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فرهنگ دفاع مقدس در گام دوم انقالب
هفته بزرگداشت چهلمين سالگرد دفاع مقدس هم تمام شد، اما همانطور 
كه چهلمين سالگرد انقالب اسالمي در مواجهه با دشمنان كينه توز كه به 
كمتر از نابودي انقالب اسالمي و تبعيت محض از آنان راضي نمي شدند 
با عبور از گردنه هاي صعب العبور و با اقتدار كامل وارد چله دوم انقالب 
شد، بهره برداري از ارزش هاي بنيادين و سرنوشت ساز دفاع مقدس نيز 
از امروز وارد چله دوم خود شده و در حقيقت گنجينه چهل ساله دفاع 

مقدس بزرگ ترين سرمايه مادي و معنوي چله دوم انقالب است. 
م��روري اجمالي بر وقايع و رخدادهاي س��ه دهه پس��اجنگ تحميلي 
ترديدي باقي نمي گ��ذارد كه هر كجا از فرهنگ دف��اع مقدس پيروي 
كرديم بي شك پيروز ميدان بوده و پوزه دشمن را به خاك ماليده و اراده 
مستحكم و انقالبي خود را بر دشمن تحميل كرده ايم و بالعكس هر كجا 
كه از فرهنگ دفاع مقدس فاصله گرفته و به نسخه هاي اجانب و بيگانگان 
عمل كرديم بي شك بازنده ميدان نبرد بوده و مجبور به عقب نشيني از 

مواضع انقالبي و امتياز دادن به دشمنان عنود غربي شده ايم. 
ما با تأسي به فرهنگ دفاع مقدس در ميداِن ساختن ايران بزرگ و تأمين 
امنيت كشور و اهداي آرامش رواني به ملت غيرممكن ها را ممكن ساخته 
و حربه فشار و تحريم را خنثي س��اختيم. امروز در صدها ميدان نظير 
»فناوري سدسازي، تونل سازي، پل سازي و... «، »فناوري هاي پيچيده  
موشكي«، »طراحي و ساخت مدرن ترين و فني ترين پهپادهاي رزمي، 
شناسايي، انتحاري و... «، »طراحي و ساخت بزرگ ترين پااليشگاه هاي 
فوق مدرن«، »فناوري هاي فوق تخصصي صنايع پتروشيمي« و... پيشتاز 
جهان بوده و گوي سبقت را از مدعيان علم و فناوري ربوده ايم و دشمنان 
اين مرز و بوم كه ديروز ما را در خريد حتي سيم خاردار و كاميون تحريم 
می كردند امروز با چشمان از حدقه درآمده خود را مجبور مي بينند ساير 

كشورها را از خريد تكنولوژي و محصوالت ايراني محروم كنند. 
در نقطه مقابل قواي كشوري طي سه دهه پس از جنگ تحميلي، حاصل 
تبعيت زمامداران قواي كشوري از نسخه ها و مدل هاي مهندسي شده 
غربي، جز خس��ارت، فرصت س��وزي، ايجاد فاصله طبقاتي، تضعيف و 
تخريب اقتصادي، فرهنگ س��وزي، رانت خواري، دلبستگي به دشمن 
غربي، دوتابعيتي شدن مسئوالن، مفاسد كالن اقتصادي و نااميدكردن 
مردم و س��وزاندن ريش��ه ايمان و باور و اعتماد مردم به نظام چه بوده 

است؟
بي تعارف بايد اذعان كنيم كه در هشت سال جنگ تحميلي نظامي )كه 
در واقع جنگ جهاني بود و همه قدرت هاي شرق و غرب آن روز عليه ما به 
ميدان آمده بودند(، ما با كمترين امكانات و ادوات جنگي و بدون كمترين 
حمايت حتي لفظي بين المللي و فقط با ايمان و اعتماد به خدا و با فرهنگ 
دفاع مقدس پيروز ميدان نبرد بوديم اما در كمتر از هشت سال اخير و 
در ميدان جنگ تحميلي اقتصادي، به رغم داشتن بيشترين امكانات و 
استحكام دروني و پشتوانه قوي بازدارنده، با پشت كردن به فرهنگ دفاع 
مقدس و سرگرم شدن به آالف و علوف دنيوي و پي گرفتن مشي و روش 
اشرافي ، و با بازي در ميدان حريف و تن دادن به مذاكره )كه كشتيبان 
انقالب، از پيش آن را هم حماقت و هم خيانت ناميده بودند( و ديپلماسي 
التماسي و ورود به بازي ساده لوحانه برد برد، دشمن همه چيزمان را برد 

