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دفاع مقدس و تحول در عرصه بازدارندگی

هشت سال دفاع مقدس ،یک قطعه طالیی در تاریخ است که نظیری برای آن
نمیتوانیافت.تجاوزناجوانمردانهووحشیانهرژیمبعثعراقبهایراناسالمی،
باانگیزه نابودی انقالب اسالمی در منطق ه حساس خاورمیانه ،زمینه مساعدی
را برای انسجام و آبدیده شدن نیروی نظامی و تقویت قوای درونی در ایران
اسالمی فراهم کرد ،بهگونهای که این جنگ در کنار لطمات سنگین انسانی
و مادی ،دستاوردهای ارزشمندی برای مردم ایران داشت و به همین دلیل
است مردم ما آن را دفاع مقدس میدانند .یکی از مهمترین ابعاد این دستاورد،
تأثیری است که این دفاع در برهم خوردن معادالت جنگهای نظامی داشته
که جا دارد در ایام هفته دفاع مقدس به آن پرداخته شود:
-1تحول در عرصه بازدارندگی
پس از جنگ جهانی دوم که با بهکارگیری سالح اتمی توسط امریکا علیه
کشور ژاپن به پایان رسید ،عرصه جنگهای نظامی متحول و کشورها برای
تقویت توان مقابله خود در برابر تهدیدها در پی رس��یدن به توان هستهای
بودند که دوران جنگ سرد که بین دو ابرقدرت شرق و غرب و اقمار آنها شکل
گرفت ،ناشی از این نیاز بود و بهرغم تصویب برخی پیمانهای بینالمللی
نظیر  NPTو توافقات دوجانبه میان امریکا و شوروی ،معدود کشورهایی
توانس��تند به آن دس��تیافته و انحصار خود را در این توانایی حفظ و دیگر
قلمداد

کشورها را از این توانایی که در این دوران بهعنوان مظهر بازدارندگی
میشد ،بازدارند .این در حالی است که در نیمه دوم قرن بیستم داشتن این
توانتوسطقدرتهایسلطهسرنوشتبسیاریازجنگهایمنطقهاینظیر
جنگ کره،جنگ ویتنام و ..را تعیین میکرد.
با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که با حمایت قدرتهای هستهای
جهان از رژیم بعثی حاکم بر عراق آغاز و تصور همگان این بود که در مدت
کوتاهی قادر به شکست ایران خواهند بود ،اما ایران اسالمی بهرغم محدودیت
ی
درتواننظامیوپشتیبانیلجستیکوتحریمهایگستردهنظامیواقتصاد 
توانست با شکست دشمنان ،معیارهای نوینی را در عرصه بازدارندگی مبتنی
برتجهیزاتمتعارفایجادکندبهگونهایکهبدوندستیابیبهسالحهستهای
به آنچنان قدرت بازدارندگی دس��تیافت که بهرغم گذشت بیش از سه
دهه از آن دوران و باوجود ایس��تادگی بر اصول و ارزشها و تعقیب اهداف
بلند انقالب ،مصون از هر تهدید توانسته است آرمانهای انقالب را پیگیری
کند .در عرصه میدانی مهمترین نماد این تحول آنگاه بود که پس از اسقاط
پهپاد پیشرفته امریکایی و حمله موشکی ایران به پایگاه عین االسد امریکا
در عراق ،امریکاییها نتوانس��تند هیچ عکسالعملی را نشان دهند و حتی
برای اینکه حساسیت درونی جامعه امریکا را نسبت به این حقارت در برابر
نیروهای مس��لح ایران برنینگیزند ،تلفات نظامی خود را نیز در پایگاه عین
االسد پنهان نمودند.
-2الگوسازی برای حضور مردم در جنگها
نیروهای سازمانیافته نظامی ستون و پایه اداره جنگهای منظم و کالسیک
هستند و به همین دلیل سالها آموزش میبینند تا بهوقت الزم برای آغاز یک
جنگ و یا دفاع آماده باشند .در ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی به دلیل
تحوالت پس از انقالب و فرار فرماندهان اصلی ارتش و نصف ش��دن دوران
خدمت سربازی و ...ارتش ایران آمادگی مقابله با یک جنگ را نداشت ،سپاه
هم که تازه در حال ش��کلگیری و درگیر توطئههای منطقهای بود،ضمن
آنکه س��ازمان آن نیز بهرغم نوپایی اص ً
ال برای مقابل��ه با جنگهای منظم
طراحی نشده بود و شرایط پس از انقالب نیز امکان پشتیبانی سازمان اداری
کشور برای یک جنگ را نمیداد و همین عوامل بود که صدام و حامیانش
را به پیروزی قریبالوقوع در جنگ تحمیلی علیه ایران امیدوار کرده بوداما
با آغاز جنگ و برخی از پیروزیهای اولیه دش��من و پیش��روی نیروهایش
بهویژه در خوزستان ،با مجاهدتهای نیروهای ارتش و سپاه و آمدن مردم
به صحنه ،روند جنگ تحمیلی بهرغم خواست دشمنان تغییر کرد .حضرت
امام خامنهای فرمانده معظم کل قوا در بیانات سال گذشته خود در ارتباط
تصویری با پیشکسوتان دفاع مقدس ابعاد این الگو را بهروشنی تبیین و یادآور
شدند :این مدل بینظیر و بیسابقه در جهان بهگونهای بود که هر فردی اعم
از رزمنده  ۱۴ساله تا پیرمرد  ۷۰ساله یا دختر دانشآموز دبستانی و بانوان
محترم در پشت جبهه یا پزشک و جراح و کشاورز و کارمند و دانشجو و شاعر
و انواع قشرها و صنوف مختلف ،هریک جایگاه خود را در این شبکه عظیم
خدمت میشدند .ایشان خاطرنشان

