براندازي نظام 
جمهوري اسالمي با استفاده از محاصره اقتصادي و سياسي كه از سوي امریكا 
در جهان پيگيري مي  شد و شكست این كشور در عمليات صحراي طبس پس 
از اشغال النه جاسوسي امریكا و ناكامي در تجزیه كردستان، هيئت حاكمه 
این كشور را در سال 1۳5۹ به سمت تجربه راه حل نظامي تمام عيار سوق داد، 
لذا با توجه به شرایط آن روز جهان و وجود موازنه قدرت بين شرق و غرب كه 
مانع از اقدام یك جانبه امریكا مي گردید، دليل دیگري بود كه در حمله صدام 

به ایران اسالمي نقش مؤثري داشت. 
از سوي دیگر افكار عمومي جهانيان كه با فعاليت هاي امام خميني)ره( 
در فرانسه و حوادث پس از انقالب، با مسائل ایران و مظلوميت و حقانيت 
این ملت آشنا شده بود، نوعي همدلي با مردم ایران داشت و از این جهت 
شرایط براي توجيه لشكركش��ي مس��تقيم امریكا فراهم نبود و شرایط 
سياس��ي و وضعيت متزلزل رژیم هاي حاكم در حاشيه خليج فارس نيز 
اجازه چنين اقدام��ي را نمي داد. انتخاب عراق به  عن��وان آغازگر جنگ، 
انتخابي بسيار حساب شده بود. این كشور متحد شوروي و بلوك شرق نيز 
شناخته مي  شد و درگير شدن عراق با ایران به  طور طبيعي شوروي را در 
حمایت از صدام در كنار امریكا و اروپا قرار مي داد و تنش هاي احتمالي را 
منتفي مي ساخت. عراق دومين كشور از لحاظ نيرو و تجهيزات نظامي در 
منطقه و كشوري  نفت خيز بود و در صورت لزوم مي  توانست تا مدت ها با 
ثروت ملي خود و كمك دولت هاي مرتجع منطقه بدون تحميل هزینه  اي 
مستقيم بر امریكا و صهيونيست ها و بدون نياز به حضور سربازان امریكایي 

و اروپایي جنگ عليه ایران را اداره كند. 
4. عامل مهم دیگر در كيش ش��خصيتي صدام نهفته بود. او خود را س��ردار 
جهان عرب و قهرمان خودس��اخته مي پنداش��ت و تجهيزات نظامي كه در 
رقابت هاي ش��رق و غرب براي آمادگي كش��ور هاي تحت قيموميت هر یك 
از قدرت ها براي جنگ هاي نيابت��ي در اختيار او قرار گرفته بود، توهم قدرت 

بالمنازع به وي مي داد. 
5. در كنار این مسائل باید به ضعف پاسخگویي مناسب به تحركات قبل 
از جنگ به صدام و قدرت هاي مداخله گر نيز اش��اره كرد. این عامل را 
مي توان در حوزه هاي دیپلماتيك و همچنين عدم نمایش قدرت واقعي 
انقالب، پس ازپيروزي جس��ت وجو كرد. در واقع ما شاید آنچنان كه 
شایسته بود از وضع كشور و استحكام دفاعي خود به دیگران پيام هاي 

شفاف و روشني ارسال نكردیم. 
این نكات بخشي از علت شناسي جنگ تحميلي عليه ملت بزرگ ایران است كه 
در چارچوب تاریخ تحليلي دفاع مقدس هر كدام جاي فراواني براي پرداختن 
دارد. در كنار این باید به تاریخ توصيفي جنگ نيز اشاره كرد كه روایت راهبردي 
از حوادث را همسو و هماهنگ مي كند و ضرورت انكارناپذیري است، ولي به 
رغم اقدامات زیادي كه انجام شده، بعد از 40سال هنوز یك تاریخ توصيفي 
مرجع از دفاع مقدس كه جامع و مانع باش��د و صاحبنظران این حوزه بر آن 
توافق داشته باشند، نداریم و گاهي شاهد روایت هاي متفاوت بلكه متناقضي 
از حوادث دفاع مقدس هستيم كه بدین روال خطر تحریف این مقطع بزرگ 

از تاریخ انقالب اسالمي را تهدید مي كند. 
 نكته دیگري كه باید به آن اشاره كنيم، تاریخ نویسي تطبيقي است كه روایت 
ما را در كنار روایت هاي دیگران در جهان و دش��من ق��رار مي دهد تا نگاهي 
جامع تر به این رویداد حماسي تصویر شود و بتوان از آن درس هاي گوناگون 

گرفت و تجربه آموخت.