و به ريشمان هم خنديد. 
اينك در دهه اول چله دوم انق��الب، فرهنگ طاليي و بي بديل دفاع 
مقدس س��رمايه جاودان انقالب اس��المي و گنجين��ه عظيم مردم 
ايران بهترين پشتوانه تحقق بيانيه گام دوم انقالب فراروي ما است 
و به جرئت مي توان گفت گام دوم انقالب بدون توس��ل و تأس��ي به 
دستاوردهاي دفاع مقدس دست نيافتني و غيرممكن است و اساساً 
س��خن گفتن از بيانيه گام دوم بدون رجوع به فرهنگ دفاع مقدس 
به يك طنز تلخ ش��بيه خواهد بود. فرهنگ دفاع مقدس ماالمال از 
دستاوردها و نقاط و نكات طاليي اس��ت و وقت آن است كه حاصل 
بيش از ۳۰ سال خوانش و ثبت و ضبط دستاوردهاي دفاع مقدس، 
امروز مجدداً با هدف كاربردي نمودن آن ها در عملياتي ساختن بيانيه 
گام دوم و وارد ساختن اين فرهنگ ناب به حوزه قواي كشوري، مورد 
توجه قرار گيرد. آنچه كه در پي مي آيد نمونه هايي از شعاع خورشيد 

تابان فرهنگ دفاع مقدس است: 
۱- نگاه جهادي و نه جنگي به صحنه نب��رد )جهاد اصغر، جهاد اكبر، 
جهاد كبير و جهاد افضل(. ۲- خستگي ناپذيري. ۳- باور به پيروزي و 
نصرت الهي. ٤- تكيه به توان و توان مندي داخلي. ۵- س��بك زندگي 
فرماندهان و رزمندگان. ۶- اعتماد به وعده های الهي. ۷- دفاع مقدس 
كارخانه انسان س��ازي، الگوس��ازي و تربيت مديران اليق. ۸- اعتماد 
به جوانان در واگذاري مس��ئوليت ها. ۹- مردم��ي كردم جنگ. ۱۰- 
مديريت و فرماندهي عاش��ورايي در دفاع مق��دس. ۱۱- اتحاد واقعي 
مردم اعم از مس��لمان، مسيحي، زرتش��تي و... در كنار هم.  ۱۲- نگاه 
جهادي به اقتص��اد در عرصه نبرد و پرهيز جدي از اس��راف و تبذير و 
ولخرجي ۱۳- مدل س��ازي براي كادريابي، كادرس��ازي، كادرپايي و 
تكثير كادر.  ۱٤- نقش معنويت و اخالق الهي در پيشبرد جنگ.  ۱۵- 
رفتار فرماندهان و رزمندگان به هنگام پيروزي و شكست.  ۱۶- نگاه 
تكليف محور به مأموريت ها و وظايف محوله.  ۱۷- سرعت عمل در اداي 
تكاليف.  ۱۸- سرعت عمل در جابه جايي ها.  ۱۹- تكيه بر ظرفيت هاي 
داخلي در حوزه اطالعات و پرهيز جدي از تكيه به اطالعات دش��من.  
۲۰- نقش رسانه در پيشبرد جنگ و حمايت از رزمندگان.  ۲۱- نقش 
تبليغات و شعارهاي حماس��ي در دفاع مقدس.  ۲۲- آرايش جنگي 
در قواي كشوري )عالوه بر قواي لش��گري( عامل پيروزي.  ۲۳- خلق 
صنعت بومي و ملي به جاي صنعت وارداتي. ۲٤- راه هاي اعتماد مردم 
به فرماندهان و رزمندگان.  ۲۵- آفند محوري به جاي پدافند محوري 
و خشكانيدن نس��خه طوالني س��ازي جنگ.  ۲۶- آمادگي روحي و 
رواني رزمندگان زير پرچم فرهنگ حسيني و عاشورا.  ۲۷- حفاظت و 
حراست از بيت المال. ۲۸- ترجيح منافع ملي و امنيت و آرامش مردم 
بر منافع فردي و گروهي. ۲۹- جلوگيري از ورود نيات جناحي و حزبي 
به صحنه هاي نبرد.  ۳۰- اطاعت و فرمان پذيري تكليفي از فرماندهان.  
امروز به بركت فرهنگ دفاع مقدس جمهوري اسالمي ايران به عنوان 
قدرت مسلط منطقه غرب آسيا و اقتدار الزم براي بازدارندگي كامل، 
خود را آماده می كند تا در عرصه اقتصادي نيز مانند عرصه هاي دفاعي 
و امنيتي، با بهره گيري تمام عيار از الگوهاي دوران جنگ تحميلي و 
فرهنگ ناب دفاع مقدس و سپردن امور اجرايي به جوانان، نقص ها و 
ضعف ها را به قوت و فرصت تبديل و راه را براي صعود نظام به قله هاي 
رفيع رش��د و پيش��رفت هموار و زمينه را براي ظهور دولت يار آماده 

كنند. 

