
خيال خام تفرقه افكني در سپاه
هنوز چند هفته از مصاحبه زنده ش��بكه تلويزيوني بي بي سي فارسي با 
مشاور امنيت ملي سابق ترامپ، نگذشته بود كه رسانه ملكه از فاز جديد 
عمليات رسانه اي خود رونمايي كرد. در قسمتي از مصاحبه يادشده جان 
بولتون با بي بي سي، خبرنگار اين شبكه از او  در خصوص نحوه براندازي نظام 
جمهوري اسالمي پرسيد كه گفت وگوهاي ردوبدل شده ميان او و خبرنگار، 

نكات در خور تأملي را آشكار ساخت. 
در بخشی از اين مصاحبه، اين عضو جداشده از كابينه ترامپ در خصوص 
راهكار موفقيت شورش و اغتشاشات اشاره اي مي كند. او صراحتاً از ضرورت 
ايجاد انشقاق ميان رهبري نظام و سپاه پاسداران انقالب اسالمی سخن 
مي گويد. هر كه اندك آشنايي با س��اختار و وضعيت سپاه داشته باشد، 
مي داند كه اين نهاد انقالبي از ابتدا متصل به واليت شكل گرفته و توسعه 
يافته و جدايي آن از رهبري انقالب خيال خامي بيش نيست. به طوركلي 
بايد گفت حتي تصور جدا شدن سپاه از واليت نيز چندان ممكن نيست، اما 
اينكه چنين جمله خيال پردازانه اي را فردي كه در سياستگذاري كاخ سفيد 
عليه انقالب اسالمی حضورداشته است به زبان مي آورد، در واقع مبناي 

بخشي از طراحي هاي راهبردي نظام سلطه بوده است. 
حال در ادامه اين سناريو، بي بي سي فارسي با انتشار يك فايل صوتي مربوط 
به يك جلسه داخلي رزمندگان با فرمانده اسبق كل سپاه در سال 1363، 
تالش مي كند اين توصيه مرد سبيلوي واشنگتن را وارد فاز اجرايي كند. 
انتشار محتواي جلسه برخي اعضاي سپاه با فرمانده خود در حالي صورت 
مي گيرد كه چنين برخورد آزادانديشانه اي در يك نيروي مسلح، آن هم 
درست در ميانه يك جنگ تمام عيار تحميلي، كمياب و بلكه ناياب است. 
پادوهاي رسانه اي استعمار مي كوشند چنين وانمود كنند كه اين اختالف 
داخلي )كه به اذعان آنها در يكي از لشكرها و بخش كوچكي از سپاه بروز 
يافته( طي اين سال ها سانسور شده و آنها به سند مهمي دست يافته اند. 
اين ادعا در حالي است كه مالك بي بي سي، يعني انگلستان بعد از گذشت 
قريب به 60 سال هنوز از انتشار اسناد نقشش در كودتاي 28 مرداد 1332 
جلوگيري مي كند و بعد از 40 س��ال هنوز حمل و نگهداري اس��ناد النه 
جاسوسي امريكا در تهران، در برخي كشورهاي غربي جرم بوده و مستوجب 

مجازات تلقي مي گردد. 
از سويي بايد گفت اين به اصطالح كشف جديد بي بي سي، اصالً چيز تازه اي 
نيس��ت، چراكه همه آنهايي كه در تاريخ جنگ اندك عالقه و مطالعه اي 
داشته اند، از كليات اين موضوع اختالفي مطلع بوده و حتي عناصري چون 
اكبر گنجي كه سال هاست به غرب گريخته، بارها جزئيات روايت خود از 

ماجرا را به رسانه ها كشانده اند. 
اما نكته عجيب تر اين تصور غرب و پادوهاي رسانه اي آن است كه خيال 
مي كنند با انتش��ار صوت يك جلس��ه قديمي و مربوط ب��ه يك موضوع 
تاريخ مصرف گذشته، بتوانند در صف اين نهاد انقالبي تزلزل و شقاقي ايجاد 
كنند. آنها متوجه حقايق مهمي نيستند، از جمله اينكه اوالً ماجراي تمايالت 
برخي به آقاي منتظري اساساً سال هاست در سپاه خاتمه يافته است، چراكه 
بيشتر كساني كه از سر صفاي باطن خود به آقاي منتظري ارادتي داشتند، 
در مراتبي باالتر مريد امام راحل )ره( بودند و نامه 68/1/6 امام تكليف همه 
آنها را مشخص كرد. اگر معدود كساني هم بودند كه توان هضم و تحليل 
فرمان امام را نداشتند، خودشان راه شان را از صف انقالبي ملت و سپاه جدا 
كردند. ثانياً وضعيت سپاه در ابتداي گام دوم انقالب به مراتب با وضعيت اين 
نهاد در دهه 60 از منظر قدرت و انسجام متفاوت است. در دهه اول عمر 
اين نهاد به دليل نوپا بودن و فقدان تجربه الزم، ممكن بود عناصر نفوذي اي 
چون اكبر گنجي و يا باند مهدي هاشمي معدوم بتوانند درون صف سپاه 
رخنه و در آن انشقاقي ولو جزئي ايجاد كنند، اما در دهه پنجم انقالب چنين 

