رسول سنائیراد

بازسازیانقالبیساختاردفاعیکشور
در دوران دفاع مقدس

درحالی که جنگ تحمیلی هشتس��اله از همان ماههای ابتدایی نیمه
اول س��ال  1359عم َ
ب
ال آغاز ش��ده و تجاوزات زیادی توسط ارتش حز 
بعث عراق علیه مرزهای جمهوری اسالمی ایران انجام شده ،اما ایران روز
سیویکم شهریورماه را سالروز آغاز جنگ میداند و تاریخ حزب بعث آن را
روز شانزدهم شهریور به ثبت رسانده است .چرا که ایران حمالت سراسری
و گسترده عراق را که به صورت هوایی به عمق خاک کشور انجام شده و
اشغال بخشهایی از خاک کشورمان را که در روز سیویکم شهریور صورت
گرفته ،مبنا قرار میدهد و حزب بعث اشغال سه منطقه زینالکش ،میمک
و سیف ابوعبیده را که بر اساس ادعایشان باید مطابق قرارداد 1975به آنان
واگذار میشد ولی واگذار نشده بود ،مبنا قرار میدهند .اولین منطقه هم که

عراقیها تصرف کرده بودند ،در جنوب قصرشیرین و نزدیک نفت شهر بود
که عراقیها آن را زینالقوس و ایرانیها به آن زینالکش میگفتند و محل
درگیری چندماهه ایران و عراق در سال 1351بهحساب میآمد که پاسگاه
مرزی خانلیلی در آن برپا شده بود.
در واقع جنگ تحمیلی هشتس��اله را باید ادامه اختالفات مرزی ایران و
عراق دانست که در شرایط ناش��ی از انقالب اسالمی و براساس محاسبه
غلط صدام که بروز انقالب اسالمی ،فروپاشی ارتش ،شکافها و اختالفات
سیاسی داخل ایران و هراس و تقابل قدرتهای جهانی و برخی دولتهای
منطقهای را شکلگیری معادلهای جدید برای تحقق رؤیاها و سیاستهای
توسعهطلبانه خود محسوب و از این رو ،ارتش بازسازی شده و مجهز خود را
برای شکست سریع ایران در حوزه نظامی و واداشتن به پذیرش تغییرات
مرزی کافی میدانست .از این رو او هم قرارداد  1975را که پس از ناکامی
در جنگهای 1351و 1352بهناچار پذیرفته بود پاره کرد و هم برای جلب
حمایت دولتهای عربی همچون گذشته ،ادعای مرتبط با جزایر سهگانه
ایرانی را مطرح نمود.
اما آنچه در محاسبات ناقص دیکتاور بغداد گنجانده نشده بود ،ظرفیتها
و اس��تعدادهای برآمده از بروز و پیروزی انقالب اسالمی بود که توانست
معادله را برای شکست سیاستهای توسعهطلبانه صدام و اهداف نظامی
و سیاسی او در جنگ تحمیلی تغییر و هشت سال دفاع مقدس را با وجود
تمام نابرابریها در عرص��ه تجهیزات و جنگافزاره��ا و بیعدالتیها در
عرصه دیپلماسی و بیانصافیهای دولتهای خارجی و نظام بینالمللی
رقم بزند.
انقالب اسالمی توانسته بود ،ارزشها و فضیلتهایی رابه فرهنگ عمومی
جامعهواردوتغییرعمیقیراموجبشودکهنهتنهادربعدسیاسیبهتغییر
در نظام سیاسی منجر شد ،بلکه زمینهس��از تغییر و دگرگونی در تمامی
عرصههای زیست ایران پس از انقالب به حساب میآمد که در دفاع مقدس
در ابعاد نظامی به دفاعی بازتاب داش��ته و موجب ناکامی صدام و ارتش
متجاوز بعثی گردید .ابعادی چون؛
 .1بیاعتبارسازی گرایشات لیبرالی و محافظهکارانه که منجر به انزوا و عزل
بنیصدر و خلع او از فرماندهی کل قوا شده و گرایش انقالبی و تحولگرا را در
سطحراهبردیبهجبهههاینبردبرگرداندوازاینجاروندجنگنیزبهشکل
فعال و تهاجمی درآمد و موج عقب راندن دشمن متجاوز آغاز گردید.
 .2بازسازی و تحول انقالبی در نیروهای نظامی از جمله ارتش و ژاندارمری
که در کنار نهاد نوپای انقالبی یعنی سپاه توانستند با هماهنگی و همافزایی
در عرصه دفاع به دشمن متجاوز ضربات سختی وارد کنند و رشادتهای
برآمده از این گرایش جهادی و انقالب��ی از همان آغاز دفاع مثل مقاومت
در خرمشهر و سوسنگرد تا مقابله با متجاوزین در ماههای پایانی جنگ با
وجود شرایط نابرابر از حیث تسلیحات و جنگافزار در تاریخ دفاع مقدس
به ثبت رسیده است.
 .3تغییر و دگرگونی در راهبری ،طراحی عملی��ات و حتی تاکتیکها و
تکنیکهای جنگی ،همچون طراحی عملیاتهای شبانه ،تکیه بر نیروی
جهادی و شهادتطلبانه ،ابتکار ساخت و عبور از پل خیبری و نبردهای
دشمن میشد ،بلکه