دبیركل حزب مؤتلفه:

دولت بداند نتيجه انتخابات امريكا تأثيري در مشكالت اقتصادي ما ندارد
دولت به نصايح و     دیدگاه
ي  مه ه�ا نا بر

دلسوزان بي اعتناست، به گونه اي كه بعضي 
تصور دارند نفوذي ها در دولت هستند كه به 
مي زنن�د.  دام�ن  مش�كالت  اي�ن 
به گزارش مهر، اس��داهلل بادامچيان، دبيركل 
حزب مؤتلفه اسالمي در پایان نشست دبيران 
حزب مؤتلفه اس��المي، ضمن گراميداش��ت 
چهلمين سالگرد هشت س��ال دفاع مقدس، 
گفت: دف��اع مقدس ب��راي حفاظ��ت از همه 
ارزش ها و نظ��ام جمهوري اس��المي والیي و 
استقالل و آزادي بود و این دفاع مقدس هنوز 
در جبهه هاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي در 
برابر ش��بيخون فرهنگي و تهاجمات سياسي 
و تحریم هاي اقتصادي ادامه دارد كه مس��لماً 

پيروزي از آن مدافعان ارزش گراست. 
وي ادام��ه داد: تمهيدات نيروهاي اس��الم در 
آماده سازي قدرت ش��گرف در پيشرفت هاي 

جنگ افزاري، ای��ران را به یكي از 10كش��ور 
بزرگ كه داراي قدرت نظامي غيرهس��ته اي 
هستند، بدل كرده است و تجربيات و ابتكارات 
نظامي لشكریان اسالم در راه بيداري اسالمي 

ملت هاي مظلوم پشتوانه جهاد آنهاست. 
بادامچيان تصریح كرد: امروز اس��الم در پنج 
قاره جهان ش��ناخته شده اس��ت و در صحنه 
سياس��ت جهاني نقش مؤثري دارد و دشمني 
دشمنان اسالم و توطئه هاي آنها راه به جایي 

نمي برد. 
وي ادام��ه داد: امروز امری��كا در ضعيف ترین 
موقعيت به سر مي برد و در آستانه یك جنگ 
داخلي است، این كشور به بدهكارترین كشور 
جهان تبدیل شده است و نامزدهاي انتخاباتي 
همدیگر را به تقلب در انتخابات متهم مي كنند. 
در این جنگ قدرِت دولتمردان امریكا، مردم 
كه ناراضي از همه آنها هس��تند، در خيابان ها 
تظاهرات كرده، پرچم امریكا را آتش مي زنند 

و مجسمه هاي سران قبلي امریكا را سرنگون 
مي سازند. 

بادامچيان با بيان اینكه ش��عار مرگ بر امریكا 
نيز جهاني ش��ده اس��ت، گفت: اروپایي ها نيز 
در ضعف و بحران به س��ر مي برن��د، در چنين 
شرایطي است كه س��ران امریكا برخي حكام 
ذليل، ترس��و و خائن عرب را وادار كردند كه 
در جهت منافع انتخاباتي ترامپ با اس��رائيل 
اش��غالگر و جالد اعراب روابط رس��مي برقرار 
نمایند، این اقدام خائنانه كاماًل محكوم است و 
آشكارتر شدن چهره این خائنان بيشتر به ضرر 
صهيونيست ها و امریكاست و فرزندان شهداي 
صبرا و شتيال این خائن ها را نخواهند بخشيد. 
وي افزود: همواره مسلمانان از این نوع خائن ها 
آس��يب دیده و خيانتكاران هم دی��ر یا زود به 

جزاي خيانت خود دچار شده اند. 
  دولت به نصايح دلسوزان بي اعتناست

بادامچيان در بخش دیگري از س��خنان خود 

با اش��اره به مش��كالت اقتصادي كشور گفت: 
متأسفانه دولت به نصایح و برنامه هاي دلسوزان 
بي اعتناست، به گونه اي كه بعضي تصور دارند 
نفوذي ها در دولت هستند كه به این مشكالت 

دامن مي زنند. 
وي از دولت خواست با همكاري مجلس و قوه 
قضائيه مش��كالت مهم مردم و كش��ور مانند 
كاهش ارزش پول مل��ي، كاهش خرید قدرت 
مردم، مش��كل ارز، مس��كن و قاچ��اق را رفع 
كند. دبيركل ح��زب مؤتلفه اس��المي اظهار 
اميدواري كرد دولت در این صورت بتواند در 
سال پایاني خود، رضایت ملت را به طور نسبي 

تأمين كند. 
بادامچيان با تأكيد بر اینك��ه دولت براي حل 
مش��كالت به ملت و توانمندي هاي داخلي و 
اقتصاد مقاومتي اتكا یابد، تصریح كرد: دولت 
بداند نتيجه انتخابات امری��كا تأثيري در رفع 

مشكالت اقتصادي مردم نخواهد داشت. 