خيالي، وهمي بيش نيست. 
آرزوي انشقاق در سپاه، جدا كردن بازوي واليت و بي اثر كردن آن چيزي 
نيست كه غرب اولين بار مطرح كرده باشد و احتماالً مدت هاي مديدي است 
كه به عنوان پل پيروزي كاخ سفيد تلقي مي گردد، اما بولتون، بي بي سي و 
همپالگي هايشان اين خيال خام را همچون اوهام گذشته با خود به گور 
خواهند برد. هنوز از ياد نبرده ايم كه مرد سبيلو چگونه آرزو مي كرد انقالب 
اسالمی چهلمين سالگرد پيروزي اش را نبيند و اكنون خود او ديگر رنگ 

اتاق مشاور امنيت ملي كاخ سفيد را نمي بيند!

دفاع مقدس، تبلور عقالنيت ملت ايران
از مهم ترين محورهاي س��خنراني رهبر معظم انقالب در هفته دفاع 
مقدس، تأكيد بر عقالنيت در دفاع مقدس بود. ايش��ان فرمودند كه 
»دفاع مقدس يكي از عقالنی ترين حوادث ملت ايران بود؛ دفاع مقدس 

از اول تا آخر مدبرانه و عقاليي بود.« 
اولين نكته اي كه باي��د به آن توجه كرد، چراي��ي تأكيد رهبر معظم 
انقالب بر عقالنيت در دفاع مقدس اس��ت؟ آنچه مسلم است، ما طي 
سال هاي گذشته، گاه وبيگاه با برخي القائات مبني بر اينكه در جنگ 
بر اساس احس��اس عمل كرديم و مي توانس��تيم با تدبير و عقالنيت، 
به طريق ديگري عمل كنيم، مواجه بوديم. ج��دا از غفلت در تبيين 
درس��ت اين بخش از تاريخ تحليلي و توصيفي دفاع مقدس، در واقع 
اين القائات از يك سو، ناشي از غلبه شور و حماسه مردم براي حضور 
در جبهه ها ناشي مي شد كه بيشتر در آثار هنري و فيلم ها و سريال ها 
به خاطر اهميت دراماتيك به آن پرداخته شده است و از طرف ديگر، 
برنامه ريزي هاي دقيق نظامي و عملياتي، غالباً از چشم ناظران پنهان 
نگه داش��ته مي ش��ود. بنابراين، نه تنها ديده نمي ش��وند، بلكه تمام 
تالش هاي فرماندهان معطوف بر آن ب��وده تا برنامه ريزی های دقيق 
علمي عمليات هاي رزمندگان كه منجر به پيش��روي هاي بزرگ در 
دوران دفاع مقدس و شكست دشمن در جبهه مي شد، از چشم دشمن 
مخفي بماند و بي ترديد امروزه نيز به عنوان تجربه هاي ارزشمند علمي 
و واقعي، در دانش��گاه هاي نظامي ما تدريس مي ش��وند و يا در آينده 
خواهد شد، به طوري كه به جرئت مي توان گفت دليل اصلي پيشرفت 
ايران اس��المي در حوزه دفاعي، مديون تجربيات ارزشمند ما در 40 
س��ال مقاومت انقالبي در مقابل دشمنان به خصوص در طول هشت 

سال دفاع مقدس مي باشد. 
پس بايد گفت كه يكي از فلس��فه هاي تأكيد فرمانده��ي كل قوا بر 
عقالنيت در جنگ، پاسخگويي به نگاه عده اي است كه حماسه هاي 
غرورآفرين رزمندگان اس��الم را صرفاً يك حركت احساسي قلمداد 
مي كنند. دومين علت را در تأكيد معظم له بر عقالنيت و خردگرايي، 
بايد در پاس��خ به برخي منتقدان مغرض جس��ت وجو كرد كه سعي 
دارند سياس��ت هاي دفاعي و بين المللی ايران اس��المي را مبتني بر 
احساس تلقين و چنين القا كنند كه ما همان طور كه در دفاع مقدس 
براساس احس��اس عمل مي كرديم، كماكان همان روش و روند را در 
پيش گرفته ايم. در حالي كه سخت ترين فرآيندهاي تصميم سازي و 
تصميم گيری در س��اختارهاي نظامي و دفاعي آن هم براساس تدبير 

ويژه انجام مي پذيرد. 
سومين نكته مهم در تأكيد بر عقالنيت در دفاع مقدس، توجه دادن 
جامعه به بُعد ديگري از دف��اع مقدس، به ن��ام خردگرايي در دفاع و 
عمليات نظامي است. اين تأكيد، عالوه برگشودن مسير جديدي براي 
بررسي تاريخ دفاع مقدس، فرماندهان با دانش و كارآزموده ما را متوجه 
اهميت اين موضوع مي كند كه تا دير نشده و ذخاير علمي دفاع مقدس 
را در بوته تحريف و فراموشي از دست نداده ايم، به صورت علمي تدوين 

