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نقش سرنوشت ساز بسيج 

در دفاع مقدس
نگاهي به س��اختار بس��يج نش��ان مي دهد اعضاي اين نيرو بر اساس 
اعتقادات ديني، باورهاي فرهنگي، انقالبي و عاليق ش��خصي در اين 
س��ازمان گرد آمده اند و نه تنه��ا بابت حضور و فعالي��ت خود حقوق و 
مزايايي دريافت نمي كنند، بلكه در مواقع��ي عالوه بر هزينه كرد وقت 

خود، متحمل هزينه هاي اقتصادي نيز مي شوند. 
پس از پيروزي انقالب اسالمي، ش��اهد تبلور و تكامل فرهنگ دفاعي 
كشور با باورهاي جديد در كشور بوديم. اين فرهنگ نمود عيني خود 
را با حضور بهترين فرزندان اين مملك��ت به صورت داوطلبانه در دفاع 
مقدس و ساير ميدان هاي نياز انقالب اسالمي نشان داده است و امروز 
بايد به  عنوان يك تكيه  گاه و ذخيره انقالب اسالمي همچون دردانه اي 
مورد مراقبت قرار گيرد. مرور تاريخ دفاع مقدس نشان مي دهد برتري 
ايران اسالمي در برابر نيروهاي تا دندان مسلح رژيم بعثي عراق، در كنار 
رشادت هاي نيرو هاي ارتش و سپاه، به واسطه حضور داوطلبان بسيجي 
بود.  بسيجيان از يك س��و، به علت روحيات خاص خود، فضاي سخت 
جنگ را تلطيف و نزديك به فض��اي جامعه كردند، از طرف ديگر تمام 
اقشار جامعه را تمام قد به پشتيباني از فرزندان رزمنده خود كشاندند كه 
باعث افزايش روحيه رزمندگان حاضر در جبهه ها گرديد. بنابراين اگر 
بخواهيم به نقش بسيج در كنار كارآمدي نظامي و راهبردي آن، نگاهي 
گذرا داشته باشيم كه متأسفانه در سال هاي بعد از دفاع مقدس كمتر به 
آن توجه شد و مورد دقت و مطالعه جدي قرار نگرفته يا اين بحث آغازي 
باشد براي كار دقيق و عميق انديشمندان، محققان و مراكز پژوهشي، با 

توجه به حوصله اين بحث مي توان به مواردي چند اشاره كرد:
1- تقويت فرهنگ دفاعي در مي�ان نيروهاي نظامي: در ابتداي 
جنگ، ارتش جمهوري اسالمي ايران، به علت شرايط انقالب، ساختار 
خود را به طور كامل بازيابي نكرده بود و ب��ا تمام توان در جبهه حاضر 
نبود و سپاه هم كه يك نيروي تازه متولد شده بود، از نظر تعداد نيرو و 
قدرت دفاعي به مطلوبيت هاي الزم دست نيافته بود، لذا از لحاظ برآورد 
قدرت دفاعي و نتيجه جنگ، نيرو هاي مس��لح حاض��ر در ميدان نبرد 
تصوير روشني از پيروزي در برابر دشمن تا دندان مسلح و مورد حمايت 
قدرت هاي بزرگ نداشتند. در چنين شرايطي حضور نيروهاي مردمي 
در جبهه ها، عالوه بر تقويت قدرت دفاعي، پيام مهم ديگري داشت كه 
نشان از فرهنگ قوي دفاعي در بين عموم مردم داشت.  نيروهاي مسلح 
ما در جبهه با حضور نيروهاي بسيج، خود را پشت گرم به حمايت يك 
ملت يافتند و همين ام��ر قدرت دفاعي و روحيه مب��ارزه و مقاومت را 

چندين برابر كرد. 
2- كاهش هزينه هاي جنگ: اگرچه اين روزها و طي سال هاي اخير، 
بحث تحريم ها و به خصوص تحريم اقتصادي به موضوعی مهم و پررنگ 
تبديل شده است، اما واقعيت اين است كه ملت ايران از اولين روزهاي 
پس از پيروزي انقالب، به علت استقالل طلبي و دوري از وابستگي  به 
قدرت هاي حاكم بر عرصه بين الملل، مورد تحريم قرار گرفت. طبيعتاً 
آثار تحريم در كنار نياز هاي مالي جنگ، هزينه هاي بسياري بر كشور 
تحميل مي كرد. اين شرايط وضعيت كشور را به لحاظ اقتصادي سخت 
كرده و مديريت اقتصاد كش��ور را در تنگنا قرار مي داد.  ورود بس��يج 
به عرصه جنگ، از يك س��و به جهت اينكه رزمن��دگان مردمي بدون 
كوچك ترين چشمداشتي در جبهه حاضر مي ش��دند و از طرف ديگر 
خانواده هاي ايراني با تعلق خاطر بيش��تري نسبت به برآورده ساختن 
نيازهاي رزمندگان اهتمام پيدا مي كردند، بنابراين ورود بسيج به دفاع، 
باعث شد قسمت عمده اي از هزينه هاي جنگ را مردم تقبل كرده و بار 

