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گنج جنگ و بدهی های ما
فردا  مصادف با سالگرد یکی از مهم  ترین و البته تلخ   ترین حوادث تاریخ 
ملت ایران یعنی آغاز تجاوز رژیم بعث��ی حاکم بر عراق به خاک میهن 
عزیزمان ایران در ۳۱ شهریورماه سال ۱۳۵۹ است. تجاوزی که رژیم 
بعثی حاکم بر عراق تصور می کرد پس از حمله به ایران قادر اس��ت با 
پشتیبانی حامیانش در کمتر از ۳ روز خوزستان را به تصرف درآورده 
و پس از یک هفته نیز خودش را به تهران رسانده و به نیابت از استکبار 
شرق و غرب و برخی از حکام مرتجع منطقه ،پرونده بی نظیر  ترین انقالب 

تاریخ معاصر را ببندد. 
 اما مشیت الهی و ایستادگی و مقاومت مردم ایران در طول هشت سال 
دفاع ، سبب ش��د که این تجاوز به مظهر مقاومت و پایداری یک ملت 
تبدیل و ایرانیان به رغم تلخی های جنگ ، س��الروز آغ��از این تجاوز را 

به عنوان مظهر ایستادگی و مقاومت پاس بدارند. 
دوران هشت سال دفاع مشروع امت سلحشور ایران برای حفظ و اعتالی 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و حراست از مرزهای عزت و شرف 
این مرزوبوم ، به مثابه یکی از حساس   ترین و بارز  ترین دوران حیات یک 
ملت همچون نگینی تا همیشه بر تارک تاریخ حماسه و ایثار و پایداری 
آزادگان جهان درخش��یده و به بستری برای گسترش انقالب اسالمی 
و الگو گی��ری نیروهای مقاومت در اقصی نقاط جه��ان و به ویژه جهان 
اسالم تبدیل شده است و اکنون که ۴۱ سال از آن دوران می گذرد هنوز 
بس��یاری از ابعاد این دفاع و حماسه ناش��ناخته مانده که تأمل در آن 

می تواند همچون گنجی تاریخ آینده ملت را بسازد. 
حض��رت ام��ام خامن��ه ای رهب��ر انق��الب اس��المی س��ال   ها 
پیش)۱۳70/0۴/2۵( در دیدار مسئوالن،نویس��ندگان و هنرمندان 
دفتر»هنر و ادبیات مقاومت« ، طی س��خنانی ضمن تأکید بر ضرورت 
حفظ و تداوم فرهنگ جبهه و انقالب و روحیه رشد و بالندگی در مردم ، 
خطاب به حاضران فرمودند:»هشت سال جنگ تحمیلی عرصه بسیار 
مهمی برای بروز روحیه اسالمی، انقالبی و خصلت های صحیح در یک 
انسان مسلمان محسوب می شوند لذا جس��ت وجو و بیان مواردی که 
تفکر، روحیه و منش اسالمی در آن نمود می یابد یک کار برجسته، مهم 
و ارزشمند است. هشت س��ال جنگ تاریخ ما را تغذیه می کند و آنچه 
در این مدت اتفاق افتاد بیان کننده روحیه مقاومت و فداکاری همراه 
با اخالص ملت پرافتخار ایران در عرصه های مقاومت بوده است و باید 
از حماس��ه های به جای مانده از جنگ برای جاری کردن این روحیه 
در طول و امتداد تاریخ اس��تفاده ش��ود.  اعتقادم این است که اگرچه 
جنگ به خودی خود موضوعیتی ندارد، اما عرصه  بس��یار مهمی برای 
بروز روحیه  اس��المی و انقالبی و خصلت های مسلمانِی درست است؛ 
ازاین جهت بسیار ارزشمند اس��ت. از بودن آن چنان زمان و محیطی 
بایستی ش��کرگزار بود؛ از نبودنش باید آدم واقعاً متأسف باشد و غصه 
بخورد. اگرچه کسی از جنگ - از حیث جنگ - خوشش نمی آید، اما 
این روی دیگر سکه، چیز بسیار عظیمی برای ماست. ما حاال که دیگر 
جنگ نداریم و نمی خواهیم هم به دست خودمان یک جنگ درست 
کنیم که عرصه انقالب بشود، لیکن آن هشت سال جنگ بایستی تاریخ 
ما را تغذیه کند. ما باید ازآنچه در این هشت سال جنگ اتفاق افتاده، 
آن روحیه مقاوم��ت، آن روحیه فداکاری همراه ب��ا اخالص - همانی 
که حقیقت��اً در عرصه های جنگ ما وجود داش��ت - اس��تفاده کنیم. 
می خواهم بگویم که این یک گنج است. آیا ما خواهیم توانست این گنج 