آبی – خاکی و ...که نه تنها موجب غافلگیری و رعب
بسیاریازکمبودهاوخألهایناشیازتحریموهمچنیننابرابریدرمعادله
نبرد را جبران میکرد.
 .4تحول انقالبی در جامعه و برانگیختن حس غیرت و تعهد نس��بت به
سرنوشت کشور که موجب مشارکت مردمی در جنگ شد و از حمایت و
ب بسیج و جهاد
پشتیبانی لجستیکی تا حضور در میدانهای نبرد در قال 
سازندگی و ستادهای پشتیبانی را در برگرفته و پیشبرد جنگ را به صورت
مردم پایه مقدور ساخت.
امروز نیز در شرایط سخت جنگ اقتصادی و وضعیت پیچیده کشور ،رهبر
فرزانه انقالب دولت سیزدهم و دولتمردان را توصیه به بازسازی انقالبی به
شکل فکورانه و عقالنی نمودهاند که میتواند زمینهساز تغییر همهجانبه و
بسترساز حل مشکالتی باشد که بعض ٌا ناشی از خأل و فقدان گرایش انقالبی
و رویکردهای لیبرالی و محافظهکارانه پدید آمده است .مدل عملی این
نوع بازسازی را میتوان در جنگ و س��اختار قوای نظامی آن دوره و پس
از آن در مقاومت اس�لامی و میدان نفوذ منطقهای ،جستوجو کرد که
توسط سردار رش��ید ارتش بدون مرز مقاومت ،شهید قاسم سلیمانی به
نحو احسن انجام شد.
این الگوها ،عم َ
ال نشان دادهاند که انقالبیگری و زیست انقالبی صرفاً به
دوره انقالب و آغاز شکلگیری نظام انقالبی محدود نبوده و چنانچه در سایر
عرصهها بهکارگیری شوند میتواند کلید واقعی حل مشکالت و شکست
بنبستها به حساب آید.
گرایش انقالبی ،مولد قدرت و انرژی است که نه تنها انگیزه و تحرک برای
اقدامات و تالشهای خطیر و سنگین را فراهم میکند ،بلکه خطرپذیری
معقول و فائق آمدن بر هرگونه محافظ��هکاری وترس بیجا را نیز ممکن
میسازد و اینها از لوازم حضور در میدانهای عمل مبارزه و جنگ میباشند
که میتوانند زمینهساز پیروزیهای بزرگ شوند .همانگونه که در دوران
دفاع مقدس اینگونه بود و در میدان واقعیت به اثبات رسید.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا خبر داد

انهدامتمامنقاطکلیدی
و مرکزی ضدانقالب در شمال عراق

فرمان�ده ق�رارگاه حم�زه سیدالش�هدا ب�ا تش�ریح جزئی�ات
عملی�ات س�پاه علی�ه تروریس�تها در ش�مال ع�راق گف�ت :
تم�ام نق�اط کلی�دی و مرک�زی ضدانقلاب را ناب�ود کردی�م.

به گزارش تسنیم ،سردار محمدتقی اوصانلو روز گذشته در آیین تجلیل از
پیشکسوتان دفاع مقدس در ارومیه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار
داشت :در پیامی که اخیرا ً سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
فرمود ،تذکرات جدی به اشرار و گروههای معاند در شمال غرب کشور و به اقلیم
کردستان عراق داده شد ،چون آنان در نقاط سخت و مخفی النه گرفته بودند تا
بتوانند در کشور ناامنی به وجود آوردند اما تمامی آن نقاط شناسایی شد.
فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا گفت :بنابراین نقاط کلیدی و مرکزی آنها
توسط جمهوری اسالمی ایران شناس��ایی و مورد هدف قرار گرفت و در این
راستا فرمانده نیروی مسلح کشورمان به امریکاییها و دولت مرکزی عراق
تأکید کرد که اشرار باید از منطقه جمعآوری شوند .وی در ادامه با تأکید بر
اینکهاگرکسیعلیهنظامتوطئهکند،چهامریکاوچهصهیونیستباشند،خط
قرمز جمهوری اسالمی ایران است و مورد هدف قرار میگیرد ،افزود :نیروهای
نظامیکشورماندرکنارسنگرهایامریکاییدرسوریه،مقرگروههایداعشی
و ضدانقالب را مورد هدف قرار داده و این اقتدار و قدرت جمهوری اسالمی را
نشان میدهد.
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فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

دشمنان در سراشیبی سقوط و افول هستند

دفاع مق�دس یک حادث�ه تاریخ�ی توقفپذیر نب�ود بلکه به
عن�وان حقیق�ت ج�اری در جامع�ه ادام�ه دارد .در ح�ال
حاضر ه�م مردم ای�ران مقاب�ل تحریمه�ای ظالمان�ه امریکا
و فش�ار عملی�ات رس�انهای غ�رب ایس�تادگی میکنن�د.