سيدعبداهلل متوليان

گزارش تحليلي جوان از بايدها و نبايدهاي جنگ اقتصادي

مقابل جنگ اقتصادي دشمن  بايد آرايش جنگي گرفت

مقابل جنگ تمام عيار اقتصادي دشمن، آرايش 
اقتصادي دولت جنگي نيست. شايد فرصت كوتاه 
يك ساله براي به سرانجام رسيدن چنين آرايشي 
بسيار كوتاه باشد اما مي توان از هم اكنون برداشتن 
قدم هايي را آغاز كرد تا در نهايت بتوان ميوه هاي 

آن را در چند سال آينده چيد. 
كارل فون كالوزويتس، انديشمند نظامي آلماني 
جنگ را ادامه سياست مي دانس��ت اما با يك ابزار 
ديگر كه گاه ماهيت خشونت آميز به خود مي گيرد. 
با در نظر گرفتن اين تعريف س��خنان آقاي رئيس 
جمهور در جلسه ديروز هيئت دولت را درباره شرايط 
جنگي در اين كش��ور بايد اين گونه تعريف كرد كه 
فشار گسترده اقتصادي امريكا زبان سخت تر همان 
سياست قبلي واشنگتن است كه اين بار نه در پاي ميز 
مذاكره بلكه در ميانه توقيف حساب هاي ارزي تهران 
در خارج از كشور و تعقيب خريداران نفت كشورمان 
پيگيري مي شود. اين نوع نبرد در عرصه اقتصادي 
را مي توان نسل جديدي از جنگ ها دانست كه در 
آنها به جاي بمب افكن های ب-۵۲ و موشك هاي 
كروز از ابزارهاي مالي به عنوان تسليحات استفاده 
مي شود. بر همين اساس مي توان ميدان اين جنگ 
را نوعي نبرد از نسل چهارم دانست كه در آن عمليات 
به شيوه اي غيرمتمركز انجام مي شود و محيطي كه 
تمايز بين جنگ، سياست، جنگجويان و غيرنظاميان 

كم رنگ شده، نام گذاری مي شود. 
به عنوان مثال در نبردهاي كالس��يك هدف قرار 

دادن بيماران يا كودكان به س��رعت با محكوميت 
بين المللی روبه رو شده و اثر آن قابل تشخيص است 
اما در تحريم هاي يكجانبه امريكا فشار بر مسيرهاي 
انتقال دارو به ايران به شدت افزايش و بيماران ايراني 
به راحتي قرباني تبعات اين تحريم ها مي ش��وند، 
بدون اينكه واقعاً به سمت آنها گلوله اي شليك شود. 
به اين ترتيب ميدان اين نبرد جديد نياز به ابزارهاي 
جديدي دارد كه نمي توان با رويكردهاي سابق بر 

آن چيره شد. 
   بنايي كه به آرامي چيده شد

نگاهي به ميدان جديد نبرد به خوبي نشان دهنده 
اين است كه امريكايي ها براي حضور در اين ميدان 
به شكل بسيار پيچيده و حساب شده ای خود را مجهز 
كرده اند. بر اساس مطلبي كه در سايت دفتر حفظ 
و نشر آثار حضرت آيت اهلل خامنه اي منتشر شده، 
خوان زاراته ، معاون مدير خزانه داري امريكا در امور 
مبارزه با تروريسم و جرائم مالي در دوران مديريت 
استوارت لوي، از  كارشناسان خزانه داري امريكا  كه 
درگير نبرد مالي با كشورهاي ديگر ازجمله ايران 
هستند نيز با عنوان  »چريك هاي كت وشلواري« ياد 
مي كند. او در كتاب خود با عنوان  »نبرد خزانه: ظهور 
عصر جديد جنگ افزارهاي مالي« توضيح مي دهد 
كه چگونه اعضاي گروهي كوچك در خزانه داري 
اين كشور به  عنوان بخش اصلي اين كابينه  جنگي 
توانستند، در چند سال با استفاده از سه اهرم  »دالر 
به عنوان ارز واسط بين المللي«،  »نيويورك به عنوان 

هاب تراكنش هاي دالري دنيا« و »جهاني ش��دن 
ارتباطات متقابل مالي« روش هايي را توسعه داده 
و از  »دالر و بانك« به عن��وان جنگ افزار نبرد عليه 
ساير كشورها استفاده كنند. اين سياست دقيقاً بعد 
از حادثه يازدهم سپتامبر آغاز شد و در دوران اوباما 
و ترامپ به اوج خود رسيد. به گونه اي كه بر اساس 
اظهارات »استيو منوچين« تعداد كارشناس هاي 
معاونت مقابله با تروريسم وزارت خزانه داري امريكا 
در طول سه سال گذشته دو برابر شده و به ۷۵۰ نفر 
رسيده كه با ستاد يك وزارتخانه عادي درايران قابل 

مقايسه است. 
   آرايش زمان صلح در جنگ اقتصادي!

با كمال تأس��ف بايد گفت كه به رغم تأكيد رئيس 
جمهور بر فضاي جنگي در اقتصاد و ضرورت پيگيري 
يك سياست منس��جم دولت به هيچ عنوان چنين 
آرايش��ي ندارد. براي درك اين مس��ئله كافي است 
كه به روند انتصاب مهره ه��اي اقتصادي در كابينه 
نگاه كنيم. به عنوان مثال روند انتصاب وزير صنعت 
و تجارت نزديك به سه ماه به طول انجاميده در حالي 
كه بازار داخلي با مشكالت جدي تر در تأمين كاالهاي 
اساسي به ويژه در حوزه صنعت روبه رو است. اين رويه 
در انتصاب نمايندگان سياست خارجي كشورمان در 