را استخراج کنیم، یا نه؟ این هنر ماست که بتوانیم استخراج کنیم. «
هشت سال دفاع مقدس سبب تثبیت اقتدارملی ،اثبات قابلیت و توان 
ایران برای مواجهه با تهدیدات،شکست جبهه مشترک کفر و شرک و 
نفاق با محوریت دو ابرقدرت بزرگ جهانی آن روز و پادوهای منطقه ای 
آنها،انتقال فرهنگ دفاع و ش��هادت )فرهنگ مقاوم��ت( و به تعبیری 
صدور واقعی انقالب اسالمی به دیگر مستضعفان و مسلمانان جهان و 
زمینه سازی شکل گیری جبهه مقاومت به ویژه در لبنان و فلسطین و 
آغاز روند افول و شکست دو ابرقدرت جهانی و اثبات قابلیت و کارآمدی 

نظام دینی در ایجاد و تداوم یک نظام سیاسی، گردید. 
همچنین هش��ت س��ال دفاع مقدس مردم ایران موجب زنده ش��دن 
فرهنگ عاشورا ، تقویت معنویت در جامعه و ایجاد مصونیت برای نظام 
و انقالب و جلوگیری از براندازی نظام اسالمی و تثبیت و پایدارسازی 
نظام اسالمی شد. تقویت وحدت ملی و انسجام سیاسی اقشار و گروه   ها 
و اقوام مختلف ایران ،ایجاد زمینه   ها و بسترهای نوآوری و سازندگی و 
خودکفایی نظامی و دفاعی ،تقویت اقتدار دفاعی و نظامی ملت ایران 
و سلب جرئت تجاوز جدید از بیگانگان به میهن اسالمی گردید. دفاع 
مقدس ما زمینه شناسایی دوستان و دشمنان انقالب را فراهم آورد و 
ایران به یک کشور تأثیرگذار در منطقه و جهان تبدیل و سبب تجلی 
اقتدار و توان بازدارندگی ای��ران در برابر تهدیدات متعارف و نامتعارف 
دشمنان گردید و تقویت و تحکیم ساخت درونی قدرت در ایران را در 
پی داشت. اما به رغم همه این دستاوردها،ما هنوز نتوانسته ایم به درستی 
ابعاد این گنج عظیم را شناسایی و استخراج کنیم که بخش عمده آن 
بازمی گردد به فرهنگ س��ازی از این دس��تاورد  ها و انتقال آن به نسل 
جدید برای مصون سازی کش��ور در برابر تهدید  ها و تحریف هاست که 
در چارچوب جنگ شناختی، مؤلفه های اصلی انقالب اسالمی و دفاع 

مقدس را هدف گرفته است. 
رهبر معظم انقالب اسالمی سال گذش��ته در چهلمین سالگرد دفاع 
مقدس در ارتباط تصویری با مراس��م تکریم و تجلیل از پیشکسوتان 
دفاع مقدس و مقاومت، با اش��اره به پیروزی درخش��ان و واضح ملت 
ایران در دفاع مقدس ،این پی��روزی را ، نتیجه رهب��ری و فرماندهی 
ش��گفت انگیز امام خمینی، حضور همه جانبه قشرهای مختلف مردم 
و اقدامات و ابتکارات عقالیی مدافعان اسالم و انقالب در این حماسه 
تاریخی دانسته و مهم  ترین تهدید دشمنان در این عرصه را تالش آنان 
برای تحریف واقعیات این قطعه از هویت برجس��ته ایرانیان دانسته و 
با برش��مردن دس��تاوردهای دفاع مقدس و اینکه ما خیلی بدهکاری 
داریم ]نس��بت[ به دفاع مقّدس،یادآور ش��دند : جنگ به طور طبیعی 
یک پدیده سهمگین و خشن است اّما برای ما از این پدیده  سهمگین 
و خشِن هشت ساله، این برکاتی که من حاال چند موردش را شمردم 
حاصل شد؛ و ]برکات[ بیش از این   ها است. یعنی ما از جنگ، بشارت 
به دست آوردیم، پیشرفت به دست آوردیم، طراوت به دست آوردیم؛ 
این جنگ با همه س��ختی هایش، با همه مشکالتش، با همه ضایعاتی 
که در گوشه و کنار برای ما داشت، برای ما آورده داشت. ایشان با اشاره 
به اینکه ما در باب دفاع مقّدس کوتاهی کرده ایم؛ یادآور ش��دند : ما به 
کارهای زیادی احتیاج داریم. ببینید، ما هر چه ازلحاظ زمان از دفاع 
مقّدس دور می ش��ویم، ازلحاظ معرفت باید به دفاع مقّدس نزدیک تر 
بشویم؛ چرا؟ چون تحریف در کمین است، دست های تحریف گر در 
کمین اند. خب ش��ما  ها که مردان جنگید اآلن حضور دارید، باالخره 
شما  ها یک چیزی می گویید، یک دفاعی می کنید، اّما بیست سال دیگر 
خیلی  از این جمعیتی که امروز حضور دارند نیستند، سی سال دیگر 
عّده بیشتری نیستند. دست تحریف، این بخش پردرختش تاریخ ما 
را ممکن است مخدوش کند؛ لذا بایستی کارکنیم، معرفت ما بایستی 
زیاد بشود، ادبیات دفاع مقّدس باید تقویت بشود. رهبر انقالب آنگاه 
تهیه متون فاخر که مقدم��ه تولید برنامه های هن��ری از قبیل تولید 
فیلم، تئاتر و...  شود و همچنین برگزاری یادواره   ها و شخصیت پردازی 
عناصر دفاع مقّدس که موجب می شود که فاصله نسلی به وجود نیاید 
و نس��ل های جوان ]با دفاع مقّدس[ آشنا بش��وند که خود این تأثیر 
می گذارد در ساختن افرادی امثال شهید حججی مثاًل یا شهدای عزیز 
دفاع از حرم که این هم البّته از برکات و دنباله های دفاع مقّدس است 
و...  ،را گوشه ای از اقداماتی دانس��تند که باید برای خنثی سازی خط 
تحریف دش��منان پیرامون ارزش های دفاع مقدس و مدافعان حرم، 