مالي سنگين دولت را در آن شرايط كاهش دهند. 
3- تزريق اعتماد به نفس مضاعف به رزمندگان اس�ام: مرور 
تاريخ ملت ها نش��ان مي دهد بين ق��درت نبرد رزمن��دگان و روحيه 
سلحشوري آنها و حمايت مردم و نوع نگاه جامعه به سربازان و رزمندگان 
ارتباط مستقيمي وجود دارد. وقتي كه در دفاع مقدس، مردم ما پا را از 
تشويق و حمايت مالي و معنوي فراتر گذاشتند و دوشادوش مدافعان 
خود، به ميدان نبرد ورود پيدا كردند، طبيعتاً اين اتفاق اعتماد نيروهاي 
مس��لح به مردم و متقاباًل اعتماد مردم به نيروهاي مسلح را به يك باور 
واقعي تبديل كرد و اين اعتماد متقابل نقشی اساسي در ساخت اراده 

نبرد و پيروزي در دفاع مقدس ايفا كرد. 
4- كشف استعداد هاي جديد: حضور بسيج در جنگ، باعث شد 
از تمامي طيف هاي جامعه در صحنه هاي دفاع مقدس حاضر شوند. 
طبيعتاً افراد جامعه هر كدام استعدادهاي خاص خود را دارند كه دفاع 
مقدس فرصت بروز اين اس��تعدادها را فراهم كرد، لذا از بين همين 
نيروهاي بسيجي و مردمي كه سابقه نظامي گري و حضور در سپاه و 
ارتش را نداشتند، فرماندهان بزرگي چون شهيد باقري ها ظهور كرد 
كه با كسوت خبرنگاري به جبهه هاي نبرد اعزام شد و در طول جنگ 
تبديل به يكي از نابغه هاي عمليات رزمي گرديد و همچنين بسياري 
از تنگناهاي علمي و فن��اوري در جنگ را همي��ن نيروهاي مردمي 
گره گش��ايي كردند. ش��ايد بتوان گفت يكي از داليل پيشرفت هاي 
چشمگير صنايع دفاعي ما ريشه در همين دوران و فرهنگ آن دارد. 
از اين منظر اگر به حضور بس��يج نگاه كنيم، بايد گفت كه بسياري از 
فرماندهان ارشد سپاه كه در دفاع مقدس نقش بسيار تعيين كننده اي 
داشتند و فرماندهان و مسئوالن ارتشي انقالبي در بستر فرهنگي دفاع 
مقدس و همين نيروهاي با اراده سربرآوردند، رشد كردند و بي شك 
مي توان گفت كه نسلي از نيروهاي خدوم، متعهد و كارآمد كشور نيز 
در اين بستر زماني تربيت شدند و آينده كشور را تضمين كردند، هر 
چند در طول زمان خيلي از آنها به دلي��ل تغييرات اجتماعي ميدان 
جدي براي خدمت پيدا نكردند طرد ش��دند، اما هنوز هم آن نس��ل 

راهگشاي آينده و اميد بخش است. 
5- ظهور و تثبيت فرهنگ ايثار و شهادت: اگر چه فرهنگ ايثار 
و شهادت طي مبارزات انقالبي امام خميني)ره( عليه نظام استبدادي، 
به عنوان يك فرهنگ اصيل و موجد حركت انقالب نضج يافته بود، اما 
دفاع مقدس، امكان ظهور و تعالي آن در كليت جامعه را به صورت بسيار 
شفاف و آش��كار فراهم كرد. اين اتفاق با حضور داوطلبان بسيجي در 
ميدان دفاع، از مصاديق فردي و جسته گريخته به يك فرهنگ متداول 
تبديل ش��د، به طوري كه از آبش��خور فرهنگ دف��اع مقدس، انقالب 
اسالمي بسياري از توطئه هاي فرهنگي دشمنان را طي سال هاي بعد 
با اتكا به فرهنگ متعالي برجاي مانده از رزمندگان هش��ت سال دفاع 
مقدس، پشت سر گذاشت و يكي از داليل مهم ناكامي دشمنان نظام در 
تهاجم فرهنگي سازمان يافته عليه ايران اسالمي، پايداري فرهنگ به 
جاي مانده از آن سال هاست، هر چند براي تعالي آن در اين سال ها كار 
درخوري انجام نداده ايم و هنوز هم به قول معروف از جيب مي خوريم. 
6- تسهيل مشاركت و همراه كردن مردم با شرايط و فرماندهي 
جنگ: حضور مردم در جبهه ها، شرايط جنگ را به نفع ايران اسالمي 
تغيير داد، اما اداره شهرها و روستاهاي فراوان در آن شرايط كار بسيار 
دش��واري بود كه نحوه حضور و مش��اركت بس��يج و مردم در مناطق 
مختل��ف و تس��هيل در اقدامات مختل��ف و ايجاد روحي��ه همراهي و 
هماهنگي با نظام، بسيج را به يك وزنه سرنوشت ساز در دفاع مقدس، 
خارج از جبهه ها تبديل كرد. ترديدي نيست كه جنگ و دفاع، محكوم 
به پيروي از يك انضباط و نظام هماهنگ و نظم دروني اس��ت. در اين 
ارتباط بايد نقش س��ازمان بسيج را بس��يار حائز اهميت دانست كه با 
فراهم كردن شرايط مشاركت و تس��هيل حضور هماهنگ و نظام مند 
نيروهاي بسيجي با نظام مديريتي و فرماندهي جنگ در جبهه و خارج 
از جبهه، آنها را با قدرت تمام در خدمت دفاع از كشور قرار داد، در كوران 
جنگ و توطئه هاي دشمن در كشور و جبهه ها كوچك ترين آشفتگي 

ديده نمي شد. 