مردمی پیدا میکردند و مشغول دفاع و
کردند :در این مدل گس��ترده حضور مردمی ،اس��تعدادهای مهمی ظهور
مییافت و بهعنوانمثال یک جوان روستایی از کرمان تبدیل به حاج قاسم
سلیمانی شد ،یا یک افسر جوان تبدیل به فرماندهی مجرب و توانا همچون
شهید صیاد شیرازی و شهید بابایی شد ،و یا از یک روزنامهنگار داوطلب در
کوران حوادث جبهه ،نابغه اطالعاتی مثل شهید باقری ساخته شد.
رهبر انقالب بعد دیگر این الگو را نقشآفرینی مردم و گروههای مختلف در
پشت جبهه در تأمین پشتوانه مردمی دفاع مقدس دانسته و یادآور شدند:
کمکهای مالی مردمی ،آذوقه رسانی به جبههها ،رسیدگی به مجروحان،
بدرقه و تشییع باشکوه شهیدان در شهرها ،حمایتهای فرهنگی تبلیغاتی
و مقابله با عملیات روانی دشمن ،پذیرایی و اسکان جنگزدگان در شهرها،
و مقاومت مردم در ش��هرهایی که آماج حمالت موشکی رژیم بعث بودند،
نمونههایی از این نقشآفرینیها هس��تند .ایش��ان بروز عالیترین فضایل
اخالقی و معنوی و تعال��ی روحی در میان رزمن��دگان را یکی از فصلهای
درخشان کتاب قطور دفاع مقدس برشمردند و افزودند :شرححالهایی که از
برخیرزمندگاننوشتهشده،وصیتنامهشهدا،فضایلاخالقیهمچونصدق
و صفا ،اخالص ،تواضع ،خدمت به دیگران ،ایثار ،فداکاری ،سحرخیزیها و
عبادتهای عارفانه ،بیاعتنایی به زیورهای دنیوی و رفتارها و حاالت مادران
در اعزام جوانان خود به جبهه و استقبال از فرزندان شهیدشان ،همه به برکت
اسالم و ایمان عمیق دینی بود که در دوران دفاع مقدس تجلی و بروز یافت.
-3سرمایهسازی برای کشور
مهمترینپیامدجنگهاعالوهبر تلفاتانسانی،خسارتهایعظیم مادیواز
دستدادنزیرساختهایصنعتیوعمرانیکشورهاست.درجنگتحمیلی
نیز مردم ما عالوه بر تقدیم بیش از 220هزار شهید و صدها هزار مجروح و
جانباز خسارات سنگین مادی را هم متحمل ش��دند که بیش از چند صد
میلیارد دالر برآورد میشود .اما دفاع مقدس بهرغم هزینههایش برای کشور
سرمایهسازی کرد .یکی از این سرمایهسازیهای ارزشمند «امنیت» است که
به برکت دفاع مقدس بهدستآمده زیرا دفاع ملت ایران نشان داد که هزینه
تعرض و تجاوز به کشور بسیار باال است و هر متجاوزی با پاسخ کوبنده مواجه
میشود ،بنابراین متجاوز قبل از هر اقدامی تأمل خواهد کرد و آن را بهصرفه
نخواهد دانست« .روحیه خودباوری» و «حرکت به سمت نوآوریهای فنی
و علمی» یکی دیگر از س��رمایههای دوران دفاع مقدس است .رهبر معظم
انقالب در بیانات سال گذشته خود در این زمینه فرمودند :در همان دوران و
هنگامیکه شهرهای ایران هدف موشکهای دشمن بود و هیچ کشوری به
ما موشک و تجهیزات نمیداد ،شهید طهرانی مقدم و دوستان وی ،صنایع
موشکی را پایهگذاری کردند و توانایی کنونی موشکی ،نتیجه همان روحیه
خودباوری و حرکت علمی آن زمان است .رهبر انقالب اسالمی ،جرئت انجام
کارهای بهظاهر نشدنی و ارتقای سرمایه انسانی کشور را ازجمله سرمایههای
دوران دفاع مقدس برشمردند و گفتند :یک نمونه از سرمایههای انسانی دوران
دفاع مقدس ،شهید سلیمانی بود که در عرصه منطقه و دیپلماسی ،اقدامات
شگفتآوری انجام میداد و هنوز ملت ایران از گستره فعالیتهای این شهید
عزیز اطالع کافی ندارد.
 .4ایجاد الگوی مبارزه با قدرتهای بزرگ
از برکات هشت س��ال دفاع مقدس ،ارائ ه الگویی از مبارزه برای کشورهای
اسالمی و جهان مس��تضعفان اس��ت .امام راحل(ره) ،یکی از برکات جنگ
را الگوگیری کشورهایی چون فلس��طین ،افغانس��تان و ...در مبارزه علیه
ستمگران و سلطهگران دانس��تهاند .اینک به برکت دفاع مقدس ،کابوس
شکستناپذیری قدرتهای بزرگ در اذهان جهانیان شکسته شده است؛
بهطوریکه امام راحل(ره) فرمودند« :ما در جنگ ،ابهت دو ابرقدرت شرق
و غرب را شکستیم».
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رئیسی چهارمین جمعه را در ایالم گذراند ،قالیباف به گیالن رفت