صورت گیرد. 

   عباس حاجی نجاری

فرمانده  کل سپاه پاس�داران انقالب اسالمی 
از دس�تیابی ب�ه بس�یاری از دس�تاوردهای 
عل�م و فناوری و فت�ح قله های دانش توس�ط 
فرزن�دان ملت ایران خب�ر داد و گف�ت: روند 
پیش�رفت های م�ا هرگ�ز متوقف نمی ش�ود. 
به گزارش س��پاه  نیوز، س��ردار سرلش��کر پاسدار 
حسین سالمی در آیین افتتاح نمایشگاه راهبردی 
خودکفایی و الحاق تجهیزات چک و خنثی  سازی 
سپاه با تسلیت ایام عزای آل اهلل  و گرامیداشت یاد و 
خاطره امام راحل ، شهدای واالمقام و مجاهدت های 
ملت ایران و رزمن��دگان در دوران ع��زت  آفرین 
دفاع مقدس اظهار کرد : تاریخ بیش  از چهل ساله 
انقالب اس��المی درس های بزرگ��ی را به همگان 
آموخته است؛ ما از فراز میدان های وسیع ، عمیق و 
مجاهدت  های پیوسته به واقعیت های ارزشمندی 
دس��ت یافته ایم و آموختیم که هر درخششی در 
میدان، محصول همت بلند، اراده مستحکم ، ایمان 
قوی و اعتماد به  نف��س اطمینان  بخش در ذهن و 
قلب ما است. وی افزود: اگر ما در برابر مشکالت و 
تهاجمات در ذهن تسلیم   می شدیم مجبور بودیم 

حاکمیت دشمن بر سرنوشت خود را بپذیریم اما 
وقتی امامین بزرگ انقالب ب��ه ما اعتماد به نفس 
و اراده غلبه ب��ر چالش   ه��ا را آموخته اند به برکت 
شهدای واالمقام و مجاهدت های تمامی این سالیان 
دریافتیم که می توانیم بر مشکالت غلبه کنیم و با 
همت و اراده قوی بر بسیاری مشکالت فائق آمدیم.  
سرلشکر سالمی با تأکید بر اینکه ملت ایران بار  ها 

ثابت کرده  است که از فراز توطئه های شوم دشمنان 
حرکت می کند گفت: تجربه به ما آموخته است که 
هرگاه به ظرفیت های بومی و داشته های خود تکیه 
کرده ایم اتفاقات غافل گیرکننده و شگفتی سازی 

را رقم زده ایم. 
وی ادام��ه داد: امروز بس��یاری از قله های فناوری 
توسط ملت ایران فتح ش��ده و ما در دوران تقاطع 

اهداف و آرمان های ب��زرگ و تحریم های ظالمانه 
دشمنان رش��د کرده ایم. امروز » توانستن « برای 
ملت ایران یک آرزو نیست بلکه واقعیتی انکارناپذیر 
است که در تمامی ش��ئون زندگی قابل  مشاهده 
برای همگان اس��ت و به عنوان دستاوردی بزرگ 

نمایان است. 
فرمانده  کل سپاه در ادامه با اشاره به دستاوردهای 
حوزه مهندس��ی و چ��ک و خنثی گف��ت : امروز 
محصول یک دهه مجاهدت متراکم علمی جوانان 
این مرز و بوم ، نداشته  ها را به داشته های همتراز با 
کشورهای پیشرفته دنیا تبدیل کرده و جلوه   هایی 
از آن را در این نمایش��گاه مشاهده می کنیم. وی 
خاطرنشان کرد: امروز خوداتکایی و خودکفایی 
در عرصه مجاهدت های حوزه چک و خنثی سازی 
به  وضوح قابل رؤیت اس��ت. وی با بی��ان این که 
پیش��رفت های ما هرگز متوقف نمی شود تأکید 
کرد: دشمن فرمول حل مسائل را به ما نمی آموزد 
و ما آموخته ایم حل تمامی مش��کالت در درون 
صورت می پذی��رد و محص��ول این ب��اور توقف  

ناپذیری در تداوم این روند عزت آفرین است. 