كشورهاي مهم نيز تكرار شده است. 
كس��ي نمي تواند انكار كند كه چي��ن مهم ترين 
ش��ريك تجاري ايران در جريان تحريم هاست و 
به رغم فش��ارهاي فراوان و بر خ��الف اروپا رابطه 

حداقلي با ايران را حفظ كرده اس��ت. با اين حال 
انتصاب سفير جديد ايران در اين كشور چندين ماه 
به طول انجاميد و حتي آقاي همتي كه استوارنامه 
خود را به وزارت خارجه چي��ن تحويل داده بود، 
براي تحويل گرفتن پس��ت رياست بانك مركزي 
به ايران بازگشت. مثال هاي اين چنينی در مورد 
كش��ورهايي همچون هند نيز قابل ذكر اس��ت و 
جالب اينجاس��ت كه هنوز هم روند اصالحات در 

اين باره با كندي جلو مي رود. 
عملكرد داخلي دولت نيز به هيچ عنوان با شرايط 
جنگ اقتصادي قابل س��نجش نيست. علي رغم 
اينكه كش��ور با كمبود منابع ريالي و ارزي روبه رو 
است و عماًل با استفاده از اس��تقراض از بازارهاي 
مالي بودجه كشور تأمين مي ش��ود، تغييري در 

مزاياي مديران دولتي رخ نداده است.
 ماجراي حقوق هاي نجومي به خوبي نش��ان داد 
كه اين رويه ها ت��ا چه اندازه مي توان��د در اعتماد 
عمومي تأثيرگذار باشد. عالوه بر تمام اين ها دولت 
هيچ عملكرد جدي براي اصالح رويه هاي غلط در 
اقتصاد نداشته است. به عنوان مثال سال هاست كه   
درباره ضرورت اصالح نحوه توزيع يارانه بنزين به 
نفع طبقات محروم صحبت مي شود اما هنوز قدم 

جدي در اين باره برداشته نشده است.
در صورتي كه ب��ا اصالح نحوه توزي��ع يارانه هاي 
مربوط به بحث انرژي نه تنها مي توان با فقر قابل 
توجه در طبقات فرودست مقابله كرد بلكه امكان 
توزيع عادالنه ت��ر منابع را نيز فراه��م كرد. البته 
تنها طرح اصالحي دولت ماجراي افزايش قيمت 
بنزين به ۳ هزار تومان بود كه به يك فاجعه تمام 

عيار ختم شد. 
شايد تنها قدم جدي در اين باره تشكيل شوراي 
عالی هماهنگي اقتصادي س��ران قوا در بهار سال 
۹۸ باشد. رهبر انقالب در جهت مقابله با نقشه و 
طراحی های دشمن، دستور تشكيل »شوراي عالي 
هماهنگ��ي اقتصادي س��ه قوه«، به عن��وان اتاق 
جنگ اقتصادي ايران را ص��ادر فرمودند تا از اين 
طريق ضمن ايجاد هماهنگي ميان دستگاهي در 
كوتاه ترين زمان، مس��ئوالن مربوطه، با شناخت 
توطئه هاي اقتصادي دشمن، آنها را خنثي كرده و 
توانمندي دولت به عنوان فرمانده جنگ اقتصادي 

در اين عرصه را افزايش دهند. 
اين تدبير به رغم برخي اعتراضات توانسته در برخي 
مقاطع تأثيرات قابل مالحظ��ه اي در بهبود اوضاع 
داشته باشد. تمام اين موارد را مي توان در اين جمله 
كوتاه خالصه كرد كه آرايش اقتصادي دولت جنگي 
نيست. شايد فرصت كوتاه يك ساله براي به سرانجام 
رسيدن چنين جنگي بسيار كوتاه باشد اما مي توان 
از هم اكنون برداش��تن قدم هايي را آغاز كرد تا در 
نهايت بتوان ميوه هاي آن را در چند سال آينده چيد. 
همان گونه كه امريكايي ها بناي تحريم ها را در يك 

فرآيند ۲۰ ساله بنا كردند. 

روحاني: جنگ و درگيري راه حل نيست
آمادگي ايران براي كمك به حل مناقشه 

ارمنستان و آذربايجان
رئيس جمهور با اب�راز نگران�ي از تحوالت اخير منطقه ناش�ي از 
مناقشه و درگيري بين دو كشور همسايه ارمنستان و آذربايجان، 
تأكيد كرد: جنگ و درگيري راه حل مناس�بي براي حل مشكالت 
و اختالفات نيس�ت و موجب پيچيده تر ش�دن اوضاع مي ش�ود. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر رياست جمهوري، دكتر روحاني 
روز گذشته در تماس تلفني نيكول پاشينيان، نخست وزير ارمنستان 
با وي با تأكيد بر اهميت صلح، ثبات و امنيت در منطقه، اظهار داشت: 
ثبات و امنيت مي تواند بستر توسعه باشد و منطقه ما تاب بي ثباتي و 

جنگ جديد را ندارد. 
دكتر روحاني با اش��اره به اختالفات ديرينه ارمنستان و آذربايجان بر 
سر مسئله قره باغ و اينكه بايد براي حل و فصل اختالفات در اين زمينه 
در چارچوب مقررات بين المللی و تماميت ارضي راه حلي يافت شود، 
تصريح كرد: توقف اين درگيري ها براي ما مهم است و انتظار داريم دو 
كشور ارمنس��تان و آذربايجان با درايت و خويشتنداري در اين مسير 