سردار سرلشکر حسین سالمی ،فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب
اسالمی در حاش��یه آیین تجلیل از پیشکس��وتان دفاع مقدس در
جمع خبرنگاران ،گف��ت :دفاع مقدس یک حادثه تاریخی س��لب
و توقفپذیر نبود بلک��ه به عنوان حقیقت ج��اری در جامعه ادامه
دارد .در حال حاضر هم م��ردم ایران مقاب��ل تحریمهای ظالمانه
امریکا و فش��ار عملیات روان��ی امریکاییها و غربیه��ا و عملیات

سنگین رسانهای آنها ایستادگی میکنند و توانست این تحریمها
را بشکند.
سردارسالمی افزود :واقعاً ملت ایران تحریم را شکسته و از هدفهای
خود دور کرده است .هر چقدر دشمن به سمت ملت ایران میآید
از آنها فاصله بیشتری میگیرد ،این به برکت همان روح مقاومتی
است که از دوران دفاع مقدس در جامعه ما جریان پیدا کرده است.
«تا آخر ایستادهایم» اصل مربوط به دفاع مقدس است .دفاع یک
امتداد عاشورایی دارد ،از عاش��ورا ارزشهای چون ایثار ،فضیلت،
ایستادگی ،جوانمردی ،غیرت شکل گرفته که این موضوع تا امروز
جریان پیدا کرده است.

فرمانده س��پاه تصریح کرد :از این به بعد دش��منان در سراشیبی
سقوط و افول هستند و ما این موضوع را مشاهده میکنیم .آنها در
حال فرار هستند و از مردمک چشمهای ملت ایران فاصله میگیرند
و کوچکتر میشوند.
وی یادآور شد :کوچک شدن قدرتها را به زیبایی و رأی العین
میبینیم و این موضوع برای ما اثبات شده است و به آن اعتقاد
قلبی داریم .ان شاء اهلل به برکت رهبری عزیز ،ملت بزرگ ایران،
انقالب و اسالم و به فضل الهی پیروز هستیم و این نه فقط آرز و و
احساس ما ،بلکه یک حقیقت است که ملت ایران آن را مشاهده
میکند.

خبر

رئیسیدر آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت:

بیداریدرمنطقه
بهبرکتخونشهداست

ابراهیم رئیسی میگوید بیداری در منطقه به
برکت خون شهداس�ت و این بیداری همواره
ادامه دارد و هرچند باط�ل جوالنی دارد ولی
آنچه همواره ادامه دارد حق و حقیقت است.

آیتاهلل سیدابراهیم رئیسی رئیسجمهور صبح
سهشنبه در آیین تجلیل و تکریم پیشکسوتان
دفاع مقدس ،ضمن تشکر از برگزارکنندگان این
نشست و با نورانی ،با برکت و درس آموز توصیف
ک��ردن آن ،عنوان کرد :در م��ورد وجود مقدس
ابیعبداهلل آمده اس��ت که فلس��فه قیام ایشان
این بود که ملتها را از جهال��ت و نادانی بیرون
بیاورد و آنها را از گمراهی نجات دهد .میخواهم
برگزاری این مراسم تجلیل و تکریم را جلوهای
از روشنگری نسبت به راه،پیام و هدف شهیدان
عنوان کنم برای اینکه هیچکس دچار جهل نشود
و در نادانی نماند.
رئیس��ی تصریح ک��رد :تجلیل از پیشکس��وتان
دفاع مقدس مصونسازی نسل جوان است .راه
صیانت بخشی به نس��ل امروز و عصرهای آینده
این است که عاشورا معرفی و معلوم شود عاشورا
امتداد دارد .عزیزانی که دست اندرکار هستند،
هر چه بیشتر راه ،مس��یر و هدف شهیدان را در
جهت تنویر افکار عمومی و رهایی یافتن از فتنه
فتنهگران به کار گیرند.
رئیسجمهور با بیان اینکه در طول تاریخ جنگ
و خونریزی بسیار است ،تصریح کرد :کدام یک از
این جنگها دفاع مقدس است؟ نظامهای زیادی
در دنیا برقرار است اما کدام نظام مقدس است؟
رمز قدسیت و قداست نظام و دفاع ما در چیست؟
هیچ زمان و نظامی قدسی نمیشود مگر در پرتو
قدوس .فقط او قدوس است و اگر زمین و زمانی
قدسی است در پرتو قدوس است.
وی افزود :رمز ماندگاری نام شهیدان ما در دفاع
مقدس ،دف��اع از حرم و حریم و دف��اع از مبانی
ارزشهای انقالب این اس��ت که خودش��ان هم
قدسی شدند چون برای خدا حرکت کردند .نظام
ما قدسی است زیرا نظام ما مبتنی بر آموزههای
دین و کتاب و سنت است .در نظام ما هیچ قانون
احزاب