مردم ايران را نمي شناسيد
كيهان نوش��ت: دش��منان اي��ن انقالب و 
قدرت هاي باطل ش��يطاني و در راس همه 
دولت تروريست امريكا بيش از هركسي و 
ضديت با هر فرد و مقامي و فراتر از ماجراي هسته اي و داستان برجام 
و قدرت موشكي ايران و... با مردم ايران دشمني و عناد دارند. ملتي كه 
در جهان غ��رق در ماديات و گرفتار فرهنگ مبتذل س��رمايه داري و 
روزگار كر و فر مكاتب الحادي و ماترياليستي انقالب »اهلل اكبر« كرد و 
نظامي بر پايه فرهنگ اعتقادي خود جهت تحقق ايده آل هاي منبعث 
از آن )چون عدالت و آزادي و عزتمداري و تعالي اخالق و پيش��رفت 
علمي و... ايجاد تمدن اسالمي و...( مستقر نمود و تمام راه هاي نفوذ و 
رخنه و زياده خواهي غارتگران جنتلمن نما! را به اين آب و خاك مسدود 
كرد و الهام بخش مردم تحت ستم منطقه و بلكه جهان شد و فراتر از 
همه با مقاومت جانانه بيش از 40 ساله خود با صداي رسا و قاطع خود 
كه در جهان طنين افكنده اعالم كرد استقالل و آزادي خود را به هيچ 
بها و بهانه اي معامله نمي كند.  قدرت هاي س��لطه گر با چنين ملتي 
دشمن هستند. چه كسي جز پادوهاي استعمار كه بعضاً اين روزها در 
پي توجيه رفتار ذليالن��ه رئيس جمهور يكي از كش��ورهاي اروپايي 
)صربستان( در مقابل رئيس جمهور كاباره چي و قمارباز امريكا هستند 
و به اين كرنش حقيران��ه لقب »عقالنيت سياس��ي«! مي دهند باور 
مي كند كه تحميل هشت سال جنگ بي امان به اين كشور براي به زانو 
درآوردن ملت به پاخاس��ته ايران نبوده و صرفا جنگ دولتي با دولت 
ديگر بر س��ر اختالفات قديمي و مرزي بوده است؟! چه كسي قبول 
مي كند كه تحريم هاي وحشيانه و همه جانبه دولت جنايتكار امريكا 
چه از نوع دموكرات و چه جمهوري خواه فقط عليه يك دولت اعمال 
مي شود و آسيبي به زندگي و معيشت و امنيت اقتصادي و بهداشتي 
مردم نمي زند؟ و هدف تحريم ها نشانه گرفتن مقاومت مردم و شكست 
و از پاي در آوردن آن نيست؟ مگر چند سال پيش هيالري كلينتون 
صريحا از »تحريم هاي فلج كننده« عليه ايران سخن نمي گفت و مگر 
امروز توصيف وزير امور خارجه لمپن مآب امريكا از هدف تحريم ها و 

خباثت ها غير از اين است؟
مردم ايستاده اند. راست قامت و اس��توار. به قول خميني كبير »از اول 
انقالب آن كه وظيفه اش را در برابر آن به درس��تي انج��ام داده، مردم 
هس��تند. « )نقل به مضمون( اعتراض ها و گاليه هاي جدي نسبت به 
بعضي از عملكردها و اتفاقاتي كه هيچ س��نخيتي با فرهنگ اس��الم و 
آرمان هاي انقالب ندارد و بلكه با آن نيز در تضاد است، دارند. اما اين به 
معناي خسته شدن از انقالب بزرگي كه خود برپا كرده اند و تسليم شدن 