گام بردارند.
 رئيس جمهور ب��ا تأكيد بر اينكه جنگ حتم��اً راه حل برطرف كردن 
مشكالت و تنش ها و اختالفات نيست، گفت: هرگونه دخالت خارجي 
در اين ماجرا نه تنها به حل و فصل مش��كل كم��ك نخواهد كرد بلكه 

درگيري ها و تنش ها را طوالنی تر و اوضاع را پيچيده تر مي كند. 
دكتر روحاني با اش��اره ب��ه اهميت و س��ابقه طوالني رواب��ط ايران با 
آذربايجان و ارمنس��تان بر مبناي تاريخ و فرهنگ مشترك، آمادگي 
جمهوري اسالمي ايران را براي ايفاي هرگونه نقش سازنده كه مورد 
نظر دو كشور دوست و همسايه باشد، اعالم كرد و گفت: آرزوي ما توقف 
فوري درگيري است و همه بايد دنبال اين باشيم كه مسائل منطقه را 
از طريق سياسي و مقررات بين المللی حل و فصل كنيم. نخست وزير 
ارمنستان نيز در اين گفت وگوی تلفني با اشاره به تحوالت اخير ناشي 
از درگيري هاي نظامي با آذربايجان، هرگونه تنش و درگيري را به زيان 
همه كشورهاي منطقه دانس��ت و از هرگونه ابتكار عملي براي توقف 
خشونت ها استقبال كرد. نيكول پاشينيان از هرگونه مداخله خارجي 

در مسئله اختالفات اين كشور با آذربايجان ابراز نگراني كرد. 

رئيس سازمان بسيج مستضعفين: 
بايد به مديران ياد بدهيم ميان مردم باشند

مي�ان  بدهي�م  ي�اد  مدي�ران  ب�ه  باي�د  بس�يجيان  م�ا 
تأكي�د  را ح�ل كنن�د؛  آنه�ا  باش�ند و مش�كالت  م�ردم 
اس�ت.  دلي�ل  همي�ن  ب�ه  ني�ز  ادارات  در  خدم�ت  مي�ز 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی بسيج، سردار غالمرضا سليماني، رئيس 
سازمان بسيج مستضعفين صبح ديروز در جمع بسيجيان چهارمحال 
و بختياري اظهار داشت: سازمان بسيج به عنوان اصلي ترين تشكيالت 
انقالب اسالمي ايران با تمركز بر محورهاي مختلف الگويي متفاوت از 
مردم ساالري اسالمي را به نمايش گذاشته است. وي با بيان اينكه اين 
الگوي متفاوت در سايه پيروزي انقالب و استقرار ملت عزيز به جهانيان 
ثابت شده است، افزود: بس��يج در ذات و ماهيت متفاوت با الگوهايي 

است كه مدعيان دموكراسي به جهان تحميل می كنند. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين با تأكيد بر رسالت بسيج در گام دوم 
انقالب، گفت: بايد جامعه س��ازي و دولت س��ازي را به عنوان رده های 
اصلي اين تش��كيالت ب��ا تكيه بر ظرفي��ت و نيروي عظي��م مردمي، 
جوانان انقالبي و روحيه جهادي احيا كنند. سردار سليماني بيان كرد: 
پايگاه هاي مقاومت بايد احيا ش��ود و همه ظرفيت ها زير چتر مساجد 
قرار بگيرند. وي با اشاره به اينكه مردم ساالري ديني در ايران اسالمي 
متفاوت از همه مردم ساالري هاي دنيا است، گفت: هدف مردم ساالري 
در كشورهاي ديگر به كمال رسيدن انسان نيست بلكه بهره گيري از 
منافع و كسب سود شخصي است. سردار س��ليماني با تأكيد بر اينكه 
پايگاه ها بايد راهبرد و تاكتيك داشته باشند خاطرنشان كرد: حوزه ها 
بايد هدايتگر، حامي و رصدكننده باش��ند. وي با اذعان بر اينكه ما نه 
تنها بايد اشتغال بس��يجيان را حل كنيم بلكه مش��كل اشتغال همه 
جوانان نيز بايد حل شود خاطرنش��ان كرد: هيئت هاي انديشه ورز در 
پايگاه ها بايد شكل بگيرند و مسائل عمده را روي كار آورند و براي حل 