و باید و نبایدی نمیتواند الزام آور باشد مگر اینکه
متکی بر ش��رع باشد .نیروهای مس��لح ما امروز
مفتخر هس��تند که تحت امر فرماندهی کل قوا
خدمت میکنند .ما امروز تح��ت نظر ولی فقیه
جامع الشرایط هستیم و این قدسیت است.
فقیهی که به مردم نمیگوید بروید!
رئیسجمهوری با بیان اینکه همه آنها فرمانده
بزرگی دارند که در دوران جنگ و قبل از جنگ
همواره در کنار امام یار ام��ام و در صفوف مقدم
حضور داشته اس��ت ،اظهار کرد :این نمایشگاه
توانس��ت برخی از جلوههای زندگی او را نشان
دهد؛ از سال  ۴۲و بعد از آن در سالهای مبارزه
با نظام شاهنش��اهی هم باید به ای��ن مجموعه
اضافه ش��ود تا این حرکت ممتد و ادامهدار یک
چهره انقالبی ،عالم ،فرزان��ه و فقیه در کنار امام
و نقش آفرینی ایش��ان بعد از ام��ام برای جامعه
ما روشن ش��ود که امروز جامعه ما توسط فقیه
جامعالش��رایطی اداره میش��ود که ب��ه مردم
نمیگوید بروید بلکه به مردم میگوید بیایید.
وی یادآورشد :این نمایشگاه گویای شخصیتی
است که در جایگاه فرماندهی کل قوا قرار دارد و
وقتی جایگاه فرماندهام را میبینم که خود امروز
در این میدان پیشکسوت است و با اخالص در این
میدان حاضر است و نقش آفرینی میکند ،بنده
افتخار میکنم سرباز ایشان باشم.
رئیسجمهور تصریح کرد :ش��هیدان عاشورا در
روز عاشورا متولد شدند و از این رو به خانوادههای
ش��هدا تبریک میگویم روز شهادتش��ان تاریخ
تولدشان است .اینکه پایانشان چه روزی است
باید بگویم تا وقتی که زمین اس��ت و زمان ،آنان
میدرخشند .مادر و پدر شهید ،فرزند شما تا ابد
زنده است و قرار است جهل زدایی کند و بیداری
را به همراه بی��اورد .این بیداری هم��واره ادامه
دارد .ش��هدا قرار اس��ت همان کار اباعبداهلل(ع)
یعنی جهل زدایی را انجام دهن��د .این بیداری
منطقه به برکت خون شهدا است و این بیداری
همواره ادامه دارد چون شهدای ما در مسیر حق
گام برداشتند.

قالیباف در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس:

اصول ما در دفاع مقدس
عقالنیتتوأمباتکیهبهسنتهایالهیبود

امروز اگ�ر بقای جمهوری اسلامی را ش�اهد
هس�تیم به این دلیل اس�ت ک�ه در برهههای
مختلف ب�ه خص�وص دوران دف�اع مقدس با
اتکا ب�ه س�نتهای اله�ی حرک�ت کردهایم.

محمدباق��ر قالیباف ظهر سهش��نبه در مراس��م
گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس گفت :در دوران
نهضت امام خمینی (ره) همه پارامترهای مادی
پیروز میشد
نشان میداد که اساساً انقالب نباید 
و از همان روزهای نخس��ت نهض��ت ،از امام (ره)
میپرس��یدند که با کدام طرفدار و با کدام سرباز و
با کدام امکانات میخواهید قیام کنید؟ درحالی که
گفتار و رفتار امام حاکی از اعتماد و اعتقاد حقیقی
ایشان به خدا و سنتهای الهی بود.
رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی اف��زود :اتکا به
سنتهای الهی یعنی صبر و مجاهدت در راه خدا،
هرچند سخت و غیرقابل تحمل باشد ،تا آنجا که
صف مجاهدین و منافقین از هم جدا ش��ود؛ البته
این مسئله به راحتی که بیان میکنیم نیست و به
راحتی به دست نمیآید.
وی در همین زمینه تصریح کرد :مجاهدت در دوران
دفاع مقدس درحالی بود که در برههای نه فقط سیم
خارداربلکهحتیگونیبرایسنگرسازینداشتیمو
سختیجنگوفشاردشمنوآتشبعثیهاتاجایی
عرصهراسختمیکردکهگاهیحتیبهحفظیک
سنگر یا یک خاکریز راضی بودیم.
قالیباف با اشاره به روزهای آغاز جنگ تحمیلی و
ایستادگی مقابل دشمن در خوزستان اظهارکرد:
در آن روزها ،نه تنها کالش��نیکف نداشتیم ،بلکه
حتی اسلحه «ژ »3-نیز بس��یار کم بود و مدافعان
این کشور فقط با اسلحه «ام .یک» و یا «برنو» مقابل
لشگریان صدام ایستادند.
رئیس مجلس شورای اسالمی اضافه کرد :در چنان
شرایطی بود که رزمندگان و مجاهدان از مسیر خدا
و دفاع در برابر دش��من پا پس نکشیدند و خدا به
سبب این مجاهدتها و صبر در آن سختی ها ،به
ملت ایران پیروزی در جنگ و منزلت و عزت عطا
کرد .اتفاقات جنگهای احد ،حنین ،خندق و ...را
در آیات و روایات خواندهایم و دوران دفاع مقدس را