مسئوالن در میدان مردم

ریاست جمهوری

حض�ور مس�ئوالن در متن و می�ان مردم که
چند س�الی به فراموشی سپرده ش�ده بود و
برخی ترجی�ح میدادن�د از درون خودرو با
دیدن چهره مردم نظرس�نجی کنند ،مدتی
اس�ت به کناری نهاده ش�ده و حتی فراتر از
آن «صبح جمعه»هایی که ت�ا پیش از این به
کلید واژهای اعتراضی نس�بت ب�ه عملکرد
مسئوالن از بی اطالعی آنها درباره اوضاع مهم
کشور تبدیل شده بود ،اکنون جای خود را به
روزپرکار رئیس دولت و تیمش در استانهای
دور از پایتخت داده است .این رسم و سلوک
جدی�د البته مختص س�ید ابراهیم رئیس�ی
نیس�ت و رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه
نیز در «دوران جدید» بر همین سبک و سیاق
حرکت میکنند .صد البته از مس�ئوالنی که
شأن خود را نه در ش�عار که در عمل ،خدمت
به مردم تعری�ف کردهاند و اعتب�ار خود را از
آنها وام گرفتهاند ،انتظاری جز این نیس�ت.

رئیسجمهور دیروز جمعه و در چهارمین س��فر
استانی خود به استان ایالم رفت تا ضمن بازدید
سرزده از برخی مناطق استان و همچنین حضور
در میان م��ردم از نزدی��ک در جریان مس��ائل و
مشکالت آنها قرار گیرد .س��فر دیروز رئیسی به
دلیل همزمانی با آغاز هفته دف��اع مقدس رنگ
و بوی دیگری هم داشت؛ «تکریم قهرمانیهای
مردم این قطعه از کشور در دوران پر افتخار دفاع
مقدس» .از این رو رئیس جمهور در فرودگاه ایالم
گفت :استان ایالم حق بزرگی بر عهده همه ملت
ایران دارد و خط مقدم جبهههای نبرد حق علیه
باطل بوده است .مردم اس��تان ایالم قهرمانانه در
مقابل دشمنان ایس��تادگی و شهدای بسیاری را
تقدیم انقالب اسالمی کردند که یاد همه آنان را
گرامی میداریم.
آیتاهلل رئیس��ی س��پس با تأکید بر این نکته که
«این سفر بعد از سفر کارشناسان و بررسی شرایط
و وضعیت استان انجام میش��ود» ،گفت :استان
ایالم ظرفیتهای بزرگی در بخشهای مختلف به
ویژه برخورداری از نیروی انسانی کارآمد و جوان
دارد و میتواند در حوزههای مختلف کشاورزی،
گردشگری و صنعت و معدن ،توسعه قابل توجهی
داشته باش��د .وی با اش��اره به همجواری استان
ایالم با کشورهای همسایه اظهار داشت :در این
خصوص نیز میتوان با فعال کردن بازارچههای
مرزی تبادالت مرزی اس��تان را در کنار افزایش
صادرات گسترش داد .آیتاهلل رئیسی همچنین
از مردم اس��تان به خاطر اینکه با توجه به شرایط
کرونای��ی امکان دی��دار و حض��ور در اجتماعات
باشکوه آنها وجود ندارد ،عذرخواهی کرد.
بازدی�د از رون�د تکمیل س�د مخزنی
کنجانچم
رئیسجمهور بالفاصل��ه پ��س از ورود به ایالم
در محل س��د مخزنی کنجانچم واقع در ش��هر
مهران اس��تان حضور یافت و ضم��ن بازدید از
بخشهای مختلف این سد ،روند احداث و تکمیل