آنها برنامه ريزي كنند. 
سردار سليماني با تأكيد بر اينكه بايد زيرساخت ها را براي بسيجيان 
فراهم كنيم اظهار كرد: جايگاه ها بايد شناسايي شده، حوزه نقش خود 
را ايفا كند و مردم مجري برنامه باشند. وي با بيان اينكه شما بايد كار 
را به خود مردم بس��پاريد، گفت: راه هاي ارتباط گيري با مردم را بايد 
بدانيم و در كنار آنها براي حل مشكالت شان برنامه ريزي كنيم. رئيس 
سازمان بسيج مستضعفان در ادامه افزود: ما بسيجيان بايد به مديران 
ياد بدهيم ميان مردم باشند و مش��كالت آنها را حل كنند؛ تأكيد ميز 
خدمت در ادارات نيز به همين دليل است. سردار سليماني تصريح كرد: 
بسيج هدفش ساختن آينده جوانان كش��ور، حل مشكالت بيكاري، 
ريشه كن كردن اعتياد، كاهش طالق و افزايش ازدواج جوانان است. وي 
با تأكيد بر اينكه بسيجيان در خيلي عرصه ها الگو هستند خاطرنشان 
كرد: بسيجيان تجربيات ش��ان را به يكديگر انتقال دهند؛ يكي از اين 

ويژگي هاي تمدن سازي، ارائه و تكثير الگو است. 
        ضرورت تبيين و روشنگري در فضاي مجازي

رئيس سازمان بسيج مستضعفين تبيين و روشنگري در فضاي مجازي 
را از ضروريات عنوان كرد و با اشاره به اينكه خيلي از كارها را مي توان از 
طريق فضاي مجازي انجام داد اظهار كرد: همه مردم به فضاي مجازي 
دسترس��ي دارند و س��رويس مي گيرند، اما وضع ما در فضاي مجازي 
خوب نيست، دروغ را به عنوان راست به خورد مردم مي دهند و عده اي 
هم باور مي كنند و اينجاس��ت كه ما بايد در فضاي مجازي ورود پيدا 
كنيم و جلوي اين بی بندوباری را بگيريم. سردار سليماني خاطرنشان 
كرد: بسيج بخش زيادي از اقداماتش در جهت كاهش مشكالت مردم 
است. وي با اشاره به اينكه جمهوري اسالمي قوي و مقتدر است، گفت: 

قوي ترين قدرت دنيا در مقابل ايران به زانو در آمده است. 
سردار سليماني با تأكيد بر اينكه مردم ما دچار مشكل شده اند، گفت: 
ما بايد در كنار مردم باش��يم، كمك كنيم و از حقوق آنها دفاع كنيم. 
وي با بيان اينكه بسيج در دوران دفاع مقدس ۹۲ هزار شهيد را تقديم 
نظام جمهوري اسالمي ايران كرده اس��ت، عنوان كرد: امروز نيز بايد 
فداكاري كنيم. سردار سليماني در پايان با اش��اره به اينكه در هشت 
سال دفاع مقدس دشمن ضربات محكم و س��ختي را از چهارمحال و 
بختياري دريافت مي كرد خاطرنشان كرد: در نبرد جنگ نرم نيز باز هم 

چهارمحال و بختياري بايد نشان دهد كه پيروز است. 
        رونمايي از اولين س�ند راهبردي بس�يج در س�ال جهش 

توليد
رئيس سازمان بسيج مس��تضعفين همچنين در ديدار با نماينده ولي 
فقيه و امام جمعه شهركرد از تهيه و تدوين اولين سند راهبردي ۱۰ 
ساله بس��يج مبتني بر بيانيه گام دوم انقالب اسالمي به منظور تحقق 

عيني شعار مردم ساالري اسالمي خبر داد. 
سردار سليماني اظهار داشت: اولين س��ند راهبردي ۱۰ ساله بسيج 
توسط جمعي از نخبگان و خبرگان كشور تهيه و به تصويب مقام معظم 
رهبري رسيده است. وي احياي پايگاه هاي مقاومت بسيج در مساجد، 
تقويت بسيج دانش آموزي و دانشجويي، محروميت زدايي و سازندگي، 
نهضت جهش توليد و سبك زندگي ايراني اسالمي را بخشي از فصول 
اين سند راهبردي برشمرد كه به صورت آزمايشي در چند شهرستان 

كشور اجرايي شده است. 
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      خبر

دفاع جانانه هش�ت س�اله ملت اي�ران برابر 
دنياي اس�تكبار از آغ�از تا پايان ب�ر مبناي 
عقالنيت و تدبير دنبال شد و بر همين اساس 
جنگ تحميل�ي را ب�ه دفاع مق�دس اقتدار 
آفري�ن و ع�زت بخش ب�راي نظ�ام مقدس 
جمهوري اس�المي و ملت ايران تبديل كرد. 
به گزارش س��پاه نيوز، حجت االس��الم عبداهلل 
حاجي صادقي، نماينده ولي فقيه در س��پاه در 
آيين تجليل تعدادي از جانبازان نمايندگي ولي 
فقيه در سپاه به مناس��بت  هفته دفاع مقدس، 
از جانبازان به عنوان سنگرنش��ينان خط مقدم 
انقالب اس��المي نام ب��رد و اظهار ك��رد: عزت، 
اقتدار و س��ربلندي امروز ايران اسالمي مرهون 
مجاهدت ه��ا و جانفش��اني هاي رزمندگان در 