در برابر دشمن غدار نيست. 
---------------------------------------------------

حامي جريان مؤمن فرهنگي
روزنامه صبح نو روز گذشته سرمقاله 
خود را به حمايت رهبر معظم انقالب 
از ادبي��ات مقاوم��ت و پاي��داري 
اختصاص داده و نوشت: در روزهاي 
گذشته تقريظ رهبر معظم بر يك كتاب ديگري منتشر شد؛ كتابي كه 
از قضا باز هم در زمره ادبيات مقاومت و دفاع مقدس اس��ت. ش��ايد 
خيلي ها ندانند ادبيات و هنر مقاومت كه امروز تبديل به يك جريان 
قدرتمند شده است و ديگر نمي شود ناديده اش گرفت از ابتدا توسط 
رهبر انقالب مورد تفقد و توجه بود. شايد حاال كه اين گونه ادبي تبديل 
به يكي از مهم ترين و تاثيرگذارترين جريان هاي نشر شده، اين توجه 
و تفقد چندان به چشم نيايد و خيلي هم موضوع مهمي تلقي نشود. 
موضوع اما آنجاست كه براي فهم اين توجه استراتژيك بايد ورق هاي 
تقويم را سه دهه عقب رفت و موضوع را از پايان جنگ مرور كرد. زماني 
كه نويسندگان و راويان جنگ در گمنامي و غربت فعاليت مي كردند و 
كسي هم توجه چنداني به آنها نداشت. در اين سكوت و گمنامي همين 
بس كسي مانند مرتضي سرهنگي كه امروز بنيانگذار دفتر ادبيات و 
هنر مقاومت شمرده مي شود و بسيار مورد ارج و قرب اهالي فرهنگ 
است در آن روزگاران حتي اتاق هم نداشت و كار خود را در يك كانكس 
در  محوطه  باز پيش مي برد. مرور تقريظ ه��اي رهبري بر كتب دفاع 
مقدس نشان مي دهد كه اين حوزه استراتژيك از همان سه دهه قبل 
كه يك نهال بي جان و جوانه تازه و كوچك بود مورد توجه و لطف رهبر 
انقالب قرار گرفته بود. آن نهال كوچك و كم جان حاال به يك درخت 
تناور در حوزه نش��ر و ادبيات تبديل شده كه حتي ناشران خصوصي 
بسياري هم با ساز و كارهاي اقتصادي در آن مشغول فعاليتند. تصور 
كنيد ديگر مديران جمهوري اسالمي هم اهميتي نه در تراز اهميت 
آيت اهلل خامنه اي بلكه كسري از آن را متوجه اين فرهنگ و فضا كرده 

بودند. تصور نتيجه احتمالي اش هم شيرين است. 
---------------------------------------------------

دفاع برق آسا!
دفاع برق آسا هم عنوان يادداشتي است 
كه در روزنامه رس��الت منتشر شده 
است. در اين يادداش��ت آمده است: 
كلمه »تهاجم برق آسا« و »حمله برق آس��ا« كليدواژه هاي توطئه ها، 
دسيس��ه ها و تجاوزات امريكا، رژيم صهيونيستي، رژيم خائن صدام و 
منافقي��ن در چندين عمليات براندازانه علي��ه نظام مقدس جمهوري 

اسالمي بود. 
راهبرد مردمي »دفاع برق آس��ا« در همان روزهاي اول ش��كل گيري 
اس��تراتژي نظام در برابر حمالت برق  آسا در دس��توركار رهبري آگاه، 
حكيم و هوشمند انقالب اس��المي بود. همين راهبرد بود كه پيروزي 

عظيم ملت ايران را در هشت سال دفاع مقدس و پس از آن رقم زد. 
مدلي كه ملت ايران براي دفاع از حيثيت، موجوديت و ناموس خود به 
كار گرفت، در تاريخ جنگ هاي جهان سابقه ندارد. رهبري حكيمانه 
امام )ره( و فرماندهي كل ق��وا در طراحي اين مدل به كمك مردم به 
گونه اي عمل كردند كه بدون هيچ ابالغيه، اعالميه و بخشنامه، همگي 
ملت از كودك و نوجوان تا پيرمردها و پيرزنان جاي خود را در سازمان 
دفاع برق آسا در خطوط اوليه نبرد، پش��ت خطوط در جبهه ها و در 
عمق شهرها و روستاها پيدا كردند و خالصانه و صادقانه و با پشتكار 
زايدالوصفي شبانه روز كار مي كردند. در اين مدل انسان هايي پديد 
آمدند كه اگر تمام اديبان، ش��اعران و نويسندگان معتبر رمان هاي 
جهان را جمع كنيم، از اوصاف، ترس��يم و تصوير آنان عاجز هستند. 
فقط در بعد حماسي حضور جوانان به قول آيت اهلل جوادي آملي بايد 
يك حكيمي چون فردوس��ي پيدا شود تا ش��رح حماسه هاي آنها را 
بس��رايد. كش��ف اين مدل ازجمله مباحث بيانات اخير مقام معظم 
رهبري در تبيين هش��ت س��ال دفاع مقدس بود كه در عالي ترين 
شكل آن بيان شد. 40سال است استكبار جهاني مي خواهد با حمالت 
برق آسا در مفهوم »جنگ سرد«، »جنگ نرم« و »جنگ سخت« ملت 
ايران را به زانو درآورد. در اين 40سال بنيان هاي نيرومند مقاومت زير 
ضربات همين حمالت برق آسا شكل گرفت و هر روز درخت مقاومت در 
ايران و منطقه تنومندتر شد و امروز ميوه هاي خود را در سرزمين هاي 
اش��غالي، در لبنان، س��وريه، عراق، يمن و اقصي نقاط جهان حتي در 
خيابان هاي 50ايالت نامتحد امريكا نشان مي دهد. ظرفيت هاي عظيمي 
از توانايي هاي ملت از »قوه« به »فعل« درآمد كه پش��ت ابرقدرت ها را 
مي لرزاند. امروز قدرت ارتش اسالم و سپاه امت به درجه اي از توانايي 
رسيده است كه هر زبان متجاوز را در حلقوم آنها با موشك هاي نقطه زن 
خواهد دوخ��ت. اين امنيت هميش��گي و دائمي ملت م��ا و جمهوري 
اسالمي در سايه »دفاع برق آسا« در روزها و ماه هاي هشت سال دفاع 

مقدس به دست آمد.