و س��امانههای متصل به آن را مورد بررسی قرار
داد .رئیس��ی که در بازدید از این س��د از سوی
وزیران نیرو ،کش��ور ،جهادکش��اورزی و رئیس
همراهی میشد ،با تأکید

سازمان برنامه و بودجه
بر تسریع در تکمیل طرحها و پروژههای در دست
احداث از جمله سد کنجانچم ،و استفاده مردم از
ثمرات آن گفت :وعدهها درمورد اجرای طرحها و
پروژهها باید زودتر عملی شود و تأخیر در تحقق
وعدههای داده شده به مردم حتماً موجب کاهش
سرمایههای اجتماعی خواهد شد.
در یادمان شهدای قالویزان
رئیسجمهور همچنی��ن با حض��ور در یادمان
ش��هدای قالویزان واق��ع در نقط��ه صفر مرزی
شهرستان مهران در فضایی آکنده از عطر ایثار
و شهادت یاد و خاطره ش��هدا را گرامی داشت و
به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد .رئیسی
درمحل یادمان ش��هدای قالویزان درحلقه مهر
و صمیمیت زائران مرقد مطهر شهیدان حضور
یافت و با م��ردم حاضر در ای��ن محل گفتوگو
کرد.
رئیسجمهور رمز پیش��رفت و پیروزی کش��ور
را حرکت در مسیر ش��هدا و ایثارگران با روحیه
بسیجی ،اخالص و جهادی دانست و اظهار داشت:
هر مدیر و مسئولی که با روحیه انقالبی و بسیجی
و با خدمتگزاری بیم ّنت به مردم عمل کند یقین
بدانید که به همه اه��داف متعالی نظام خواهیم
رسید .رئیس��ی با بیان اینکه همه مردم به ویژه
مسئوالن و مدیران نظام باید از اماکن دوران دفاع
مقدس بازدید کنند تا بدانند چه ایثارگریهای
مخلصانهای برای نظام انجام شده است ،گفت :در
چنین اماکن مقدسی همه آنچه برای تعالی انسان
نیاز اس��ت ،وجود دارد و همه خوبیها در چنین
پایگاهها و جایگاههایی نهفته اس��ت .وی با بیان
اینکه اگر کسی گوش دل باز کند میتواند پیام
شهیدان را بشنود ،خاطرنشان کرد :پیام شهیدان
این است که نگذاریم آرمانهای انقالب و اطاعت
از رهبری و ولی فقیه در جامعه کمرنگ و عدالت
پایمال و عزت ملت ایران مخدوش شود .رئیسی
گفت :حضور در مس��یر راهیان نور برای همه به
ویژه مس��ئولیان درسآموز است و باید از چنین
حضوری درس ایستادگی ،اجرای عدالت ،توجه به
مردم به ویژه قشر حزباللهی و کسانی که با همه
وجود در مسیر انقالب هستند ،گرفت.
دیدار چهره به چهره با مردم
آیتاهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی دیروز جمعه و
در ادامه برنامههای سفر استانی به ایالم در محل
استانداری میزبان تعدادی از مردم استان بود و
به صورت حضوری ،مس��ائل و مشکالت مطرح
شده را بررسی کرد.
رئیسجمهور در این دیداره��ا در گفتوگویی
رودررو و بی واسطه ،پس از آگاهی از مشکالت،
پیش��نهادها و طرحه��ای مالقاتکنن��دگان،
بالفاصله اس��تاندار ایالم را مخاط��ب قرار داده
و خواس��تار پیگی��ری و رفع مش��کالت و انجام