دوران باشكوه دفاع مقدس و تمامي عرصه هاي 
پيش روي انقالب و نظام اسالمي است  .حاجي 
صادقي الهام بخش��ي و نفوذ معن��وي گفتمان 
انق��الب اس��المي را موجب هراس دش��منان 
توصيف و با تأكيد بر اينكه بنا ب��ر مباني ديني 
تكيه كردن ب��ه ظالمان و نتيج��ه اي جز آتش 
نخواهد داشت ، گفت: امروز برخي حكام منطقه 
مسير قدرتمند شدن را در توافق با رژيم غاصب و 
كودك كش صهيونيستي مي بينند؛ در حالي كه 
فرجام اين اقدام خيانت بار جز ذلت نخواهد بود. 
وي »تعبد مبتني بر عقالني��ت«، »عقالنيت بر 
پايه مباني ديني«، »روحيه انقالبي و جهادي« 
و »خس��تگي ناپذيري« را از ويژگی های جبهه 
انقالب اس��المي عن��وان و خاطرنش��ان كرد: 

برخورداري از اين مؤلفه های برجسته در دوران 
دفاع مقدس، منجر ب��ه فتوحات و پيروزی های 
بزرگ در جنگ نابرابر با دنياي استكبار و بقاي 
انقالب اس��المي ش��د كه مي تواند چ��راغ راه و 
الگويي مناس��ب براي حل مش��كالت و مسائل 
امروز باشد .حجت االسالم حاجي صادقي جنگ 
تحميلي را دفاع يك ملت مقاوم برابر تجاوزگري 
صدام به نياب��ت از ابرقدرت هاي دنيا دانس��ت 
و تصريح كرد: دفاع جانانه هش��ت س��اله ملت 
ايران برابر دنياي اس��تكبار از آغاز ت��ا پايان بر 
مبناي عقالنيت و تدبير دنبال ش��د و بر همين 
اساس جنگ تحميلي را به دفاع مقدس اقتدار 
آفرين و عزت بخش براي نظام مقدس جمهوري 
اس��المي و ملت ايران تبديل كرد و اين مهم در 

بيانات اخير مقام معظم رهبري )مدظله العالی( 
نيز مورد تأكيد قرار گرفت.

در اين مراسم سردار سرتيپ دوم پاسدار يداهلل 
جواني، معاون سياسي نمايندگي ولي فقيه در 
سپاه با بيان اينكه اتصال به مكتب عاشورا ملت 
ايران را ملتي آزاده و شكست ناپذير كرده است 
گفت: امروز دشمنان پس از به كارگيری تمامي 
اب��زار و روش ها از تهديدنظام��ي و چالش هاي 
امنيتي تا جن��گ نرم و تحريم ه��اي ظالمانه با 
پيش گرفتن جري��ان تحريف س��عي در تغيير 
باورها، اعتق��ادات و ايجاد ي��أس و نااميدي در 
جامعه به ويژه ميان جوانان دارند كه با شناخت 
اهداف راهبردي دش��من از جري��ان تحريف، 

مي توان با آن مقابله كرد. 

نماينده ولي فقيه در سپاه: 

دفاع مقدس از آغاز تا پايان بر مبناي عقالنيت دنبال شد

      گزارش

ادامه از صفحه يک 
رئيس دفتر رئيس جمهور از اصالح طلبان به دليل آن اعتراضاتی 
كه تازه اكنون يادش��ان افت��اده و متوجه دولت حس��ن روحاني 
مي كنند، انتقاد كرد و ضمن اش��اره به اينكه همواره از سال ۹۲، 
اصالح طلبان در دولت حضور داش��ته اند، به طعنه گفته كه اگر 
اصالح طلب��ان مراعات م��ا را نمي كنند، حداق��ل مراعات رفقا و 

همفكران خود را بكنند. 
روز دوشنبه ۷ مهرماه جاري طي يادداشتي در روزنامه جوان با 
تيتر »تيتر را اشتباه زده ايد!« نوشتيم كه »عنوان يادداشت عباس 
عبدي در شماره ديروز روزنامه اعتماد كه تيتر يك اين روزنامه 
شده بود، مي توانس��ت به جاي عبارت »پيش��نهاد كناره گيري 
رئيس جمهوري«، جمله »چگونه از بار مس��ئوليت فرار كنيم« 
باشد.   حاال محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور در مورد 
پيش��نهاد اس��تعفاي رئيس جمهور عباراتي را گفت��ه كه از نگاه 
منتقدان رئيس جمهور، مي تواند همان تأييد عبارات يادداشت 

ما باشد.
    واكنش واعظي به پيشنهاد استعفاي روحاني

واعظي روز چهارش��نبه پس از جلس��ه هيئت دول��ت، در جمع 
خبرنگاران با س��ؤال در مورد تيتر يك روزنام��ه اعتماد در مورد 
پيش��نهاد كناره گيری روحاني به قلم عباس عبدي مواجه شد. او 
در توضيحات خود گفت: »يك نفر مطلبي نوشته كه تيتر آن خبر 
با متن همخوانی ندارد.  او)نويس��نده( نمي گوي��د رئيس جمهور 

اس��تعفا دهد بلكه مي گويد، نمي گذارند رئيس جمهور كار كند. 
رئيس جمهور فردي نيس��ت كه فقط در زمان گل و بلبل و وقتي 
پول و امكانات است رئيس جمهور باشد و وقتي اين همه مشكل از 