عده ای فکر می کنند که با ات�کا به قدرت امریکا و 
تشکیل حکومتی وابس�ته و بدون اتکا به ملت و 
بدون توجه به رویکرد های درون منطقه می توانند 
شاهد ثبات و آرامش باشند، اما افغانستان نمونه 
روشنی اس�ت از س�رانجاِم دولت وابس�ته ای که 
بدون اتکا ب�ه مردمش ، با اعتم�اد به امری�کا و با 
پش�ت کردن به تمامی همکاری   ها و رویکرد های 
منطقه ای و همس�ایگان به این روز افتاد که ارتش 
و حاکمیتش را ط�ی ۱۰ ال�ی ۱۱ روز از دس�ت داد. 
به گزارش سپاه نیوز، س��ردار سرلشکر پاسدار محمد 
باقری، رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح صبح دیروز 
در آیین تکریم و معارفه رؤسای قدیم و جدید دانشگاه 
و پژوهش��گاه عالی دفاع ملی و تحقیق��ات راهبردی 
اظهار داشت: طی پنج س��ال مسئولیت، سردار دکتر 
وحیدی توانست آنچه را که تحویل گرفته بود، با رشد 
و ارتقای کمی و کیفی به وضعیت امروز برساند و آن را 
تحویل پرچم دار بعدی یعنی س��ردار دکتر اسماعیل 

احمدی مقدم بدهد. 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اضافه کرد: با وجود 
تمام تالش های مثمر ثمری که اتفاق افتاده اس��ت، 
همچنان راه ناپیموده زیادی در پیش روی این دانشگاه 
قرار دارد تا همه ارکان دانش��گاه با مدیریت و ریاست 
جدید دانشگاه این مسیر تکاملی را طی کند. رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه با بیان اینکه از جمله 
مسائل راهبردی دهه های اخیر ما نگاهی است که باید 
به وضعیت هرم قدرت در جهان داشته باشیم، گفت: 
در نزدیکی سی امین سالگرد حادثه بزرگ جهان یعنی 
فروپاشی شوروی هستیم؛ حادثه بزرگی که باعث شد 
تا امریکا احساس کند که می تواند جهانی تک قطبی 
را به رهبری خود رقم بزند؛ ل��ذا جنگ ها، تهاجم   ها و 

تجاوز های متعددی را به ویژه در منطقه جنوب غرب 
آسیا نسبت به عراق و افغانستان و همچنین با مباشرت 
همراهان و اذنابش در یمن، لبنان و بس��یاری دیگر از 

مناطق در جنوب غرب آسیا به انجام رساند. 
س��ردار باقری افزود: در ابتدای این دوره ۳0 س��اله، 
امریکا ادعای اداره جهان تک قطبی و نوین جهانی را 
داشت، اما اراده الهی بر خالف این رویکرد تک قطبی 
بود و تالش محور مقاومت و تالش های تمامی قوای 
جهان اس��الم، واقعیتی کاماًل بر خالف آن را رقم زد و 
امروز که گرد هم آمده ایم، حوادث س��ال   ها و به ویژه 
ماه های اخیر نشان دهنده شکست قطعی این راهبرد 
و افول این قدرتی است که فکر می کرد دوره طوالنی از 
جهان تک قطبی را رهبری خواهد کرد. وی با بیان اینکه 
حادثه افغانس��تان باید درس عبرتی برای کشور های 
منطقه باش��د، عنوان کرد: عده ای فکر می کنند که با 

اتکا به قدرت امریکا و تشکیل حکومتی وابسته و بدون 
اتکا به ملت و بدون توجه به رویکرد های درون منطقه 
می توانند شاهد ثبات و آرامش باشند؛ اما افغانستان 
نمونه روشنی است از سرانجاِم دولت وابسته ای که بدون 
اتکا به مردمش، با اعتماد به امریکا و با پشت کردن به 
تمامی همکاری   ها و رویکرد های منطقه ای و همسایگان 
به این روز افتاد که ارتش و حاکمیتش را در طی ۱0 الی 
۱۱ روز از دست داد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
ادامه داد: فرار خّفت بار امریکایی   ها نیز بیانگر همین 
است که چنین رویکرد هایی، پایانی این چنین خفت بار 
دارند و دور نیست که چنین سرنوشتی در بسیاری از 

کشور های وابسته اتفاق بیفتد. 
سرلشکر باقری گفت: اتفاقات دیگری نیز وجود دارد 
که بیانگر این است که جهان تک قطبی شکل نگرفته و 
نخواهد گرفت، بلکه برعکس آن، تحوالت نشان می دهد 