بهارستان

اقدامات الزم برای به نتیجه رساندن موارد مطرح
ش��ده ،گردید .در این دی��دار ،مالقاتکنندگان
که از طبقات و گروههای شغلی مختلف بودند،
بدون واسطه و در فضایی صمیمی پیشنهادات،
مشکالت و طرحهای خود را با رئیسجمهور در
میان گذاش��تند .کمک به رفع مشکل مسکن،
حمای��ت از ابت��کارات و طرحه��ای تحقیقاتی
دان��ش بنیان ،برطرف ک��ردن موان��ع تولید در
حوزه دامپروری و کش��اورزی و ارائه تسهیالت
و تجهی��زات الزم برای تحصی��ل دانشآموزان
از جمله مس��ائلی بود که در این دیدار چهره به
چهره مطرح شد.
ض�رورت توس�عه صادرات ب�ه عراق و
کشورهای همسایه
رئیس��ی عصر دیروز در جمع علم��ا ،نخبگان و
خانوادههای شهدا و ایثارگران ایالم با بیان اینکه
افزایش صادرات با کشورهای همسایه نیازمند
کار جهادی است ،تأکید کرد :سهم ما از صادرات
به کش��ورهای منطقه نمیتواند  ۲درصد باشد
و باید از  ۲۰میلیارد دالر ب��ه  ۴۰تا  ۵۰میلیارد
دالر برسد که با یک اقدام س��ریع و کار جهادی
امکانپذیر است .وی با اشاره به  ۴۳۰کیلومتر مرز
مشترک ایالم با عراق ،تأکید کرد :مرز نه تهدید
که یک فرصت بسیار خوب برای ارتباط مردم دو
کش��ور ایران و عراق بهویژه مردم ایالم است که
ریشه فرهنگی ،اعتقادی و باور و ایده با همدیگر
دارند .رئیسجمهور در همین زمینه خواس��تار
تشکیل کارگروه حقوقی و اقتصادی بین ایران
و عراق بهویژه استان ایالم و استانهای همجوار
در عراق به منظور رفع مشکالت صادرکنندگان
شد.
رئیس��ی اضاف��ه ک��رد :اقتص��اد گردش��گری
از ظرفیته��ای مهمی در اس��تان ایالم اس��ت
که میتواند در رف��ع بیکاری و ایجاد اش��تغال
در نقش مهم��ی ایفا کند .وی تأکی��د کرد :باید
زیرس��اختهای اس��تان ایالم به نح��وی آماده
شود که مسئله کریدور ریلی و آزادراه به عنوان
ی کامل با کش��ور ع��راق در این
وس��یله ارتباط 
اس��تان آماده ش��ود و هم زمینه برای صادرات
در اس��تان که میتواند یک��ی از بازارهای اصلی

هر مدیر و مس�ئولی که ب�ا روحیه
انقالبی و بسیجی و با خدمتگزاری
بیمنّت ب�ه مردم عم�ل کند یقین
بدانید که به همه اهداف متعالی نظام
خواهیم رس�ید .پیام شهیدان این
است که نگذاریم آرمانهای انقالب
و اطاعت از رهب�ری و ولی فقیه در
جامعه کمرن�گ و عدال�ت پایمال
و عزت ملت ایران مخدوش ش�ود