   گزارش

رئیس جمهور: 

ثمره 40سال ايستادگي، بصيرت ملت ايران در برابر دشمنان است
دفاع مق�دس گنجینه ه�اي عظیمي را ب�ه ارمغ�ان آورد كه 
حضور س�رداران ش�جاع در س�نگر خدم�ت و جه�اد از آن 
جمله هستند و ثمره 40سال ايس�تادگي و مقاومت، بصیرت 
روزافزون ملت شهیدپرور ايران در برابر هجمه دشمنان است. 
به گزارش فارس، حس��ن روحان��ي رئيس جمه��ور در پيامي به 
مناس��بت هفته دفاع مقدس تأكيد كرد كه هفت��ه دفاع مقدس 
یادآور پایمردي، آزادگي و جانفش��اني ملتي اس��ت كه با ایمان و 
عشق توانستند سال ها در برابر تهاجم و توطئه هاي دشمنان اسالم 
و ایران، مقاومت جانانه نمایند و پيروزي پرشكوه شان را در صفحه 

تاریخ ماندگار كنند. 
متن پيام رئيس جمهور به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
لََقْد نََصَركُم اهلَلُهّ فِي َمَواِطَن كِثيَره

در هفته دفاع مقدس، با پاسداش��ت مقام بلند ش��هيدان به مرور 
لحظات باش��كوه از تاریخ ایران مي نش��ينيم كه درخش��ش این 
حماس��ه ملي، به نمادي از مقاومت و تس��ليم ناپذیري براي همه 

آزادي خواهان جهان شد. 
چهلمين سالگرد دوران دفاع مقدس فرصتي براي بازاندیشي 
در معارف دفاع مقدس، مجاهدت ش��هدا، ایث��ار جانبازان و 
صالبت آزادگاني اس��ت كه از گرانبهاترین س��رمایه زندگي 
خویش گذشتند تا حقانيت اسالم و انقالب و عشق به ایران را 
به جهانيان نشان دهند. هفته دفاع مقدس یادآور پایمردي، 
آزادگي و جانفشاني ملتي است كه با ایمان و عشق توانستند 
س��ال ها در برابر تهاجم و توطئه هاي دشمنان اسالم و ایران، 
مقاومت جانانه نمایند و پيروزي پرشكوه ش��ان را در صفحه 

تاریخ ماندگار نمایند. 
در جبهه هاي جهاد و مقاومت ش��هدا و ایثارگران راه حق طلبي، 
عدالت خواهي و آزادي را ترس��يم كردند و با شهادت و ایثار خود، 
مفاهيم و ارزش هاي متعالي اس��المي را تعميق و ترویج نمودند. 
آنها مشعلي فروزان و الگویي هميشگي براي جامعه خویش و همه 

جوامع اسالمي و انسان هاي آزادي خواه جهان هستند. 
دفاع مقدس گنجينه هاي عظيمي را به ارمغ��ان آورد كه حضور 

سرداران ش��جاع و مردان برجس��ته در س��نگر خدمت و جهاد از 
آن جمله هستند و ثمره 40سال ایس��تادگي و مقاومت، بصيرت 
روزافزون ملت ش��هيدپرور ایران در برابر هجمه دش��منان است. 
سردار شهيد حاج  قاس��م س��ليماني از خيل دليرمرداني بود كه 
ش��جاعت و ایثارش در جبهه هاي ح��ق عليه باط��ل و در نبرد با 

تكفيري ها و تروریست ها پيروزي هاي درخشاني را خلق كرد. 
حمایت  و قدرشناسي مردم از رشادت ها و فداكاري هاي مدافعين 
حرم كه تا آخرین قطره خ��ون خود در دف��اع از حریم اهل بيت 
ایستادگي كردند و حضور آگاهانه و حماسي مردم در همه صحنه ها 
جلوه هاي شكوهمندي اس��ت كه همواره مشعل پرفروغ شهدا، را 

فروزان نگاه داشته است. 
اینجانب با ارج نهادن به مقام واالي همه شهدا و ایثارگران دوران 
دفاع مقدس؛ این قهرمانان ملي و اسطوره هاي هميشه جاودان، از 
درگاه خداوند بزرگ براي تمام��ي ایثارگران و رزمندگان در دفاع 
از ارزش ها و آرمان هاي نظام اسالمي تماميت ارضي و حراست از 

ميهن عزیزمان ایران، توفيق رورافزون مسئلت دارم.

   خبر