88498443سرويس  سياسي

سارق كيف قاپ، فعال مدني اپوزيسيون!
اپوزيسيون جمهوري اسامي از جديدترين عضو خود رونمايي كرد

پ�س از نوي�د اف�كاري كه ي�ك قات�ل بود و 
اپوزيسيون ايران او را به عنوان فعال سياسي 
مخالف جمهوري اسامي جا زد، حاال نوبت به 
رونمايي فعاالن مدني! ايران از يك »سارق« به 
عنوان مخالف سياسي جمهوري رسيده است. 
نادر مختاري فردي  است كه سايت كلمه، نزديك 
به ميرحسين موس��وي ادعا كرده »از معترضان 
اعتراضات آبان ۱۳۹۸« بوده و »روز ش��نبه ۲۹ 
ش��هريور در بازداش��تگاه كهريزك« درگذشته 
اس��ت. اين گزارش همچني��ن مي افزايد: »نادر 
مختاري ۳5س��اله و از معترضان آبان ۱۳۹۸ در 
شهر كرج بوده  اس��ت كه پس از اعتراضات آبان 
به مدت يك ماه مفقود شده بود، خانواده او پس 
از يك ماه وي را در حالي كه در كما بوده اس��ت 
در بيمارستان شهداي شهرري شناسايي و پيدا 
مي كنند. اين زنداني سياسي و از معترضان آبان 
به  علت ضرب��ات باتوم در اعتراض��ات و وخامت 
اوضاع جس��مي چند ماه در كما بوده است. وي 
بالفاصله قبل از ن��وروز ۱۳۹۹ و پس از به هوش 
آمدن و برخالف نظر پزشكان متخصص و خانواده 
توسط مأموران امنيتي به بازداشتگاه كهريزك 
)س��روش ۱۱۱ كنون��ي( منتق��ل و در بهداري 
اين زندان، با وضعيتي وخيم بس��تري و زنداني 
مي شود. مأموران امنيتي با وجود وخامت حال 
اين زنداني اصرار بر نگهداري وي در بازداشتگاه 

كهريزك داشته اند كه اين امر منجر به وخيم تر 
شدن حال وي ش��ده و در نهايت روز شنبه ۲۹ 

شهريور وي درگذشته است.«
به محض انتش��ار اين خبر در سايت كلمه، موج 
توئيت هاي فارسي و انگليسي براي حمايت از او و 
در واقع براي اعالم مخالفت با جمهوري اسالمي و 
ظلم رفته بر زندانيان سياسي در ايران به دو زبان 
انگليسي و فارسي و با هشتگ هاي نادر مختاري 
و كهريزك منتشر شد. توضيحات قوه قضائيه اما 
همه ادعاهاي اين جماعت را با يك جمله باطل 
مي كند: »نادر مختاري كل سال ۹۸ را در زندان 
بوده اس��ت« لذا نمي تواند در اتفاق��ات آبان ۹۸ 

نقش آفريني كرده باشد. 
 توضيحات مدير كل زندان هاي اس�تان 

تهران درباره نادر مختاري
سيدحش��مت اهلل حيات الغي��ب، مدي��ر كل 
زندان هاي استان تهران مي گويد: »نادر مختاري 
اساساً در آبان ۹۸، در حال سپري كردن دوران 
محكومي��ت خود ب��ه جرم س��رقت ب��وده و در 

اغتشاشات حضور نداشته است.«
او به جرائم و س��وابق كيفری متعدد مختاري با 
عنوان س��رقت اش��اره كرده و توضيح مي دهد: 
»جرائ��م وي كيف قاپ��ي و س��رقت هاي متعدد 
بوده كه به همي��ن دليل در مجموع به هش��ت 
س��ال حبس و رد مال محكوم ش��ده است. اين 

فرد از ششم بهمن ۹4 در ندامتگاه تهران بزرگ 
نگهداري مي شده است.«

حيات الغيب مي افزايد: »محكوم عليه از ابتدا كه به 
زندان معرفي شده، بيماري تنگي نفس داشت و به 
علت ابتال به بيماري و به  رغم پيگيري هاي جدي 
درماني و چندين مرحله اعزام به بيمارستان هاي 
مختلف، متأسفانه در روز شنبه ۲۹ شهريور ۹۹ 

فوت مي كند.«
به گفته مديركل زندان هاي استان تهران مرحوم 
مختاري در زمان اغتشاشات آبان ۹۸ در زندان 
و در حال س��پري كردن دوران محكوميت خود 
بوده و ادعاهاي مطرح ش��ده مبني بر اينكه اين 
محكوم در زمان اغتشاشات بازداشت و به علت 
ضربه باتوم به كما رفته، كذب محض است. اين 
محكوم به دليل نداش��تن ش��رايط در سال ۹۸ 
حتي يك س��اعت نيز از مرخصي خود استفاده 

نكرده است. 
 جذب حداكثري اموات!