نیز با گوشت و پوست و استخوان درک کردهایم بر
این اساس که میگوییم که اگر بر سنتهای الهی
پابرجا باش��یم ،وعده الهی برای پیروزی ،وعدهای
صادق است .امروز اگر بقای جمهوری اسالمی را
شاهد هستیم به این دلیل است که در برهههای
مختلف به خص��وص دوران دفاع مقدس با اتکا به
سنتهای الهی حرکت کردهایم.
بیعرضگیمدیریتیحاصلپشتکردن
به سنتهای الهی است
رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی با بی��ان اینکه
سنتهای الهی طبق آیه قرآن نه تبدیل میشود و
نه تحویل ،خاطرنشان کرد :همان سنتها و قوانین
الهی امروز در عرصه اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی
هم جاری اس��ت و در این عرصهها باید به همان
سنتها اتکا کرد .اگر از سویی شاهد بیعرضگی در
اداره کشور و از سویی شاهد ناراحتی مردم بودیم به
این دلیل است که به سنتهای الهی پشت کردیم و
میخواهیم زمینی عمل کنیم.
قالیباف با تأکید ب��ر اینکه اگ��ر در اقتصاد هم به
س��نتهای الهی عمل کنیم ،فراوانیهای زیادی
هست ،گفت :اما بدانیم که اگر در محیطی دروغ،
ریا و ربا باشد خدا با هیچ کس عقد اخوت نبسته و
در چنین شرایطی خدا به هیچ کس وعده پیروزی
نداده است .همه باید به این سؤال فکر کنیم که آیا
در هر بخش و قسمتی که حضور داریم و مسئولیت
داری��م ،رفتارها و باورهایمان ش��بیه رزمندگان
شلمچه آسمانی است یا نه؟ و اگر چنان نیست ،چه
توقعی داریم که مشکالت را حل کنیم.
وی با تأکی��د بر اینک��ه در دوران دف��اع مقدس،
برنامهریزی دقیق و عقالنیت داشتن البته با تکیه
و اعتقاد به سنتهای الهی جزو اصول ما بود ،گفت:
امروز در اداره جامعه هم باید با همان روش و اصول
برنامه ریزی و مدیریت کنیم تا بتوانیم مشکالت را
حل کنیم .آنهایی که اندیشه غربی و وادادگی در
مقابل غرب را در ذهن خود دارند ،بدانند که عزت
دنیوی و اخروی و حل مشکالت در سایه اعتقاد به
سنتهایالهی،اعتمادبهمردموتمسکبهفرهنگ
جهاد و شهادت و کار و تالش به دست میآید.

جمعیت جانبازان انقالب اسالمی:

عشق و ارادت به فرهنگ عاشورا شیاطین نفوذی را ناکام گذاشته است

ارتباط تنگاتنگ مردم و والیت و عشق و ارادت
به فرهنگ عاشورا و ش�هادت ،فرصت تکرار
درسها و عبرتهای عاشورا را برای شیاطین
و نفوذیهای کمین کرده باقی نگذاشته است.

به گ��زارش ف��ارس ،جمعیت جانب��ازان انقالب
اس�لامی با صدور بیانیهای ضمن گرامیداش��ت
چهلویکمی��ن س��الگرد هفت��ه دف��اع مقدس،
تأکید کرد :بازس��ازی ویرانههای دولت و جریان
غربپرست در اقتصاد ،فرهنگ و امنیت نیازمند
زمان اس��ت ،اما روحیه انقالب��ی ،کار جهادی و
اعتماد به «ش��دن» و «توانس��تن» میتواند این
زمان را کوتاهتر کند.
در این بیانیه آمده است :ابعاد شگفتانگیز انقالب
اس�لامی در گذر زمان ،خلق گفتم��ان و ادبیات
جدیدی در نگاه به خداباوری ،وح��دت ،اقتدار،
پایداری ،دشمن شناسی ،محاسبه صحیح ،نگاه
به افقهای روش��ن ،نظ��ام حکمران��ی بر مبنای
امت و امام��ت و هدفگذاری ب��رای خلق تمدن
جدید بش��ری بر مبنای قس��ط و ع��دل را پیش
روی جهانیان قرار داد .مقاومت تحس��ینبرانگیز
دفاع هشت س��اله پس از حماسه بزرگ پیروزی
انقالب اسالمی و کوتاه کردن دست نظام شرقی