و وارد حوزه هاي آموزشي، پژوهشي و دانشگاه هاي كشور كنيم. 
از اين منظر و جهات ديگري كه به اختصار اشاره شد، بايد گفت كه اين 
نگاه رهبر معظم انقالب، آن هم در هفته دفاع مقدس بسيار ارزشمند 
و تحسين برانگيز اس��ت، چرا كه غالباً به واس��طه نيازهاي تبليغاتي 
و ضرورت ه��اي زماني، غالباً به جنبه هاي احساس��ي رش��ادت هاي 
سلحشوران دفاع مقدس پرداخته مي شود و در هيچ كجا، ساعت ها، 
روزها و هفته ه��ا برنامه ريزی در اتاق هاي جنگ ب��راي طراحي يك 

عمليات پيچيده در منظر عموم قرار نمي گيرد. 
اش��اره رهبر معظم انقالب به پذيرش قطعنامه ۵۹8 سازمان ملل به 
عنوان يك مصداق عقاليي از تدابير امام )ره( ارائه ش��ده اس��ت. اين 
تصميم نش��ان مي دهد كه رهب��ري جنگ تمام تصميم��ات خود را 
براساس دريافت گزارش هاي دقيق و متعدد اتخاذ مي كرد. اين سخن 
به معناي ناديده گرفتن احساس��ات پاك رزمندگان و شور و هيجان 
غيورانه مردم ايران نيس��ت، چرا كه طبيعتاً مردم ايران از ش��نيدن 
خبر تجاوز دشمن بعثي به سرزمين خود و كشته شدن مردم بيگناه 
شهرهاي مرزي به شدت متأثر شده و ش��ور و هيجان دفاع از وطن، 
انقالب و هم ميهنان مسلمان خون شان را به جوش مي آورد و آنها را 

داوطلبانه راهي ميدان دفاع مي كرد. 
اما آيا كسي مي تواند مدعي شود كه انس��داد راه چند لشكر زرهي و 
دهها تيپ مستقل با احساسات صرف و بدون بهره گيری از عقالنيت و 
دانش كافي ممكن بود. در اينجاست كه همكاري و مشورت فرماندهان 
ارتش و سپاه در اداره جنگ در كنار هم، صحنه هاي بزرگي از حماسه 
و پيروزي همچون فتح خرمشهر و شكس��ت حصر آبادان را در اولين 
س��ال هاي دفاع مقدس رقم زد. از اين رو مق��ام معظم رهبري تأكيد 
مي كنند: »بني صدر فرار ك��رد و فرماندهي جنگ را خ��ود امام)ره( 
بزرگوار به عهده گرفتند كه ديگر همكاري ارتش و س��پاه همكاري 
واضحي بود؛ در عمليات امام رضا)ع(، شكس��تن حص��ر آبادان، فتح 
المبين، در بيت المقدس، بعد عمليات خيبر و بدر و جاهاي ديگر؛ اين 
خيلي كار بزرگي بود. از اين عاقالنه تر و مدبرانه تر چه كاري را مي شود 
پيدا كرد؟ بعد از انتخ��اب تاكتيك هاي ابتكاري و ش��جاعانه كه اين 

تاكتيك ها واقعاً فوق العاده بودند .«
البته پرداختن به برنامه ها و طراحي ه��اي عمليات  در دفاع مقدس، 
تدابير و ابتكارات ويژه فرماندهان و مس��ئوالن خ��ارج از موضوع اين 
بحث اس��ت چرا كه اوالً نيازمند تحرير دهها جلد كتاب است و دوم 
اينكه اين مباحث به عنوان اس��رار و تجربيات دفاعي تلقي مي شوند، 
اما اصل مطلب همان اس��ت كه رهبر معظم انقالب در پايان اين فراز 
از صحبت هاي خود فرمودند كه: » تحريف ها را در اين مورد بايستي 

مراقب بود .«

محمد جواد اخوان

داود عامري

ژه
نامه جديد موسوی خوئينی ها در رس��انه هاي اصولگرا و انقالبي وی

بازتاب چنداني نيافت، اما اصالح طلبان خ��ود آن را نقد كردند. 
ديروز كه موسوی خوئينی ها براي رهبري و در نقد حكومت نامه 
نوشت، اصالح طلبان استقبال كردند، امروز كه در نقد تحريم يا عدم 
مشاركت انتخابات نوشته و خود اصالح طلبان را مخاطب دانسته، 
برآشفته اند كه مي خواهد جاي محمد خاتمي را بگيرد! يعني نقد 
به حاكميت و رهبري رواست، ولي كسي به اصالح طلبان تحريمي 

نگويد باالي چشم ابرويي هم دارند!
صادق زيباكالم از كساني  است كه نامه موسوی خوئينی ها او را 
آشفته كرده و همين باعث شده تا به موسوی خوئينی ها حمله 
كند. زيباكالم در مصاحبه اي گفته: »آقاي موسوی خوئينی ها 
به هيچ وجه نمي تواند در جايگاه رهب��ري اصالحات قرار بگيرد 
و اگر صدبار ديگر نامه بنويس��يد در اين اص��ل تغييري ايجاد 