كرونا تا تحريم وجود دارد، استعفا دهد .«
رئيس دفتر رئيس جمهور تأكيد كرد: »رئيس جمهور تا روز آخر 
كار خود به مردم بدهكار است و وظيفه خود مي داند كه خدمتگزار 
مردم باشد. ما ش��رمنده مردم هس��تيم و تالش مي كنيم از همه 

ابزارهاي خود بهره گرفته تا گشايشي در كار مردم ايجاد كنيم .«
    اصالح طلبان هميشه در دولت حضور داشتند

در ادامه، خبرنگاري از او درباره بحث س��ؤال از رئيس جمهور و 
اينكه اصالح طلبان هم امروز همچون اصولگرايان منتقد دولت 
شده اند، پرسيد. واعظي توضيح داد كه »جريان اول )اصولگرايان( 
از همان ابتدا در انتخابات سال ۹۲ و ۹۶ منتقد دولت بودند و ما 
هيچ وقت بعد از انتخابات ۹۲ و ۹۶ نديدي��م مبارزات انتخاباتي 
تمام ش��ده باش��د. مبارزات انتخاباتي در همه دنيا يك يا دو ماه 
اس��ت، ولي مبارزات انتخاباتي ما چهار سال و تا انتخابات بعدي 

طول مي كشد.«
واعظي البته فراموش كرده كه براي دولت و حاميان رس��انه اي 
آن انتخابات هيچ گاه تمام نشد و حتي همين امروز هم توپخانه 
روش��ن و پر و پيماني عليه دو قوه ديگر كه در رأس شان رقباي 
انتخاباتي حسن روحاني نشسته اند، دارند و از جمله حسام الدين 
آش��نا هنوز هم رقباي انتخاباتي روحاني را ب��ي نصيب از حمله 

نمي گذارد. از سويي، آن دسته از مردم كه به كانديداي ديگري 
غير از روحاني رأی داده بودند، پس از انتخابات با توهين از سوي 
او مواجه شدند. او همان ماه هاي آغازين رياست جمهوري اش در 
مجلس كه خانه ملت است، »مردم« را تلويحاً فقط كساني ناميد 
كه به او رأی داده اند و ضمن توهي��ن به حاميان كانديداي ديگر 
گفت: »مردم در ۲٤ خرداد به افراط، تفريط، خشونت، خودرأيي، 
تك رأيي، عدم مشورت و عدم تدبير رأي ندادند و به اعتدال، تدبير 
و عقالنيت رأي دادند. « اين س��ال ها دول��ت آن قدر در كار خود 
مانده كه فرصتي براي ياد آوردن رفتارهاي ناش��ي از سرمستي 
پيروزي انتخاباتي ندارد، اما حافظ��ه تاريخي مردم، اين رفتارها 

را فراموش نكرده است. 
واعظي در مورد جريان دوم يعني اصالح طلبان هم گفت: »هيچ 
وقت در درون اصالح طلبان يك نظر و ي��ك گروه خاص نبوده و 
ديدگاه ها متفاوت بوده است. هميشه در داخل دولت از سال ۹۲ 
همواره از بين وزيران و اعضاي كابينه و استانداران اصالح طلبان 
بودند. اگر االن اصالح طلبان منتقد ش��دند ك��ه البته همه آنها 
نيس��تند، انتقاد به رفقاي خودش��ان اس��ت كه در داخل دولت 
هس��تند. حداقل اگر مراع��ات بقيه اعضاي دول��ت را نمي كنند 

مراعات حال رفقا و هم فكران خود را بكنند .« 
منتقدي��ن اصالحات همواره مي گفتند كه ش��ما ه��م در دولت 
هستيد و هم مي خواهيد ژس��ت منتقد بگيريد و اين نمي شود. 

حاال واعظي هم همان حرف را زده  است. 

واعظی: اصالح طلبان الاقل مراعات رفقای دولتی خود را بکنند!

      رسا: جامعه مدرس��ين حوزه علميه قم طي بيانيه اي عادي سازي 
روابط برخي كش��ورهاي عربي با رژيم صهيونيستي را محكوم و تاكيد 
كرد: آتش خشم امت اسالم مزدوران منطقه را به خاك مذلت و هالكت 

خواهد نشاند. 
      مهر: علي ش��مخاني، دبير ش��وراي عالي امنيت ملي با اش��اره به 
بيستمين سالروز شهادت محمد الدوره نوشت: نتيجه سازش، گستاخي 
بيشتر اين رژيم در تداوم كودك كشي است و خون شهداي مقاومت خط 

بطالني است بر اين سازش خفت بار. 
      ايرنا: حسام الدين آش��نا، رئيس مركز بررسي استراتژيك رياست 
جمهوري در حس��اب كاربري خود در توئيتر در واكنش به نخستين 
مناظره انتخاباتي دونالد ترامپ و جو بايدن، نوشت: دنيا نظاره گر فرآيند 
انتخاباتي در امريكا اس��ت. اجازه ندهيم غلبه گفتمان ايران هراس��ي 
موجب شود كه ميزان دشمني با ايران، محور رقابت در حوزه سياست 

خارجي شود. 