تولیدکننده کاالی ایرانی تبدیل شود و این یک
ضرورت است.
رئیسجمهوری مسئله گردشگری زیارت برای
استان ایالم را یک ضرورت دانست و یادآور شد:
بنده در زمان خادمی آستان قدس رضوی توفیق
زیارت اربعین حسینی(ع) را از طریق مرز مهران
داشتهام و با همکاری اس��تان موکبهایی با نام
مبارک امام رضا در ورودی و خروجی مرز به نام
آس��تان قدس دایر کردیم .از دیگر ظرفیتهای
استان ایالم میتوان به کشت و توسعه گیاهان
دارویی ،جنگلها ،درختان بلوط و طبیعت بکر
اشاره کرد که باید با همت مسئوالن و مشارکت
مردم این امکانات خدادادی اس��تان به بالفعل
شود.
رفع مشکالت نیازمند روحیه جهادی،
ایثارگری و بسیجی
رئیسجمهوری با بیان اینکه رفع مشکالت کشور
نیازمند روحیه جهادی ،ایثارگری و بسیجی است
که با بهرهگیری از آنها چالشه��ا رفع خواهند
شد ،ادامه داد :شهدا و ایثارگران در دوران هشت
سال دفاع مقدس نیز با توکل به خدا نشان دادند
میتوان مشکالت را پشت سر گذاشت و همان
فرهنگی که جبه��ه را اداره و س��نگرهای دفاع
مقدس را شکل داد امروز میتواند کارساز باشد.
وی بیان کرد :در دوران هشت سال دفاع مقدس
همگی دارای انگی��زه و اراده پوالدین و فرهنگ
ما میتوانیم بودند و ب��ا همگرایی خودخواهی و
خودبینی را زیر پا گذاشتند و با روحیه کار جمعی
و همکاری پیروز شدند.
رئیسجمهور با بیان اینکه همگی باید از مدافعان
حرم درس بگیریم ادامه داد :باید با کار جهادی
و نو در گام دوم انقالب حرکتی متفاوت داش��ته
باش��یم و این در واقع پیام شهدا ،دفاع مقدس و
ایثارگران در همه بخشهای کشور است.
رئیسی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت:
جای جای این استان یادآور شهامت ،شجاعت،
ایثار و از خودگذشتگی نیروهای دلداده به امام
و انقالب و به ملت بزرگ ایران اس��ت .همه باید
بدانند ایالم دینش را به کشور ادا کرده و در خط
مقدم جبهه مردانه ایستادگی و مقاومت کردند
و از ارزشها و ناموس مملک��ت دفاع کردند که
باید قدردان ایثارگ��ران و خانوادههای آنها بود
و این قدردانی نه در س��خن بلک��ه باید در عمل
صورت گیرد.
وی اضافه کرد :باید باب الحسین(ع) را در استان
ایالم برای زیارت هرس��اله فراه��م کرد ،اگر چه
اقداماتی خوبی تاکنون برای توسعه زیرساختها
ن مرز انجام شده است اما این اقدامات
منتهی به ای 
مقدماتی بوده و باید بیشتر در این خصوص برای
رفع نواقص کار کرد.
طرح رتبهبندی معلمان در دست اقدام
رئیس��ی به رتبهبندی معلمان نیز اشاره کرد و
افزود :ای��ن طرح به عنوان مطالبه این قش��ر در
دس��ت اقدام قرار داش��ته و درصدد هستیم به
درستی اجرا ش��ود .با اجرای این طرح هم باید
معیشت ،منزلت ،هویت و ارتقای کیفی معلمان
مد نظر قرار گرفته و نباید تنها نگاه اقتصادی به
آن وجود داشته باشد .وی به موضوع راهیان نور
و یادمانهای دف��اع مقدس ادام��ه داد :راهیان
نور برکاتی از س��وی خداوند برای این سرزمین
هستند چرا که راهیان نور یک جریان امیدساز
است که باید پررونق تر از گذشته مورد توجه ویژه
مسئوالن قرار بگیرد .باتوجه به اینکه راهیان نور
یک جریان فرهنگی و معنوی امیدساز در کشور
است ،دستگاههای دولتی باید برای رونق بخشی
مطلوبتر به این مقوله تالش بیش��تری داشته
باش��ند چرا که راهیان نور متعلق به همه مردم
و گروهها است.
رئیسجمهوری به موضوع مسکن ایثارگران نیز
اشاره کرد و یادآور ش��د:بخش قابل توجهی از
زمین مورد نیاز احداث مسکن ایثارگران تأمین
شده اس��ت و این موضوع در اولویت برنامههای
دولت و م��ورد تأکی��د اس��ت .وی در خصوص
محرومیتزدایی از شهرس��تان تازه تأس��یس
هلیالن نیز از استاندار ،سپاه و بسیج سازندگی و
سایر دستگاههای متولی خواست گروهی را برای
رسیدگی به وضعیت این شهرستان اعزام کنند
تا کارها و اقدامات انجام شده یا در حال انجام در
منطقه را احصا کنند.

عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی:

طرح شفافیت ،آرای نمایندگان را به اتاق شیشهای میبرد

ما میخواهیم ب�ا طرح ش�فافیت آرا همه فعالی�ت وکالیملت
در حیط�ه وظای�ف نمایندگ�ی را در ویتری�ن ق�رار دهی�م
تا م�ردم بتوانن�د آن را رصد و ب�ر عملکرد آنها نظ�ارت کنند.

حجت االسالم علیرضا سلیمی ،عضو کمیس��یون تدوین آییننامه
داخل��ی در گفتوگو با تس��نیم ،با اش��اره به طرح ش��فافیت آرای
نمایندگان ،گفت:طرح شفافیت آرای نمایندگان بسیار کمک خواهد
کرد به بهتر ش��دن عملکرد مجلس و نمایندگان و ما میخواهیم با
این طرح همه فعالیت نمایندگان در حیط��ه وظایف نمایندگی را
در ویترین ق��رار دهیم تا مردم بتوانند آن را رص��د و بر عملکرد آنها
نظارت کنند.
وی افزود:با تصویب طرح شفافیت آرا ،نماینده در اتاق شیشهای قرار
میگیرد بنابراین در امور مرتبط با نمایندگی و درباره طرحها و لوایح

با کارشناسی بیشتری اظهار نظر میکند.
نماینده محالت در مجلس ادامه داد :شفاف شدن رأی سبب میشود
نماینده مجلس برای رأی به طرح و لوایح یا رأی اعتمادها بررس��ی
بیشتر و دقیقتری داشته باشد و احساسی رأی ندهند و تصمیمگیری
نکنند .حجت االسالم سلیمی در ادامه با اشاره به ضرورت شفافیت
آرای نمایندگان در مجلس ،اظهار کرد:زمانی که مسائل و عملکرد
وکالیملت در حیطه نمایندگی در پیش چشم رأی دهندگان قرار
گیرد هر زمان نمایندهای دچار خطایی شود ،آنها در قبال آن واکنش
منطقی خواهند داشت و مسیر صحیح را نشان خواهند داد بنابراین
این ش��فافیت به حوزه قانونگذاری و نظارت عمق میبخشد .وی با
بیان اینکه نهایی شدن این طرح به استحکام قانونگذاری و سالمت
مجلس کمک میکند ،اظهار کرد :مردم حق دارند در جریان عملکرد