نمي ش��ود.« زيباكالم ب��ا فاجع��ه و عقبگرد توصي��ف كردن 
ليدري موس��وی خوئينی ها براي اصالحات، گفت��ه: »ليدري 
موس��وی خوئينی ها تير خالص به ش��قيقه جنبش اصالحات 
اس��ت. بزرگ ترين خاس��تگاه اصالحات، دموكراسي خواهي و 
آزادی خواهی است، در حالي كه خوئيني ها در عمرش هيچ گاه 

هيچ اعتقادي به چنين مفاهيمي نداشته است« .
زيباكالم ك��ه خيلي واض��ح از نامه خوئينی ه��ا عصباني به نظر 
مي رسيد، در پايان تأكيد كرده كه »آقاي خوئيني ها با هر انگيزه اي 
مردم را به مشاركت در انتخابات دعوت كرده باشد، بي ترديد به 
دنبال توسعه دموكراسي خواهي در ايران نيست، زيرا او به طوركلی 

مقوله اي به نام آزادي و دموكراسي را درك نمي كند«.
در واقع از نگاه زيب��اكالم، دعوت خوئينی ها ب��ه حضور فعال در 
انتخابات، گرچه در ظاهر براي حمايت از دموكراس��ی است، اما 

در باطن، انتخابات و دموكراسي بهانه شده تا موسوی خوئينی ها 
جريان سازي براي ليدر شدنش در ميان اصالح طلبان را رقم بزند. 
روشن نيس��ت تحليل زيباكالم چقدر مي تواند درست باشد، اما 
موسوی خوئينی ها هم كسي نيست كه ناگاه دلسوِز جمهوريت 
نظام ش��ود. رد براندازي در نامه او هم مي تواند به تالش او براي 
س��اخت وجهه اي ديگر از خود در داخل نظام تعبير شود. با اين 
همه، هر كسي و با هر انگيزه اي بخواهد مديريت متناقض خاتمي 
بر اصالحات -يك روز رأی يواش��كي دادن و روزي ديگر دعوت 
به مش��اركت فعال و روزي ديگر عدم ارائه ليس��ت انتخاباتي- را 
خدشه دار كند يا در روزهايي كه اصالح طلبان اداي اپوزيسيون 
را درمي آورند و دم از ع��دم حضور در انتخابات مي زنند، صحبت 
از مش��اركت فعال كند، با حمله اصالح طلب��ان راديكال مواجه 

مي شود. 

حجت االسالم سعيدي: 
خيانت امارات و بحرين دوام نمي آورد

املارات و بحريلن انلدك آبرويلي را كله در جهلان اسلالم 
داشلتند، خلرج تراملپ كردنلد تلا شلايد كمكلي بله خلروج 
او از بحران هلاي متعلدد كله بلا آنهلا روبه روسلت، كننلد. 
حجت االسالم علي سعيدي، رئيس دفتر عقيدتي- سياسي فرمانده معظم كل 
قوا در گفت وگو با مهر با اشاره به اقدامات اخير دولت هاي امارات متحده عربي 
و بحرين در عادي سازي روابط با رژيم جعلي صهيونيستي، گفت: عصر ما عصر 
كنار رفتن پرده های نفاق و دورويي است. خوشبختانه در امريكا پرده نفاق كه 
سال ها روي ليبرال دموكراسي فاسد قرار گرفته بود با اقدامات رئيس جمهور 

آنها كنار رفت و مردم دنيا به فساد حكومت امريكا پي بردند. 
وي ادامه داد: در منطقه غرب آس��يا همچنان گرفتار پديده نفاق هستيم، 
پرده اي از نفاق كه از قرارداد كمپ ديويد تا اس��لو و تا به امروز در غرب آسيا 
فراروي مردم قرار داش��ت و دو جريان مقاومت و س��ازش در برابر هم قرار 
داشتند، از يك سو محور مقاومت تالش مي كرد با صالبت و قاطعيت اهداف 
اصلي و آرماني ناب اسالم را پيش ببرد و از سوي ديگر سردمداران وابسته به 
قدرت هاي بزرگ در تالش بودند براي حفظ موقعيت چند روزه، سرمايه هاي 
ملي خودشان را در اختيار و در خدمت اهداف امريكا قرار دهند اما اين اقدامات 
را پنهاني انجام مي دادند و جرئت اعالم و موضع گيري آشكار نداشتند.  رئيس 
دفتر عقيدتي- سياسي فرمانده معظم كل قوا با اشاره به روابط پنهان سران 
كشورهاي اسالمي با رژيم صهيونيستي گفت: عربستان، امارات و بحرين و 
پيش از اين نيز اردن و مصر پنهاني با رژيم صهيونيستي همكاري داشتند اما 
گذشت زمان شرايطي را به وجود آورد كه سرمايه هاي رئيس جمهور امريكا 
يكي پس از ديگري از دستش رفت و امروز چوب حراج به آخرين داشته هاي 

خود زده است. 
حجت االسالم سعيدي با اشاره به اعالم بيت المقدس به عنوان پايتخت رژيم 
جعلي صهيونيستي و تالش براي الحاق بخشي از اراضي كشورهاي ديگر به 
سرزمين هاي اشغالي و همچنين قرارداد ننگين معامله قرن گفت: اقدامات 