و غربی از کشور و در ادامه آن مقاومت در مقابل
سختگیرانهترین تحریمها و تهدیدهای هماهنگ
بینالملل��ی ،نش��اندهنده عمق عیار اندیش��ه
نابی اس��ت که معمار بزرگ انقالب اسالمی امام
خمین��ی(ره) آن را در ژرفای وجود مردم به ویژه
جوانان میهنمان کاشت .به یقین سرمایه بزرگ
فرهنگ ایثار و ش��هادت و باورمن��دی و اعتماد
عمیق به نصرت الهی آنچنان شگفتیهایی را در
روزگار ما رقم زد که مکاتب بش��ر ساخته شرق و
غرب متحیر چنین اعج��ازی از مکتب و انقالبی
خدا باورند و به حق «جنگ هشت ساله ،این ملت
را آبدیده ،ش��جاع و متّکی به نفس کرد .نام این
ملت را بلند کرد .خیلی از ملتهای مس��لمان دنیا
توجه و گرایش
به خاطر جنگ و عقاید شما ملّتّ ،
پیدا کردهاند .امام خامنهای (مدظله)»
این جمعیت با اشاره به پویایی و بالندگی اندیشه
وحیان��ی که قادر اس��ت نه تنها ان��رژی متراکم
جهان اس�لام از اق��وام ،مذاه��ب و قومیتها را
راهبری کن��د ،بلکه امید و تکی��هگاه ملتهایی
ش��ود که جلوه زیبای اس�لام را در ایران ،مقاوم
و عزتمن��د میبینن��د ،خاطرنش��ان کرد :س��ر
برآوردن شگفتیس��از عنصر مقاومت در منطقه

در کشورهای فلسطین ،لبنان ،س��وریه ،عراق،
افغانستان و یمن و شور و شوق وصفناپذیر دیگر
کشورهای منطقه برای حمایت از جبهه مقاومت،
جهان را ب��ا ادبی��ات و گفتمانی جدی��د روبهرو
کرده اس��ت که توانس��تهاند با عنصر عقالنیت،
دشمنشناسی و محاسبه صحیح و باور اعتماد به
نصرت الهی هرگونه دوقطبی ،تک قطبی و چند
قطبیهای برآمده از مکاتب مادی را به نفع قطبی
به نام «اس�لام» تغییر وضعی��ت دهند« .جنگ
تحمیلی را دش��من برای خاموش کردن انقالب
به راه انداخت ،اما همی��ن جنگ تحمیلی باعث
شعلهورتر ش��دن نیروی انقالب و روحیه انقالب
شد .امام خامنه ای(مدظله العالی)»
جمعیت جانبازان انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه
ما هن��وز در تبیین رمز و رازه��ای دفاع مقدس،
مدافعان حرم و مقاومت در جایجای منطقه در
آغاز راه قرار داریم ،افزود :نظام سلطه با حداکثر
سرمایهگذاری برای مقابله با اسالم ناب و بر مسند
نشاندن نظام س��کوالر ،تمام ظرفیت اطالعاتی،
امنیتی ،رسانهای و دستگاههای جاسوسی خود را
به کار گرفت تا نقش مکمل عملیات نظامی خود
را در راهبری نفوذیهای غربپرست داخلی به

پیادهنظامحاکمانبیخرد امریکانشوید

رئیس س�تاد کل نیروهای مس�لح در پیامی به س�ربازان و نظامیان
آزاداندیش ارتش ایاالت متحده امریکا ،از آنها خواست اجازه ندهند
جنایتکاران تروریست و خونآشام نشسته در اتاقهای فرماندهی
ارتشاینکشورباچهرهپردازیهایموهوموسخیف،آنهاراپیادهنظام
سحرش�ده سیاس�تهای س�لطه و جنگافروزی خود قرار دهند.
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خبر

پیام سرلشکر باقری به سربازان امریکایی:

نتیجه برس��انند و آنها را به تحرکی سازمانیافته
برای تحقق کودتای ننگین از جنس آنچه در دنیا
به نتیجه رس��اندند ،وا دارد .اما ارتباط تنگاتنگ
مردم و والیت و عشق و ارادت به فرهنگ عاشورا
و ش��هادت ،فرصت تکرار درسه��ا و عبرتهای
عاشورا را برای شیاطین و نفوذیهای کمین کرده
باقی نگذاشت.
این جمعیت معتقد است اگرچه گاهی فتنهها و
فشارها تشخیص چهره هزار نیرنگ و فریب دشمن
را دشوار میکرد ،ولی نگاه از منظر منشور گام دوم
سرنوشت جامعه را به مدد الهی آنچنان رقم زد
که مجلس انقالبی ،دولت مردمی عدالتخواه و ضد
فساد با قوه قضائیهای از جنس انقالب هدیهای در
ازای پایمردی مردم شد.
ای��ن جمعی��ت ب��ا تأکید ب��ر فرهنگ ج��اری و
بالن��ده دوران دف��اع مقدس و مقاوم��ت چهل و
یک س��اله افزود :بازس��ازی ویرانههای دولت و
جریان غربپرست در اقتصاد ،فرهنگ و امنیت
جامعه نیازمن��د زمان درخور اس��ت و بی تردید
روحیه انقالبی ،کار جهادی و اعتماد به «شدن» و
«توانستن» میتواند زمان را کوتاهتر از آنچه عقل
بشری تصور میکند ،رقم بزند.

سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری در پیامی با گرامیداشت فرارسیدن
هفته دفاع مقدس و روز جهانی صلح نوشت :دفاع مقدس هشت ساله و
ظرفیتمقاومت،صبروتابآوریملتبرابرتوطئههاوترفندهایدشمنان،
از مؤلفههای قدرت ملی و ارکان بازدارنده ایران اسالمی است که بهعنوان
نماد پیروزی و اقتدار ملی توانسته است افزایش عمق راهبردی انقالب و
شکلگیری ژئوپلیتیک مقاومت در منطقه غرب آسیا را به واقعیتی مسلّم
تبدیل کند ،به گونهای که امروز هیچ بیگانه و بیگانهپرستی ،خیال تجاوز به
مرزهای هویتی و سرزمینی ایران و ایرانیان را در سر نپروراند.
رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح اضافه کرد :تالق��ی روز جهانی صلح
( ۲۱س��پتامبر) با طلیعه پاسداش��ت حماس��ه دفاع مقدس ملت ایران
( ۳۱ش��هریورماه) پدیدهای معنادار اس��ت که میتواند ما را به حقایق و
ضرورتهای تاریخی رهنمون و داللت دهد .باق��ری در این پیام عنوان
کرد:سیرک صلحطلبانه غربی _ صهیونیس��تی و عملکرد جنایتکارانه
امریکا در اقصینقاط عالم ،عمق فاجعه تهدید صلح را به تصویر میکشد و
سرمایهگذاری و تأمین مالی نظامی قدرتهای جهانی نیز هرگز نشانی از
صلحطلبی در جهان ندارد.
باقری تصریح افزود« :در این رهگذر با تأسی به دیپلماسی فطرتمحور و
وجدانمدار مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در تعامل با جوانان غربی،
سخنیهمباسربازانونظامیانآزاداندیشارتشایاالتمتحدهامریکاعامل
جنگ ،آشوب و ناامنی و سردمدار جبهه ضد صلح در صحنه بینالمللی دارم
که در پرسشی با آنان در میان میگذارم .به راستی آیا تاکنون به این سؤال
اندیشیدهاید که ارتش امریکا دهها هزار کیلومتر دورتر از خانه و کاشانه و
خاک کشور خود با جنگافروزی و اشغالگری در کشورهای دیگر در پی
چیست؟ آیا حضور آنها در کشورهای تحت تجاوز ،اشغال و جنگ از جمله
در عراق و افغانستان و ...به راستی صلح ،امنیت و آرامش به ارمغان آورده
است؟ آیا به راستی باید باور کرد عقبنشینی عجوالنه از پایگاههای نظامی
در افغانستان برای صلح ،آرامش و دموکراسی در افغانستان است؟ کافی
است نگاهی به این روزهای این کش��ور بیندازیم .مقداری به واقعیتها و
رخدادهای این روزهای یمن بیندیش��ید تا ببینی��د حمایت و مجاورت
ارتش امریکا با ائتالف س��عودی چه بر س��ر مردم مظلوم و بیدفاع یمن
آورده است».رئیس ستادکل نیروهای مس��لح خاطرنشان کرد« :اجازه
ندهید حاکمان بیخرد دولت امریکا و جنایتکاران تروریست و خونآشام
نشسته در اتاقهای فرماندهی ارتش این کشور با چهرهپردازیهای موهوم
و سخیف ،بین شما و حقایق و واقعیات بینالمللی فاصله اندازند و شما را
پیادهنظام سحرشده سیاستهای سلطه و جنگافروزی خود قرار دهند!
آنها در تالش هستند شما را از هرگونه تفکر و تأمل پیرامون برخی مسائل
و واقعیات تلخ آشکار و انکارناپذیر جهان که محصول طراحی و برنامهریزی
البی صهیونیستی است ،بترسانند و بگریزانند .منطق سلیم اقتضا میکند
سهم خود در سیاهه ظلم ،جنایت ،جنگ ،خشونت و ناامنی و بیخانمان
کردن صدها هزار انسان در جای جای عالم امروز را که مشتاق و در عین
حال محروم از زندگی با عزت ،امنیت و آرامش هستند ،پیدا و در مدار فطرت
و وجدان خود پیرامون آن قضاوت کنید .مطمئن هستم ذهن کنجکاو و
جستوجوگر شما میتواند پاسخی شجاعانه و مسئولیتآفرین برای این
پرسشها پیدا و آنگاه نقش خود را در قبال آن ترسیم کند» .
باقری بیان کرد :صلح پایدار و ماندگار ،امری شدنی و قابل دسترس است
به ش��رط آنکه در پرتو عدالت و خارج از دایره و سلطه گفتمان و تعریف
امریکایی دنبال شود.