نمایندگان قرار گیرند چرا که نمایندگان وکالی آنها هستند .از طرف
دیگر تصویب این طرح باعث مشارکت مردم در امور کالن کشور و
تصمیمگیریها میشود.
عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس تصریح کرد:تصویب
نهایی طرح شفافیت آرای نمایندگان منجر به افزایش هر چه بیشتر
اعتماد به قوه مقننه و افزایش سرمایه اجتماعی در کشور خواهد شد.
کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه
 15بهمن ماه سال گذش��ته از س��وی نمایندگان رد و از دستورکار
مجلس خارج شده بود که پس از آن طبق آییننامه و بهدرخواست
نمایندگان مجددا ً در دس��تورکار مجلس قرار گرفته اس��ت .اخیرا ً
طرح مذکور در س��امانه مربوطه قرار گرفته و نمایندگان میتوانند
پیشنهادات خود را درباره آن مطرح کنند.

پیام رهبر انقالب به مناسبت
ن و ایثارگران
ل از شهیدا 
روز تجلی 

خونمطهرشهداحقانیتجمهوریاسالمیرا
برجبینتاریخثبتکرد

ل
رهب�ر انقلاب اسلامی در پی�ام خ�ود ب�ه مناس�بت روز تجلی� 
از ش�هیدا ن و ایثارگ�ران نوش�تند :خ�ون مطه�ر ش�هدا
حقانی�ت جمه�وری اسلامی را ب�ر جبی�ن تاری�خ ثب�ت ک�رد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،پیام رهبر معظم
ن دفا ع مقدسکه روز
ن و ایثارگرا 
ل از شهیدا 
ت روز تجلی 
انقالب ب ه مناسب 
پنجشنبه توسط حجتاالسالم شکری ،نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید
و امور ایثارگران درگلزار شهدای بهش��ت زهرای تهران قرائت شد ،به این
شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
هفته دفاع مقدس ،مزین به نام و یاد ش��هیدان عالیمقام است .فداکاری
مخلصان ه آنان و دیگر ایثارگران ،پیروزی را به ملت ایران هدیه کرد و خون
مط ّهر آنان حقانیت جمهوری اس�لامی را بر جبین تاری��خ ثبت کرد .این
درس بزرگ آن اسوههای ایثار است؛ هرجا تالش مخلصانه باشد پیروزی و
سربلندی نیز هست .و ملت ایران این یادگار ارجمند را هرگز از خاطر نخواهد
برد انشاءاهلل .سالم خدا بر شهیدان و بر شهیددادگان و بر هم ه ایثارگران و بر
سید علی خامنهای  ۱مهر۱۴۰۰
پیشوای آنان امام روحاهللّ .

رئیس مجلس در یادواره شهدای صومعهسرا:

مهمتریناتفاقدفاعمقدس
حضورمردمدرصحنهبود

مهمترین اتفاق و رمز پیروزی در دوران دفاع مقدس حضور مردم در
صحنهبود.