که جهانی چندقطبی را پیش رو خواهیم داشت. وی 
پیوس��تن ایران به پیمان ش��انگهای را واقعه ای مهم 
دانس��ت و افزود: قدرتی که در این پیمان وجود دارد، 
نش��ان دهنده وجود قطب های دیگری اس��ت که به 
موازات افول قدرت امریکا در حال قدرت گیری مداوم در 
عرصه جهانی هستند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
تأکید کرد: با وجود کشور   هایی همچون چین، هند، 
ایران و سایر کشور   ها در توافقنامه شانگهای، اتفاقات 

بسیار خوبی رخ خواهد داد. 
س��ردار باقری س��پس با اش��اره ب��ه اقدام��ات رژیم 
صهیونیستی گفت: س��ردمداران رژیم صهیونیستی 
با غصب سرزمین فلس��طین و اتکا به قدرت امریکا، 
فکر می کردند که می توانند در مس��یر رو به رش��د و 
قدرت گیری بیشتر حرکت کنند و دل خود را به ارتباط 
با چند کش��ور حقیر و مزدور در منطقه خوش کرده 
بودند؛ اما حوادث افغانستان و سایر حوادث در محور 
مقاومت و شکست های پی در پی این رژیم کودک کش 
نشان دهنده این است که آینده خوشی در انتظار این 
رژیم نیست. وی ادامه داد: در این ایام شاهد بودیم که 
مقامات رژیم صهیونیستی یکی پس از دیگری به امریکا 
رفتند و خواستار اتخاذ رویکرد جدی تری علیه ایران و 
محور مقاومت بودند، اما با این پاسخ روبه رو شدند که 

خودتان باید فکری برای خودتان کنید. 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: مسئوالن 
رژیم صهیونیس��تی هر از گاهی تهدیداتی را مطرح 
می کنند، اما خودشان به خوبی می دانند که هرگونه 
تعرض به س��رزمین و منافع جمهوری اسالمی ایران 
با پاسخ قاطع و شکننده ایران روبه رو خواهد شد و در 
مقابل محور مقاومت و در محاصره گروه های مقاومت 

مانند حماس و جهاد، تاب ایستادگی ندارند. 

سرلشکر سالمی در آیین افتتاح نمایشگاه دستاوردهای مهندسی سپاه :

هرگاه به قدرت بومی تکیه کردیم، شگفتی آفریدیم

رئیس ستادکل نیروهای مسلح:

اوضاع کنونی افغانستان سرنوشت دولت های وابسته و غیر مردمی است

 رئیسی: گشایش ها در واکسن و عضویت در شانگهای 
از تغییر نگاه ما به غرب و توجه به همسایگان و شرق بود

گالبی های غیر برجامی! 
    ادامه از صفحه یک 

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر ریاست 
جمهوری، سیدابراهیم  رئیسی، رئیس جمهور 
روز گذش��ته در دی��دار جمع��ی از فرزندان و 
خانواده ش��هدا گفت: س��خن و پیام شهیدان 
همچون س��خن قرآن و پیامبر اسالم)ص( در 
فضا طنین انداز است ولی فقط گوش   هایی که 
برای شنیدن سخن حق آماده شده اند، طنین 

سخن و پیام آنان را می شنوند. 
  باطل هرچه تالش کند، رفتنی است

رئیس جمهور با بی��ان اینکه روز ب��ه روز پیام 
شهدا که همان پیام قرآن و پیامبر)ص( است، 
در جهان طنین افکن تر می شود، افزود: تاریخ 
گواه آن است که باطل هر چه هم تالش کرده 
و در ظاهر ق��درت یافته ام��ا در نهایت رفتنی 
اس��ت، اما حق روز به روز بیشتر جلوه می کند 
و امروز شاهد هستیم که جلوه های حق نظیر 
اربعین هر روز بیش��تر از قبل مورد توجه قرار 

می گیرند. 
آیت اهلل رئیس��ی خانواده ش��هدا را پرچم های 
برافراشته تفکر و راه ش��هدا توصیف و تصریح 
کرد: ش��ما فرزندان و خانواده ش��هدا نماینده 
فرهنگ، راه و سخن ش��هیدان هستید و همه 
ما در دولت و دیگر نهادهای حکومتی موظف 

هستیم راه نورانی شهدا را ادامه دهیم. 
رئیس��ی با بیان اینکه مناسب   ترین افراد برای 
تداوم راه ش��هدا، خان��واده معظم ش��هیدان 
هستند، اظهار داشت: به طور طبیعی هرکس 
بهتر، شهیدان و مرام آنان را درک کرده باشد 
در تداوم راه و مسیر آنان اولویت دارد؛ همانگونه 
که مقام معظم رهبری، ام��ام راحل را بهتر از 
همه ش��ناختند و امروز بهتر از هر کس��ی راه 

امام)ره( را تبیین کرده و ب��ه پیش می برند و 
هرگز هم اجازه ندادند این خط نورانی به رغم 