یک کارشناس ارشد مسائل امریکا:

کاهشنیازبهغربیها
انگیزه ادامه تحریم را کاهش میدهد

ه�ر چق�در نی�از م�ا ب�ه دولته�ای غرب�ی کمت�ر باش�د
انگی�زه آنه�ا ب�رای ادام�ه تحریمه�ا کاه�ش مییاب�د و
ب�رای ح�ل مش�کالت ب�ا ای�ران تلاش بیش�تری میکنن�د.

محمد مرندی در گفتوگو با ایرنا درباره رویکرد دولت سیزدهم در خصوص
مذاکرات هستهای گفت :نگاه دولت جدید نسبت به غرب و امریکا معقول
است .دولت س��یزدهم در عین حال که نمیخواهد روابط با کشورهای
غربی را تیره کند ولی بیشتر از این منتظر اجرای برجام توسط آنها نخواهد
ماند .در واقع دولت سیزدهم به ظرفیتهای آسیا ،منطقه و کشورهای به
اصطالح جنوب توجه دارد تا خألهای موجود و نیازهای کش��ور را از این
طریق برطرف کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد :اگر کشورهای غربی خواهان
اجرای برجام باشند ،ایران هم متقاب ً
ال آن را اجرا خواهد کرد ولی در شرایط
فعلی که غربیها چنین ارادهای را نشان نمیدهند جمهوری اسالمی باید
به دنبال ظرفیتهای جدیدی باشد که هم خألها را پر کند و هم به غربیها
این موضوع را بفهماند که ایران به تعهداتش در برجام عمل کرده و االن
دیگر مسئول حل مسئله آنها هس��تند و توپ در زمین آنهاست .مرندی
خاطرنش��ان کرد :هر چقدر نیاز ما به دولتهای غربی کمتر باشد انگیزه
آنها برای ادامه تحریمها کاهش یافته و برای حل مشکالت با ایران تالش
بیشتریمیکنند.
این کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به مقالهای از فرید زکریا تحلیلگر
امریکایی مبنی بر اینکه جو بایدن رئیسجمهوری ایاالت متحده دنباله رو
سیاستهای دونالد ترامپ رئیسجمهوری سابق این کشور است ،گفت :از
همان زمان کارزار انتخاباتی در امریکا ،من در مصاحبههایی که با رسانهها
داشتم ،گفتم که بایدن فرق چندانی با ترامپ ندارد .وی خوشبینی برخی
جریانهای سیاس��ی به احتمال لغو تحریمهای ایران در همان روزهای
آغازین دولت بایدن را یادآور شد و گفت :همان موقع عرض کردم که بایدن
فرمان ریاست جمهوری برای لغو تحریمهای ایران را امضا نخواهد کرد ولی
متأسفانه برخی دیرباور هستند.
مرندی با اشاره به خروج امریکا از افغانستان و تبعات منطقهای آن گفت:
خروج واشنگتن از افغانستان ،بارقههای امید را در دل مردم عراق و سوریه
روشن کرد و آنها هم امیدوارهستند کهدرنهایتایاالتمتحدهومتحدانش
از این کشورها عقب نشینی کنند .اگرچه خروج از عراق و سوریه به دلیل
مخالفت اسرائیل و البی صهیونیستی با این موضوع سخت خواهد بود و
مقاومت در برابر این خروج بیشتر خواهد بود اما خروج نیروهای امریکایی
از این کشورها اجتنابناپذیر است زیرا هزینه حضور و ماندگاری در این
کشورها از لحاظ سیاسی و اقتصادی برای ایاالت متحده بسیار باالست .وی
همچنین با اشاره به پذیرش عضویت دائم ایران در سازمان همکاریهای
شانگهای گفت :عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای بسیار
ارزشمند است زیرا در حوزه سیاس��ی باعث میشود تعامالت قویتری
با کشورهای عضو این سازمان که کشورهای مهمی هستند ،پیدا کنیم.
عالوه بر این در حوزه اقتصادی هم این اتفاق بس��یار به نفع ما است زیرا
کشورهای آسیایی در حال قدرتمند شدن هستند و اقتصاد جهان از غرب
به شرق در حال جابهجا شدن است .این استاد دانشگاه یادآورشد :در حوزه
امنیتی هم ،عضویت دائم در این سازمان بس��یار برای ما مهم است زیرا
همه این کشورها نگران گسترش افراطگرایی در منطقه با حمایت امریکا
هستند .مرندی خاطرنشان کرد :توجه کشورهای عضو سازمان همکاری
شانگهای به تحوالت افغانستان و تالشآنهابرای یافتنراهحلهایمنطقی
جهت ایجاد امنیت پایدار و دولت فراگیر در این کشور نیز ناشی از همین
نگرانیهاست.