بهگزارشخانهملت،دکترمحمدباقرقالیباف ،رئیسمجلسشورایاسالمی
روز پنجشنبه در مراسم یادواره سرداران ،فرماندهان و  550شهید واالمقام
شهرستان صومعه سرا و  23شهید مدافع حرم استان گیالن خاطرنشان
کرد :در دوران دفاع مقدس دو نکته مهم و اثرگذار در موفقیتها و پیروزیها
وجود داشت ،یکی از آنها این بود که وقتی جنگ اتفاق افتاد مردم در دفاع
مقدس حضور پیدا کردند .مهمترین اتفاق در دوران دفاع مقدس این بود که
مردم در صحنه حضور پیدا کردند .این رمز پیروزی دوران دفاع مقدس بود و
نکته دوم اینکه در کنار حضور مردم ،انقالب اسالمی و حرکت حضرت امام
(ره) همگی مبتنی بر سنتهای الهی بود ،یعنی فکر نمیکردند تجهیزات و
امکاناتشان چقدر است .نگاه میکردند وظیفه شان چه چیزی است .البته نه
اینکه فقط وظیفه را انجام دهند بلکه هم اهل حماسه بوده و عاطفه و روحیه
شهادت طلبی داش��تند و هم در اوج عقالنیت و برنامه ریزی هم جنگ را
مدیریت و اداره کردند.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه نظام اداری و اجرایی ما به جای
آنکه در خدمت مردم باشد برعکس بوده و مردم همیشه پشت درهای ادارات
باید بدوند ،گفت :تولیدکننده و کارآفرین رنج و زحمت زیادی میکشد اما
کارش به جایی نمیرسد .وی ضعف مدیریت را از مشکالت کنونی کشور
دانس��ت و تصریح کرد :در بخشهای مذکور ام��روزه کارنامه قابل قبولی
نداریم و به عنوان نماینده مجلس میپذیرم که بخشی از قصورات بر گردن
بنده است و باید بپذیریم که کوتاهی کردیم و در پی جبران باشیم و حرف
کسانی را که میگویند این مشکالت از اختیارات آنها خارج است باور نکنید.
قالیباف با اشاره به تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کارها در
مجلسگفت:بااینطرح،جریانیکهمردمبرایاخذمجوزبهدنبالمسئوالن
هستند بر عکس میشود ،بسیاری از اشتغالها نیازی به مجوز ندارند و تنها
ثبت در سامانه کافی است .وی با اشاره به برخی از مشاغل که نیازمند اخذ
مجوز هستند ،تصریح کرد :تصویب این طرح باعث میشود که دستگاههای
دولتی به دنبال مردم بروند و ندادن پاسخ در فرصت تعیین شده به معنای
دادن مجوز به مشاغل است و دیگر دوندگی مردم در ادارات به پایان میرسد.
ما امروز نماینده مردم هستیم و کارمان باید آن چیزی باشد و از سوی ما آن
چیزی مطرح شود ،که خواست مردم است.
بازدید از مرکز آموزشی محیط زیستی تاالب انزلی واقع در پناهگاه حیات
وحش سلکه ،بازدید از بازار صومعهسرا و حضور در مدرسه دخترانه حضرت
رقیه رشت و به صدا درآوردن زنگ بازگش��ایی مدارس در سال تحصیلی
جدید از دیگر برنامههای رئیس مجلس در سفر به گیالن بود .دکتر قالیباف
بعد از نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی در گفتوگویی بی واسطه با اولیای
دانشآموزانومعلمانودرپاسخبهگالیهیکیازمعلمانازوضعیتمعیشتی
فرهنگیان گفت :الیحه رتبهبندی در سامانه بارگذاری شد و در روزهای آینده
به صحن علنی مجلس میآید.

در بیانیه سپاه تأکید شد

دفاعمقدسپیروزمندانهومقتدرانه
ادامه دارد

سپاه پاسداران انقالب اسلامی با پاسداشت چهل و یکمین سالگرد
دفاع مقدس ت�داوم دف�اع پیروزمندان�ه و مقتدرانه ملت ای�ران را
حقیقت انکارناپذی�ر تاریخ معاصر و ضامن اخ�راج امریکا از منطقه و
جراحی غده سرطانی رژیم صهیونیستی از جغرافیای اسالم دانست.

به گزارش روابط عمومی سپاه ،در بخش��ی از این بیانیه آمده است :جنگ
تحمیلیهشتسالهعلیهملتایراناقدامیناقضمبانیوحقوقبینالمللی
و بر هم زننده ثبات منطقه بود و آثار و تبعات ویرانگر آن بر امنیت منطقهای
باحمایت قدرتهای استکباری و سلطهگر و در رأس آنها دولت تروریست
و جنگافروز ای��االت متحده امریکا و همراهی ارتج��اع منطقه با متجاوز،
باعث استمرار تجاوز و وقوع جنگهای دیگری در منطقه راهبردی خلیج
فارس و غرب آسیا ش��د .این بیانیه در پایان با گرامیداشت یاد ،نام ،خاطره
و آرمانهای شکوهمند و تمدنساز امام راحل عظیم الشأن (ره) و شهیدان
عالیقدر هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم به ویژه سردار دلها،
علمدارجبهه مقاومت اسالمیسپهبد پاسدار شهیدحاج قاسم سلیمانی
و اعالم آمادگیهای همهجانبه س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی و بسیج
مستضعفین در همراهی با سایر نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسالمی
ایران برای دفاع سلحش��ورانه از انقالب و نظام و پاسداری از عزت ،شرافت
،امنیت و آرامش میهن اسالمی تحت تدابیر ،فرامین و رهنمودهای حکیمانه
مقام عظمای والیت و رهبری و فرمانده��ی کل قوا حضرت امام خامنهای
(مدظله العالی) تأکید کرده اس��ت:دفاع مقدس ملت ایران ،پیروزمندانه و
مقتدر تر از گذشته به عنوان یکی از حقایق تاریخ معاصر جاری و این مائده و
موهبت الهی که باعث عبور سربلند انقالب و نظام از فتنههای پرشمار پس
از جنگ تحمیلی هشت ساله شده اس��ت ،به یاری خداوند متعال با تداوم
شکوهمند خود ،نوید بخش توسعه مقاومت هوشمند و قدرتمند و تحقق
اراده امت اسالمی در اخراج امریکا از منطقه و جراحی غده سرطانی رژیم
صهیونیستی از جغرافیای اسالم خواهد بود.