ترامپ، آخرين تالش هاي رئيس جمهور ورشكسته امريكا است. 
وي ادامه داد: امارات در حد و اندازه اي نيست كه امريكايي ها بتوانند روي آن 
حساب باز كنند، بحرين نيز كه به اندازه يك استان ايران نيست امروز مي خواهد 
وجه المصالحه منافع آقاي ترامپ باشد، اين گونه رفتار اوج ذلت و خسارت براي 

رئيس جمهور كشوري است كه ادعاي ابرقدرتي دارد. 
حجت االسالم سعيدي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در خصوص اقدام 
حاكمان امارات گفت: رهبر معظم انقالب اقدام نابخردانه سران امارات متحده را 
خيانتي به جهان عرب، جهان اسالم و ملت مظلوم فلسطين دانستند كه پايدار 
نمي مانند، اين گونه اقدامات دوام نمي آورد، قطعاً زمان انتخاب براي ملت هاي 
مسلمان منطقه پيش خواهد آمد و اين بهار تبديل به زمستان خواهد شد، 
زمستاني كه بعد از آن مشخص نيست چه اتفاقي براي اين كشورهاي كوچك 
به وجود خواهد آمد. وي افزود: با اين اقدام بحرين و امارات از يك س��و بايد 
تأسف خورد كه چرا كشورهايي كه مي توانند به عزت و شوكت جامعه اسالمي 
و مقاومت ملت مظلوم فلس��طين كمك كنند اينگونه وجه المصالحه قرار 
مي گيرند و از سوي ديگر به نظر مي آيد يك فرصتي با كنار رفتن پرده های نفاق 
و دورويي پيش آمده و مسلمانان جهان مي فهمند كه اين حاكمان كشورهاي 

عربي چه كاره بودند و چه كساني در سرنوشت آنها تأثيرگذار بوده اند. 
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فرمانده كل سپاه در مراسم يادها و نام ها: 

تدابير مقام معظم رهبري آرزوهاي دشمن را به هم ريخت
استقالل و کرامت هزينه ها دارد 

 امروز انديشه هاي رهبر معظم انقالب اسالمي باعث 
شكست طرح هاي دشمنان شده و نگذاشته دشمن 
اهداف سياسي خود را در جهان اسالم دنبال كند. 
سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمي، فرمانده كل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي روز گذشته در آيين 
رونمايي از آثار جديد اس��نادي و پژوهشي سازمان 
اسناد و تحقيقات دفاع مقدس و تجليل از فرماندهان و 
راويان در حوزه تاريخ شفاهي با بيان اينكه سينه هاي 
فرماندهان دفاع قدس گنجينه هاي تمام نشدنی از 
تاريخ بشر و تاريخ اس��الم بعد از عاشوراست، گفت: 
اين عزيزان پرچم جهاد را در دست گرفته و در برابر 
شوكت ظاهري قدرت هاي آن روز جهان ترس به دل 
راه ندادند و با اطمينان در مقابل دش��من ايستادند. 
فرماندهان ما در دفاع مقدس مانند رزمندگان بودند و 
تفاوتي بين خود و ديگران قائل نبودند؛ آنها رمز حيات 

و جاودانگي انقالب اسالمي ايران شدند. 
فرمانده كل سپاه با اشاره به مجاهدت هاي رزمندگان 
در دفاع مقدس، اظهار داشت: جنگ دقيق ترين معادله 
بشر است كه همه چيز را در آن در نظر مي گيرند زيرا 
جنگ با حيات ملت ها سروكار دارد، كسي در جنگ 
غلبه مي كند كه قوی تر است اما شگفتي جنگ ما اين 
است كه وقتي جنگي گسترده و جهاني بر ما تحميل 
شد ملت ما به صورت شگفت انگيز در اين جنگ پيروز 
ش��دند، رمز پيروزي ملت ما در جنگ دفاع مقدس 
امامت است. او عقبه جنگ و دشمن را مي شناخت و 
مي دانست اين جنگ در جبهه مقابل پشتيباني جهاني 
دارد چرا كه همه امپراتوری بی نظير جهان دست در 

دست هم داده بودند. 
سرلشكر س��المي، جنگ تحميلي را بعد از عاشورا 
نابرابرترين جنگ جهان دانس��ت و گف��ت: امام)ره( 
معادالت جنگ را تغيير داد و شهادت را راهي مردانه 
براي همه ملت كرد و جنگ را از سطح نيروهاي مسلح 
به تمامي جامعه گس��ترش داد؛ اينج��ا بود كه همه 
جاودانگي را در جنگ ديدند. وي نترس��يدن ملت از 
مرگ را راز پيروزي در هر جنگي دانست و تصريح كرد: 

كسي كه از جنگ نترسيد هرگز مغلوب نمي شود. 
فرمانده كل س��پاه با بيان اينكه امام)ره( به ملت ما 
آموخت كه نترسيم، اظهار داشت: او معمار قلب هاي 
مس��تحكم و نفوذناپذير بود، او آيات الهي را تفسير 