اولين بار نيس��ت كه عوامل ضدانقالب از اموات 
براي پيش��برد اهداف سياس��ي خود اس��تفاده 
مي كنند. سال ۸۸ با استفاده از افراد مختلفي كه 
به هر دليلي فوت كرده ي��ا حتي فوت نكرده اند! 
ليست كذايي 7۲نفره ساختند كه بگويند به تعداد 
شهداي عاشورا، در راه مبارزه با جمهوري اسالمي 
شهيد داده ايم! )همان عاشورايي را مي گفتند كه 

حرمتش را نگه نداشتند و پرچم عزايش را آتش 
زدند و به عزادارش حمله كردند(.

مهدي كش��ت دار، مدير عامل خبرگ��زاري قوه 
قضائي��ه، مي��زان روز سه ش��نبه در توئيتر خود 
نوشت: »پروژه نادر مختاري هم رفت كنار نويد 
افكاري، رامين حس��ين پناهي، شهرام احمدي 
و ديگر افرادي ك��ه در اتاق فك��ر تلويزيون هاي 
خارجي از پرونده آنها دنبال پروژه رسانه اي نان 

و آبدار بودند.«
يك كاربر توئيتر هم نوش��ت: »بيچاره غالمرضا 
خوش��رو يا همان خفاش ش��ب! او اگر ۲۶سال 
پيش اعدام نمي شد االن مثل نويد افكاري و نادر 
مختاري مي توانست يك قهرمان هشتگي شود. 
به هر حال خفاش شب با سابقه تجاوز و قتل ۹زن، 
پيشكسوت تر و باس��ابقه تر از افكاري و مختاري 
است و افس��انه معترض و فعال مدني بهتري از 
تويش درمي آيد!« خبرنگاراني از ميان رسانه هاي 
اصالح طلب تا بي بي س��ي فارس��ي در روزهاي 
گذش��ته در مورد نادر مختاري توئيت زدند و از 
ظلم جمهوري اسالمي گفتند، بي آنكه بدانند باز 
هم خالف روال حرفه اي فعاليت رسانه اي و تنها 
با فريب خوردن از س��ايت كلمه كه يد طواليي 
در كشته س��ازي و جذب حداكثري اموات براي 
جنبش سبز دارد، يك سارق كيف قاپ را عوض از 

فعال سياسي گرفته اند. 
 مب�ارزه مدن�ي ب�راي اي�ران ب�ه زب�ان 

انگليسي!
بسياري از توئيت هاي زده شده براي نادر مختاري 
به زبان انگليسي  اس��ت و مصرف خارجي دارد. 
مصرف خارج��ي آن هم ارائه تصويري خش��ن 
از اي��ران و حكومت اي��ران و ترغي��ب نهادهاي 
بين المللي براي اعمال تحريم هاي حقوق بشري 
و حتي فراتر از آن، تش��ويق و ايجاد انگيزه براي 
حمله نظامي به ايران اس��ت. در واقع گرچه اين 
گونه مطالب با ژست دفاع از ايران و ايراني نوشته 
مي شود، اما دم خروس آنجايي بيرون مي زند كه 
مخاطب خود را با انتخاب زبان انگليس��ي، افراد 
غيرايراني قرار مي دهند و با پرونده سازي دروغين 
عليه ايران مقدمات تحري��م مردم و حتي حمله 

نظامي را فراهم مي كنند. 
پيش از اين ب��ا اجراي حكم قص��اص مصطفي 
صالح��ي، قات��ل ش��هيد س��جاد شاه س��نايي، 
رس��انه هاي ضدايراني وارد معركه شدند و از او 
يك فعال سياسي ساختند و جاي جالد و شهيد 
را عوض كردند. در ادامه همان پروژه، رسانه هاي 
اپوزيسيون سراغ پرونده »نويد افكاري« رفته اند؛ 
قاتلي كه كارمند حراس��ب اداره آب منطقه اي 
ش��يراز را كش��ته و خود هم اعتراف ك��رده بود 
و با عدم رضاي��ت اولياي دم، حك��م قصاص او 
اجرايي شد. حاال هم نوبت به سارقي كيف قاپ 

رسيده است.