تالش   هایی که صورت گرفت، منحرف شود. 
    تالش دولت برای بهره گیری از ظرفیت 

خانواده شهدا
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت نیز تالش 
خواهد کرد همین مسیر نورانی را ادامه دهد، 
خاطرنش��ان کرد: ش��ما نمایندگان و خانواده 
شهدا حتماً عملکرد دولت را زیر نظر قرار دهید 
و هر جا دیدید که عملکرد ی��ا اقدامی با راه و 
آرمان شهدا تطبیق ندارد، تذکر دهید. آیت اهلل 
رئیس��ی ادامه داد: حتماً برای این منظور ساز 
و کاری برای ارتباط مس��تمر و منظم خانواده 
ش��هدا با دولت ایجاد خواهیم کرد تا از نظرات 
و یاری شبکه عظیم و اثرگذار یادگاران شهدا 
بهره مند شویم. رئیس جمهور اضافه کرد: دولت 
نیز باید ارتباط منظمی با شبکه عظیم خانواده 
شهدا داشته باش��د و از ظرفیت های خوبی که 
در بین آنان است، استفاده کند. باید به فرزندان 
شهدا میدان داده شود تا جوهره وجودی خود 
را که از والدین شهید خود به ارث برده اند، به 
منصه ظهور برسانند، همانگونه که امام راحل 
به پدران جوان ش��ما میدان داد تا خودش��ان 
را نش��ان دهند. آیت اهلل رئیسی اظهار داشت: 
بنده سفارش می کنم و شما هم پیگیر باشید 
تا با وزیر کش��ور که از وزی��ران کلیدی دولت 
است، جلسه داشته باشید تا ساز و کاری برای 
بهره گیری شایسته از ظرفیت های موجود در 
خانواده های ش��هدا به ویژه در زمینه مسائلی 

نظیر موضوع زن و خانواده ایجاد شود. 
دکتر رئیسی با اشاره به انتصاب رئیس جدید 
بنیاد ش��هید و امور ایثارگ��ران، تصریح کرد: 

آقای قاضی زاده هاش��می بیش از ۱2 س��ال 
سابقه خدمت در بنیاد جانبازان دارند و از آنجا 
که تخصص ایشان نیز پزشکی است، می توانند 
در زمینه مس��ئله درمان جانب��ازان که امروز 
یکی از مشکالت جدی این بخش است، کمک 

مؤثری کنند. 
رئیس جمهور با انتقاد از اینکه خدمت رسانی 
به خانواده معظم ش��هدا در بنیاد شهید و امور 
ایثارگران در جنبه مس��ائل خدماتی، محدود 
شده و خدمات فرهنگی و اجتماعی آن تقریباً 
تعطیل شده اس��ت، خاطرنشان کرد: معتقدم 
که آقای قاضی زاده هاشمی با عنایت به تجربه 
خوبی ک��ه در این زمین��ه دارن��د، می توانند 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی بنیاد شهید را 
نیز فعال کنند و وجهه این بنیاد را از یک نهاد 
خدماتی صرف به بنیاد ش��هید واقعی که امام 

راحل بنیان گذاشتند، بازگردانند. 
  تکیه بر توان داخلی انجام خیلی کار  ها 

را ممکن می کند
آیت اهلل رئیس��ی در بخش دیگری از سخنان 
خود با اش��اره به اظهارات مطرح شده از سوی 
میهمانان جلسه، گفت: در زمینه توسعه کشور 
هی��چ محدودیتی ب��رای اس��تفاده از تجارب 
کشورهای مختلف نداریم، اما بی تردید برای 
انتخاب نسخه مناسب پیشرفت، دقت زیادی 
خواهیم داشت تا این نس��خه تطبیق کامل با 

اقتضائات ایران اسالمی داشته باشد. 
دکتر رئیسی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه 
دولت بتواند در ش��کل دهی به سبک زندگی 
تأثیر مثبتی داش��ته باشد، افزود: امروز فضای 
ارتباطی جامعه با گذشته خیلی تفاوت کرده 
و دایره ارتباطات افراد بسیار گسترده تر شده 

و نمی توان این فضای ارتباطی را محدود کرد. 
لذا باید تالش کنیم تا حد امکان این عرصه را 
مصون س��ازی کنیم تا جوانان و آحاد مختلف 
جامعه به جای آنکه صرفاً متأثر شوند،  بتوانند 

مؤثر واقع شوند. 
رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه اگر بر 
توان داخلی تکیه کنیم، انجام خیلی از کار  ها 
ممکن خواهد ش��د، اظهارداش��ت: متأسفانه 
ش��اهد بودیم که بعضی   ها واردات واکس��ن یا 
حتی پیوستن کشور به س��ازمان شانگهای را 
متوقف بر پذیرش FATF کرده بودند و حتی 
در جلسات رسمی نیز بر موضع خود پافشاری 