مي كرد و راز پيروزي را به م��ا آموخت، در حالي كه 
بنابر معادالت رايج بايد ما شكس��ت مي خورديم اما 
اس��تقامت امام )ره( و تدبير او ملت ما را يكدل كرد 
و ما را از جنگ پيروز بيرون آورد  .سرلش��كر سالمي 
تصريح كرد: اين تجهيزات نيستند كه موجب تغيير 
معادالت در جنگ مي ش��وند بلكه نيروي انساني و 
رهبري مقتدر تغيير در پ��ي دارد. وي با بيان اينكه 
جنگ تمام شد اما دشمني ها تمام نشد، گفت: در اين 

زمان رهبري با مقام معظم رهبري بود، انديشه ايشان 
دشمن را دنبال و پيشاني دشمن را شكست و نگذاشت 
دشمن اهداف سياسي خود را در جهان اسالم دنبال 
كند  .فرمانده كل سپاه گفت: دفاع مقدس گسترش 
يافت و جوانان جهان اسالم مقاومت را از دفاع مقدس 
ما فراگرفتند و راه ايس��تادگي و مقاومت را در پيش 
گرفتند كه اين مقاومت معادالت دشمن را در منطقه 

و جهان بر هم زد. 

سرلشكر سالمي با اش��اره به تحريم هاي همه جانبه 
عليه كشورمان گفت: دشمنان جنگ اقتصادي و فشار 
حداكثری را در پيش گرفتند اما رهبر ما ايستاد و راز 
شكست دشمن را مي داند و اين است كه نام ايران را به 
نام رهبرش مي شناسند و مي دانند كه اين ملت صلح 
و عزت را مقتدرانه مي خواهد. اين جنگ و مقاومت 

ادامه دارد.
 وي در پايان تصريح كرد: در دنياي امروز يا بايد ذليل و 
ضعيف و تابع بود و يا مقتدر و مستقل، جز اين دو مسير 
راهي نيست، استقالل و كرامت هزينه ها دارد و دست 

يافتن به آن بدون ايستادگي ميسر نيست. 
  دفاع مقدس عامل بقاي انقالب اسالمي شد

حجت االسالم عبداهلل حاجي صادقي نماينده ولي فقيه 
در سپاه نيز در دومين مراسم »يادها و نام ها« با بيان 
اينكه جنگي كه آمده بود تا انقالب را نابود كند عامل 
بقاي آن شد، افزود: ما وارثان دفاع مقدس نبايد اجازه 
دهيم فرهنگ و اصول حاكم آن دستخوش تحريف و 
فراموش يا تغيير ش��ود. با اصول واليتمداری، ايثار و 
فداكاري است كه مي توانيم آن را حفظ كنيم؛ با جهاد 
اكبر مي توانيم ارزش هاي آن را حفظ كنيم. خاطرات 
دفاع مقدس مانند قصص قرآن عبرت آموز است و غلبه 

حق عليه باطل، ايستادگي و جهاد در راه خدا است. 
نماينده ولي فقيه در س��پاه خطاب به فرماندهان با 
بيان اينكه رسالت و مأموريت شما كه دفاع مقدس را 
خلق كرده ايد حفظ آن است، خاطرنشان كرد: اصول 
و مباني عقبه هاي فكري كه دفاع مقدس را خلق كرد 
نبايد گرفتار انحراف ش��ود. امروز هم الزم است كه 
رسالت خود را در روايتگري صحيح انجام بدهيد و مانع 
تحريف شده و عامل بقاي اين فرهنگ شويد تا نسل 
امروز در ميدان جديد سنگرنشينان شايسته اي باشند. 
وي در ادامه اظهار كرد: منش��ور چهل سالگي دفاع 
مقدس مقام معظم رهبري و زواياي آن را كه حداقل 
20 محور در آن بيانات وجود داشت تحليل كنيد كه 
راه عقب زدن دشمنان و بقاي انقالب است. حاجي 
صادقي در پايان با تأكيد بر اينكه فرهنگ دفاع مقدس 
جهت دهنده آن است، گفت: جنگ ما با استكبار پايان 
ندارد پس دفاع ما نيز پايان ندارد. دفاع مقدس مانند 
عاشورا كه طلوعي بي پايان بود مي ماند. دفاع مقدس 

باقي مي ماند. 

      خبر

 »نظام فرسلتادن به زندان، نگهلداري زنداني و 
برخورد با او بايد كاماًل متفاوت باشلد. اين از آن 
تحوالتي است كه ممكن است عده اي از دوستان 
ما را ناراحت كنلد. خب ناراحت كنلد! آقا )رهبر 
انقالب( تحول را معنا كردنلد. تحول يعني وضع 
مطلوب در نظر گرفته شود، وضع موجود را ببينيد 
و نواقص را برطلرف كنيم. اين مي شلود تحول. 
حاال يك عده اي ناراحت بشوند، نپسندند، خب 
چه كار كنيم كه نمي پسلندند! نمي شلود غيراز 
اين عملل كرد. ما كله نمي توانيم نسلبت به اين 
مسائل و دغدغه مردم بي توجه باشيم. ما كه نبايد 
روضه خودمان را بخوانيم. « اين عبارات بخشي از 
سخنان آيت اهلل رئيسي، در جلسه ديروز مسئوالن 
عالي قضايي اسلت كه بر تحلول در زندانباني و 
اصالح وضعيلت كنونلي زندان ها تأكيلد دارد. 
رئيس قوه قضائي��ه در واكنش به س��خنان اعضاي 
شوراي عالي قوه قضائيه، »تحول« را »در نظر گرفتن 
وضع مطلوب و رفع نواقص وضع موجود« تعريف كرد 
و با تأكيد بر تداوم اصالح وضعيت زندان ها گفت: بايد 
نظام اعزام به زندان و نگه��داري و برخورد با زنداني 