زينب شريعتي
   گزارش

درب�اره  رئيس جمه�ور  دفت�ر  رئي�س 
آخري�ن وضعي�ت مطالب�ات مالي اي�ران از 
كره جنوبي، گفت: اخيراً ش�اهد عامت هاي 
مثبت�ي از س�وي كره جنوب�ي هس�تيم، 
منتظري�م ب�ه آنچ�ه گفته ان�د عم�ل كنند 
ت�ا تصميماتي را ك�ه گرفته ايم، اج�را كنيم. 
به گزارش فارس، محمود واعظ��ي رئيس دفتر 
رئيس جمهور در حاشيه جلسه دولت و در جمع 
خبرنگاران درب��اره آخرين وضعي��ت مطالبات 
مال��ي اي��ران از كره جنوب��ي، اظهار داش��ت: با 
مقامات ك��ره اي مذاكره كردي��م و حتي كار به 
مقداري تهديد  هم انجاميد و مقدمات يكسري 

فعاليت هاي حقوقي را آغاز كرديم. 
وي افزود: اخيراً ش��اهد عالمت ه��اي مثبتي از 
س��وي كره جنوبي هس��تيم، منتظريم به آنچه 
گفته اند عمل كنند تا تصميماتي را كه گرفته ايم، 
اجرا كنيم.  واعظي در مورد اينكه احتمال اعمال 
محدوديت هاي جديد براي مقابله با كرونا، اظهار 
داش��ت: با توجه به تجربه اي كه در دو موج اول 
و دوم كرونا داش��تيم، كميته هاي زيرمجموعه 
ستاد مقابله با كرونا اين مهارت و آمادگي را پيدا 
كرده اند كه سريع عكس العمل نشان دهند ولي 

در برخي فعاليت ها به دقت بيشتري در رعايت 
دستورالعمل ها نياز دارد و براي برخي فعاليت ها 
در شرايط سخت بايد تصميماتي بگيريم كه در 

گذشته هم همين كار را كرديم. 
واعظي درب��اره آخرين وضعي��ت مقابله با كرونا 
در كش��ور، عنوان كرد: در س��ه چهار هفته قبل 
سفرهايي انجام ش��ده و فعاليت هايي كه خالف 
دس��تورالعمل هاي ابالغي بود صورت گرفته كه 
در نتيج��ه آن در يك مقطع��ي از يك هفته بعد 
تعداد مبتاليان اضافه ش��ده است و از يك هفته 
تا ۱0روز قبل تعداد بستري ها اضافه شده بود و 
امروز هم تعداد فوتي ها در حال افزايش است كه 
نشان مي دهد هميشه در ارتباط با كرونا از اول به 

فكر يك ماه بعد باشيم.  
رئيس دفتر رئيس جمهور خاطر نش��ان كرد: در 
س��تاد ملي مبارزه با كرونا وزير بهداشت و وزير 
كشور گزارش دادند و نگران بودند كه مبتاليان 
زياد شده اند. بنا بر رصد شرايط داريم و اگر الزم 
باشد براي موارد خاص به صورت مقطعي تصميم 
بگيريم، چون سالمت مردم براي ما از همه چيز 

ديگر مهم تر است. 
وي افزود: امروز جلسه رؤساي كميته هاي ستاد 

مركزي كرونا و روز شنبه جلسه ستاد كرونا برگزار 
و براي اعمال محدوديت ها تصميم گيري مي شود.  
رئيس دفتر رئيس جمهور تصريح كرد: در ستاد 
ملي كرونا بارها در اين رابطه صحبت كرده ايم، 
هفته قبل هم آقاي نمكي به عنوان رئيس كميته 
سالمت و رحماني فضلي به عنوان رئيس كميته 
اجتماعي، انتظامي و امنيتي از افزايش مبتاليان 
ابراز نگراني ك��رده بودند و تأكيد ش��ده كه بايد 

مراقبت ها افزايش يابد.
وي درباره ش��دت ش��يوع كرونا براي اصناف با 
بيان اينكه كميته هاي زيرمجموعه س��تاد ملي 
در تهران و استان ها اين مهارت را پيدا كرده اند 
تا در مواجهه با مسائل، سريع عكس العمل نشان 
بدهند، خاطرنشان كرد: در برخي فعاليت ها بايد 
دستورالعمل با دقت بيشتري عمل شود و درباره 
برخي ديگر هم بايد عمال وقتي كه شرايط سخت 
مي شود، تصميماتي را بگيريم كه در مراحل قبل 

هم همين كار را انجام داديم. 
واعظي همچنين درباره افتتاح طرح هاي »پويش 
تدبير و امي��د براي جهش تولي��د« گفت: امروز 
مجموعه اي از طرح ها در حوزه ميراث فرهنگي 
وگردش��گري و همچنين طرح هايي در وزارت 

ورزش و جوانان با دس��تور رئيس جمهور افتتاح 
مي شود. 

واعظي درباره اهميت س��ند راهب��ردي ايران 
و چين گفت: س��ند ۲5س��اله رواب��ط ايران و 
چين بس��يار مهم اس��ت، روابط ايران و چين 
در بخش ه��اي مختل��ف سياس��ي و اقتصادي 
گسترش پيدا كرده و تعميق ش��ده است، اين 
سند منجر مي ش��ود تا بتوانيم به طور هدفمند 
براي فعاليت دس��تگاه هاي مختلف كش��ور در 

زمينه هاي مختلف برنامه ريزي كنيم. 
رئيس دفتر رئيس جمهوري افزود: سند ۲5ساله 
هم روي روابط اي��ران و چين و ه��م در ارتباط 
با مس��ائل منطقه تاثيرگذار اس��ت. در دولت و 
همچنين محافل ديگ��ر در اين زمينه گفت وگو 
و بحث كردي��م و اميدواريم اين س��ند در دولت 

دوازدهم نهايي و به امضا برسد. 
واعظ��ي گفت: وزير ام��ور خارج��ه در آينده اي 
نزديك به چين س��فر مي كند و در اين س��فر به 
طور حضوري درباره برخ��ي موضوعات مذاكره 
مي كنند. اين س��فر فرصت مغتنمي است و تيم 
اقتصادي هم همراه وي هستند كه اميدواريم اين 

موضوعات نهايي شود.