می کردند. 
آیت اهلل رئیس��ی تصریح کرد: در فاصله کوتاه 
سپری شده از دولت س��یزدهم اتفاق خاصی 
نیفتاده که باع��ث افزایش واردات واکس��ن و 
یا پذی��رش عضویت کش��ورمان در س��ازمان 
شانگهای بشود، اال اینکه کشورهای همسایه 
و دوس��ت ما دیدند که دیگر توجه ما صرفاً به 
غرب نیست و ارتباط با همسایگان و کشورهای 
منطقه اولویت سیاس��ت خارجی ایران ش��ده 
اس��ت. تع��دادی از فرزندان ش��هدای انقالب 
اسالمی حاضر در این نشست نیز در سخنانی 
ضمن بی��ان دیدگاه  ها و نظ��رات خود تصریح 
کردند که انقالب اس��المی با هدف تأس��یس   
نظام توحیدی به پیروزی رسید که راه رسیدن 
به این نظام از مسیر عدالت خواهی می گذرد. 
در س��ال های گذش��ته قطار انقالب در مسیر 
اصلی خود نبود، اما با پیروزی دولت سیزدهم 
این قطار به مسیر خود بازگش��ته و امید  ها به 
تحقق آرمان های انقالب اسالمی پررنگ تر از 

همیشه شده است. 

دکتر حسین دهقان در گفت وگو با جوان:
خود را سرباز نظام 

و مقام معظم رهبری می دانم
دکتر حسین دهقان، مشاور رهبر معظم انقالب در امور صنایع دفاعی 
و پشتیبانی نیروهای مس�لح و از چهره های ش�ناخته شده است که 
طی چهار دهه گذش�ته همواره در مناصب مهم اجرایی و مدیریتی در 
دولت های گذشته نقش آفرینی کرده است. او همچنان خود را سرباز نظام 
و رهبر معظم انقالب اسالمی می داند که برخالف برخی القائات رسانه ای 
در چارچوب های خط کش�ی ش�ده سیاسی تعریف نمی ش�ود. دکتر 
دهقان ضمن تأکید بر این نکته که همه باید در شرایط کنونی به دولت 
کمک کنند، در عین حال مخالف هرگونه س�هم خواهی از دولت دکتر 
رئیسی است. آنچه در ادامه می آید، گفت وگوی جوان با ایشان درباره 
برخی ابهامات است که درباره او در رسانه های خاص مطرح شده است. 
  آقای دکتر ، یکی از روزنامه های اصالح طلب در گزارشی درباره 
مشی سیاسی جنابعالی ، از شما به عنوان اصولگرایی یاد کرده 
است که با بیشتر دولت  ها ) اصالح طلب و اصولگرا( فعالیت کرده 
اید ، با توجه به صبغه پاسداری شما ، آیا اساساً موافق هستید که 

در دسته بندی های سیاسی تعریف شوید؟ 
قرار گرفتن در کسوت پرافتخار پاسداری به معنای پذیرش تام و تمام جهاد 
برای خدمت به مردم و رفع مشکالت آنهاس��ت. این خدمت روزگاری در 
میدان های هشت سال دفاع مقدس تبلور می یافت و گاهی در عرصه های 
اجرایی و مدیریت معنا می یابد . برای یک پاسدار زمان و مکان انجام وظیفه 
موضوعیت جدی ندارد و آنچه مهم تلقی می شود خدمت به مردم عزیز و 
تالش برای اثبات کارآمدی نظام اس��المی، صیانت از ارزش های انقالب و 
بهره گیری از تمامی ظرفیت  ها در میدان عمل است. از همین روی این نگاه 

را فرای دسته بندی های مرسوم عالم سیاست می دانم. 
 در گزارش مورد اشاره ، به گونه ای تلویحی اشاره شده که در 
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ برای سهم خواهی از دکتر 
رئیسی به نفع ایش�ان انصراف داده اید ، پاس�خ شما به این 

موضوع چیست؟
اخیراً در مصاحبه دیگری هم تأکید کردم در دوره انتخابات آنچه مداوم در 
ذهنم خطور می کرد این بود که تنها در یک فرض از رقابت  ها کناره گیری 
خواهم کرد و آن هم حضور آیت اهلل رئیسی است . بنده با حضور آقای رئیسی 
در این عرصه با ص��دور بیانیه ای در حمایت از ایش��ان کناره گیری کردم ، 
توجه کنید این اقدام بر اساس یک امر اعتقادی صورت گرفت و مطلقاَ در 
این کار نگاه سهم خواهانه نداشته و ندارم و طرح موضوع به این شکل قطعاً 
غیرمنصفانه است. باور یقینی بنده این است که مهم  ترین کمک عناصر 
سیاسی کشور به رئیس جمهور محترم آن است که از نگاه  ها و رویکرد های 
س��هم خواهانه و قدرت طلبانه به دولت عبور کنند و ب��اری بر دوش آقای 
رئیسی نباشند . کسانی که دوران پر افتخار دفاع مقدس را درک کرده اند 
به خوبی می دانند در رویکرد جهادی و مبتنی بر روحیه آن دوران ، مسیر 
کمک به دولت  ها و خدمت به مردم از مجرای قدرت طلبی و سهم خواهی 
نمی گذرد. من چه در دوران انتخابات چه بعد از انتخاب آیت اهلل رئیسی و چه 
در مرحله تشکیل کابینه و همچنین امروز که دولت کار خود را آغاز کرده 
خود را ملزم دانسته و می دانم با تمام توان در مسیر کمک به موفقیت دولت 