اصالح شود.
 آيت اهلل رئيسي ادامه داد: اصالح نظام زندان از تحوالتي 
است كه ممكن است دوستان ما را هم ناراحت كند، اما 
واقعاً بايد نزديك ترين روش به قانون و عدالت را مدنظر 
قرار دهيم و اگر كسي هم نمي پسندند، اشكالي ندارد، 
اما ما به خاطر آنها از وظيف��ه خود عدول نمي كنيم. 
رئيس دستگاه قضا با بيان اينكه نمي توان نسبت به 
مس��ائل و دغدغه مردم بی تفاوت بود، خاطرنش��ان 
كرد: وقتي من به يك اس��تان سركش��ي مي كنم از 
قبل دغدغه هاي مردم را بررسي و احصا مي كنيم تا 
به همان ها بپردازيم و نمي شود دغدغه مردم يك چيز 

باشد و ما حرف خودمان را بزنيم. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت اهلل 
سيد ابراهيم رئيسي در جلسه ديروز شوراي عالي قوه 
قضائيه، با اشاره به سفر اخير خود به استان اردبيل كه 
پنج شنبه گذشته در ادامه سفرهاي استاني وي صورت 
گرفت، پيگيري رفع مش��كالت واحدهاي توليدي 
استان را از مهم ترين دستاوردهاي اين سفر عنوان كرد 
 و گفت: رونق توليد و خدمات و حمايت از توليدكننده، 
همانند مبارزه با فساد از مأموريت هاي اصلي و مستمر 
دس��تگاه قضايي اس��ت و همكاران ما در بخش هاي 
مختلف قضايي ت��الش مي كنند هي��چ كارخانه اي 
تعطيل يا نيمه تعطيل نش��ود و هيچ توليدكننده اي 

زمين نخورد. 
آيت اهلل رئيس��ي افزود: دس��تگاه قضايي در راستاي 
مأموريت خ��ود در دفاع از حقوق عام��ه، از كارگران 
غيور و متخصص و متعهد و كارفرمايان و كارآفرينان و 
سرمايه گذاران كه غيرتمندانه براي رونق توليد تالش 
مي كنند همه جانبه حمايت مي كند و رفع مشكالت 

آنها در نظام اداري و قضايي را وظيفه خود مي داند. 
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه توليد مسئله محوري 
امروز ماست، اظهار داشت: دش��من به دنبال توقف 
چرخه توليد و افزايش بيكاري و ايجاد يأس و نااميدي 
در كشور ماست و وظيفه ما در حوزه نظارت و قضاوت 
اين اس��ت كه با جلوگيري از توقف در چرخه توليد و 
حمايت از نيروي كار، دشمن را در رسيدن به هدف پليد 
خود ناكام بگذاريم  .رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري 
از سخنانش، حفظ ارزش پول ملي را يكي از مهم ترين 
فرامين اقتصادي مقام معظم رهب��ري عنوان كرد و 
گفت: مقام معظم رهبري بارها فرمودند كاهش ارزش 
پول ملي براي كشور خس��ارت بار است و ميدانداران 
حوزه اقتصاد بايد شبانه روز براي مقابله با اين معضل 
تالش كنند. رئيسي با بيان اينكه كار دشمن، دشمني 
است، اظهار داشت: دشمن به دنبال تهديد و تحريم و 
فتنه و توطئه است ولي مسئوالن ما بايد با تدبير در 
همه عرصه ها و با استفاده از ظرفيت هاي عظيمي كه 
در كشور وجود دارد كه مهم ترين آنها نيروي كار پويا 

و متعهد و متخصص است، مي تواند جنگ اقتصادي و 
رواني و رسانه اي دشمن را خنثي كنند. 

   ارجاع همه ناكارآمدي ها به دشمن درست 
نيست

آيت اهلل رئيس��ي با تأكيد بر اينكه دش��من در هيچ 
عرصه اي نتوانسته ملت ايران را متوقف كند و امروز 
هم با تدبير مي توان از ش��رايط موجود پيروزمندانه 
عبور كرد، خطاب به مس��ئوالن اجرايي متذكر شد: 
ارجاع همه ناكارآمدي ها به اقدامات دشمن درست 
نيست و ضعيف نمايي ما دشمن را در تصور اثرگذاري 
اقداماتش و تداوم خباثت ها و توطئه هايش تشجيع 
مي كند. رئيس قوه قضائيه مردم را رمز پيروزي نظام 
اسالمي و شكست دشمن دانست و در بخش ديگري 
از سخنانش با اشاره به تش��ديد توطئه هاي دشمن 
با مستمسك قراردادن حقوق بش��ر گفت: دشمن 
مي خواهد قتل و جنايت را در جامع��ه عادي جلوه 
دهد و بر همين اس��اس تالش مي كند مردان و زنان 
شجاع ما در عرصه هاي امنيتي و قضايي را تضعيف 
كند. آيت اهلل رئيس��ي افزود: دشمن تالش مي كند 
با انگ زدن به چهره هاي مصم��م حافظان امنيت و 
اقتدار و حاميان توليد، آنه��ا را از كارآمدي بيندازد و 
براي اين كار از »حقوق بشر« استفاده ابزاري مي كند؛ 
درحالي كه خودشان پايه گذار مكتب قتل و غارت و 