رئيس مجلس ش�وراي اس�امي گف�ت: اگر 
ام�روز در عرصه ه�اي اقتص�ادي و فرهنگي 
مش�كل داري�م و ش�رمنده مردم هس�تيم، 
ب�ه دلي�ل فاصل�ه گرفت�ن از دو عنص�ر 
»خداب�اوري« و »م�ردم ب�اوري« اس�ت.

به گزارش مهر، محمدباقر قاليباف رئيس مجلس 
شوراي اس��المي روز گذش��ته در مراسم افتتاح 
موزه دفاع مقدس در هش��ت اس��تان كش��ور به 
صورت ويدئوكنفرانس و افتتاح نمايش��گاه ملي 
دستاوردهاي دفاع مقدس و مقاومت، گفت: وقتي 
وارد اين مكان شدم و اين فضا را ديدم از زحمت 
عزيزان لذت بردم و از عزيزان اين هش��ت استان 

هم به خاطر تالش هاي آنها تشكر مي كنم. 
وي با بيان اينكه در چهلمين سالروز دفاع مقدس 

كه يادآور ش��كوه و عظمت اين ملت اس��ت، ياد 
و خاط��ره ش��هيدان را گرامي م��ي دارم، افزود: 
اگر ت��الش مي كنيم ياد ش��هدا و نمادهاي دفاع 
مقدس را گرامي بداريم، قصد همه ما اين اس��ت 
كه در تاريخ بماند تا همه نسل هاي بعدي از اين 
خاطرات، س��وابق و از اين عزت آفريني كه اتفاق 
افتاد اس��تفاده كنند و در مقطعي كه امام)ره( و 
رزمندگان باعث احياي اسالم و افتخار مسلمين 

شدند، ديگران از آن رويدادها مطلع شوند. 
رئيس مجلس ب��ا بيان اينكه ام��ام خميني)ره( 
فرمودند جن��گ و دفاع مقدس يك دانش��گاه و 
مدرس��ه اي براي حل مش��كالت و محلي براي 
ايجاد خالقيت، ايثار و محبت بود، اظهار داشت: 
همچنين به تعبير شهيد سليماني، دوران دفاع 

مقدس را مي توان يك قطعه ملموس از بهش��ت 
دانست.  قاليباف تأكيد كرد: بعد از عزل بني صدر 
گشايش هاي مهمي در جنگ رخ داد. بعد از اين 
عزل، بالفاصله حصر آبادان شكس��ت، عمليات 

بزرگ فتح المبين اتفاق افتاد و بستان آزاد شد. 
وي گفت: ما در مجلس هر روز قانون مي نويسيم 
و در برخ��ي موارد قوانين را نس��خ مي كنيم يا بر 
آنها تبص��ره وارد مي كنيم اما در دس��تگاه الهي، 
سنت هاي الهي تا ابد هستند، نه نسخ مي شوند و 

نه بر آنها تبصره وارد مي شود. 
وي با بي��ان اينكه ش��هدا همگ��ي از ابتدا عضو 
س��پاه نبودند و از همين مردم به عضويت سپاه 
و ارتش درآمدند و افتخارها آفريدند، افزود: اين 
موزه ها نمادي از دفاع مقدس است كه مبتني بر 

خداباوري و مردم باوري است كه متأسفانه از آن 
غافل شده ايم.  رئيس مجلس تأكيد كرد: امروز اگر 
در عرصه هاي مختلف به خصوص در حوزه مسائل 
اقتصادي و فرهنگي ناموفق هس��تيم و كارنامه 
قابل قبولي نداريم و شرمنده مردم هم شده ايم، 
به خاطر دوري از دو محور بزرگ »مردم باوري« 
»خداباوري« اس��ت.  قاليباف تصريح كرد: وقتي 
متكي ب��ر فرهنگ غرب مي ش��ويم و دس��ت به 
سمت دش��من خودمان دراز و مردم را از عرصه 
اثرگذاري و ايفاي نقش دور مي كنيم، سرنوشتي 
جز آس��يب پذيري در برخي از حوزه ها نمي توان 
انتظار داش��ت. ما بايد بدانيم ك��ه مردم باوري و 
خداباوري براي ما خالقيت، انس��جام، عظمت و 

شكوه مي آورد و بايد در اين راه گام برداريم. 

واعظي: شاهد عالمت هاي مثبتي از كره جنوبي هستيم

قاليباف: شرمندگي در عرصه اقتصادي به دليل فاصله گرفتن از »مردم باوري« است
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