آقای رئیسی گام بردارم. 
 درباره آینده مدیریتی شما، گمانه زنی  هایی مطرح شده که 
گویا به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام منصوب خواهید شد ، 

آیا در این جایگاه قرار خواهید گرفت ؟ 
افتخار بنده پاس��داری نظام مقدس جمهوری اس��المی و افتخار مضاعفم 
توفیق خدمت به عنوان مشاور مقام معظم رهبری است و بی تردید خدمت 
در نیروهای مسلح و یا هر مجموعه دیگری که ایشان تدبیر بفرمایند مایه 
مباهات بنده خواهد بود. برای بنده به عنوان یک سرباز مهم آن است که در هر 
مسئولیتی که مقام معظم رهبری صالح بدانند در ارتباط با خدمت به مردم و 
تالش برای کارآمدی نظام اسالمی هر آنچه در توان دارم عرضه کنم. پیشینه 
حضور بنده در بنیاد تعاون سپاه، بنیاد شهید، وزارت دفاع و...  هم که به صورت 
توأمان دارای مجموعه های بزرگ اقتص��ادی و اجرایی بوده متضمن توجه 
ویژه به تأمین منافع مردم ، بهره مندی از جوانان ، جاری ساختن مدیریت 
اس��تراتژیک، بومی کردن صنایع و نگاه درون زا به ظرفیت  ها و فرصت های 
داخلی کشور بوده است. درمورد مسئولیتی هم که پرسش شما معطوف به 
آن بود نیز همانطور که صراحتاً عرض کردم اگر امروز اراده رهبر معظم انقالب 
و تشخیص ایشان بر حضور در هر مجموعه ای باشد با افتخار و با تمام توان 

آماده خدمت هستم. 
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 دستور اژه ای به تجدیدنظر 

در رویه مراجع استعالمی
رئی�س ق�وه قضائیه ب�ا اش�اره ب�ه گ�زارش دس�تگاه های نظارتی 
و امنیت�ی درب�اره ویژگی ه�ای صالحیت�ی اف�راد ب�رای انتصابات 
و تفوی�ض مس�ئولیت ها، از اینکه در ای�ن گزارش   ها صرف�اً به نقاط 
ضعف افراد توجه می شود انتقاد کرد و خواستار تغییر این رویه شد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، حجت االسالم  محسنی اژه ای 
در جلسه دیروز ش��ورای عالی قوه قضائیه با اشاره به گزارش دستگاه های 
نظارتی و امنیتی درباره ویژگی های صالحیتی افراد برای انتصابات و تفویض 
مس��ئولیت ها، از اینکه در این گزارش   ها صرفاً به نقاط ضعف افراد توجه 
می شود انتقاد کرد و خواس��تار تغییر این رویه شد. محسنی اژه ای گفت: 
هر کس��ی در کنار ضعف   هایی که دارد نقاط قوت و محاسنی نیز دارد که 
متأسفانه در گزارش   هایی که از سوی دستگاه   ها و یا در پاسخ به استعالمات 
ارائه می شود به این فضائل که برخی از آنها پوشاننده ضعف هاست توجهی 
نمی شود. وی ادامه داد: وقتی فردی برای تصدی مسئولیتی معرفی می شود 
بالفاصله ده یا بیست نقطه ضعف برای او شمرده می ش��ود و این کار، اگر 
ضعف های گفته شده صحیح باش��د، تصمیم گیری مدیران باالدستی را 

دشوار می کند. 
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه عدالت باید فراگیر باشد، افزود: عدالت ایجاب 
می کند در احراز صالحیت   ها به نقاط قوت و توانمندی افراد هم توجه شود 
و اگر کسی را که می تواند مشکلی را حل کند و مسئله ای را سامان دهد به 
خاطر یک نقطه ضعف حذف کنیم جامعه را از توان و تخصص و دانش او 
محروم کرده ایم و این از عدالت دور است. محسنی اژه ای با تقدیر از اقدام 
اخیر دادستان انتظامی قضات برای تشویق جمع کثیری از همکاران دستگاه 
قضا در کنار برخورد با تخلفات تصریح کرد: خوشبختانه در قوه قضائیه به 
نقاط مثبت همکاران همزمان با برخورد با موارد تخلف توجه می شود، اما هم 
در کل کشور و هم در دستگاه قضا باید در اظهارنظر درباره صالحیت افراد 
تجدیدنظر شود و گزارش   ها کامل و جامع باشد. وی با تأکید بر این که مراجع 
استعالم کننده نیز نباید اطالعات خود را برای گزینش و جذب افراد منحصر 
به یک منبع کنند، بر لزوم توجه به کادرسازی برای آینده از میان نیرو های 
مستعد، کارآمد، پاکدست و متدین و انقالبی در همه دستگاه   ها تأکید کرد. 