شكنجه در عالم هستند. 
رئيس دس��تگاه قضا از »امريكا و برخي كشورهاي 
اروپايي« به عنوان »كانون جنايت« و از »خفه كردن 
صداي عدالتخواهان با ق��راردادن زانو بر گلوي آنها« 
به عنوان »روش جديد شكنجه« ياد كرد و گفت كه 
قوه قضائيه تحت تأثير فضاسازي هاي نظام سلطه و 
پياده نظام امريكا و اروپا قرار نمي گيرد و تنها بر مدار 

عدل و انصاف و قانون حركت مي كند. 

رئیس دستگاه قضا علیه زندانبانی

زيباکالم: موسوی خوئينی ها آزادي و دموکراسي را درك نمي کند

دستور رئيس جمهور براي تسهيل
 دريافت انتقادات و پيشنهادات مردم

رئيس جمهور ارائه گزارش هاي كيفلي و كمي از وضعيت خدمات 
دوللت الكترونيلك، كاسلتي ها و نقاط قلوت آن را بسليار مهم 
برشلمرد و با تأكيد بر اينكله انعكاس انتظلارات و مطالبات مردم 
در زمينله خدمات هوشلمند به مديلران دسلتگاه هاي اجرايي، 
آنها را در ارائله خدمات بهتلر به مردم يلاري خواهد كلرد، همه 
دسلتگاه هاي اجرايلي را موظلف كلرد كله سلازوكار دريافلت 
انتقلادات و پيشلنهادات ملردم را تقويلت و تسلهيل كننلد. 
دكتر حسن روحاني روز گذشته در شانزدهمين جلسة شوراي اجرايي 
فناوري اطالع��ات، با بيان اهمي��ت ضرورت دسترس��ي آزاد مردم به 
اطالعات گفت: همه دس��تگاه ها ب��راي تأمين رضايت ش��هروندان و 
كاستن از دغدغه هاي آنان، روند فعاليت ها و خدمات خود را براي مردم 
اطالع رساني كرده و هركجا ابهام و نگراني براي مردم وجود دارد، فوراً 

رفع كنند. 
روحاني با بيان اينكه دولت الكترونيك بايد در خدمت سالمت و معيشت 
شهروندان باش��د، به همه دستگاه هاي اجرايي دس��تور داد در جهت 
ارتقاي خدمات الكترونيك، هم افزايي و تالش براي رفع كاس��تي ها يا 

نارسايي هاي آن را به طور ويژه مورد توجه قرار دهند. 
رئيس جمهور ارائه خدمات غيرحضوري به ش��هروندان را با يك عزم 
جدي، امري كاماًل دس��ت يافتني خواند و گفت: امروز هوشمندسازي 
شهرها بايد از اولويت هاي بخش مسكن و شهرسازي و شهرداري ها باشد 
و انتظار مي رود كه در كنار توس��عه شهري، به موضوع هوشمندسازي 

شهرها هم توجه ويژه شود. 

منصوره عظيمی | دفاع پرس

 نماي نزدیک

    معاون حقوقی دستگاه قضا:  80 هزار زندانی آزاد و تخفيف داده می شوند
 دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه در جلسه مسئوالن قضايي به ارائه گزارشي از بازديد 12 ساعته 
خود از زندان بزرگ تهران پرداخت و تصريح كرد: در جريان بازديد از اين زندان مشكالت و مسائل 
قابل توجهی هم وجود داشت كه نيازمند همت براي رفع آنها هستيم؛ از جمله اينكه تعداد زندانيان به 
نسبت فضاي موجود زندان 30 درصد بيشتر از استانداردهاي موجود است كه به نظر مي رسد با اجراي 

قانون كاهش مجازات حبس و تعيين تكليف پرونده های بالتكليف، بخش مهمي از آنها حل شود. 
حجت االسالم دكتر مصدق، معاون حقوقي قوه قضائيه با اشاره به اجرايي شدن قانون »كاهش مجازات 
حبس« اعالم كرد: بر اساس بررسي هاي صورت گرفته توسط اين معاونت، 80 هزار نفر از محكومان 
مشمول اين قانون شناخته شده و تعدادي از آنها آزاد و تعدادي نيز مشمول تخفيف مجازات شدند. 

 آيت اهلل رئيسی در سخنان مؤكدی گفت كه شيوه برخورد با زندانيان و زندانبانی
 متحول خواهد شد، هرچند برخی را خوش نيايد


