عبداهلل متولیان

ماندگاری فرهنگ دفاع مقدس
با روایتگری مقدس

 - ۱بیش از  ۳۳س��ال از پایان جنگ تحمیلی میگذرد .طی این سالها در
حوزههای مختلف (کتاب ،فیلم ،بازیهای رایانهای ،مس��ابقات ،تئاتر و) ...
تالشهای زیادی از سوی رزمندگان و یادگاران آن دوران طالیی برای ثبت،
معرفی و روایت صحیح و انتقال پیام دفاع مقدس ۸ساله انجام شده است اما با
جرئت میتوان گفت قطرهای از اقیانوس بیکران دفاع مقدس برداشت نشده
است ،همانگونه که از واقعه عاشورا بیش از ۱۳۸۰سال میگذرد و قرنهاست
که برای ثبت ،معرفی و انتقال پیام عاشورا تالش ش��ده و در این راه مردم و
عاشقان حضرت سیدالشهدا علیهالس�لام نامالیمات و سختیهای فراوان
تحمل کرده و هزینههای سنگینی پرداختهاند اما هنوز ناگفتههای فراوانی
از واقعه عاشورا هست که باید با زبان روز و با استفاده از ظرفیتها ،ابزارها و
فناوریهای جدید برای نسلهای بعد روایت شود.
 - ۲جنگها در مدتی محدود و کوتاه (یک روز در عاشورا ۵ ،سال در دوران
خالفت حضرت علی علیهالسالم تا دفاع مقدس  ۸ساله مردم ایران و ) ...به
وقوع میپیوندد اما انتقال پیام آن واقعه ممکن است سالها ،دههها و بلکه
قرنها طول بکشد و اهمیت روایتگری و انتقال پیام آن حادثه اگر از خود واقعه
مهمتر نباشد بیشک کم اهمیتتر از آن نخواهد بود .حماسه حسینی در
عاشورا در یک روز واقع شد ،اما انتقال پیام عاشورا توسط حضرت زینب(س)
در زمانی بلند تا لحظه پایان عمر آن حضرت به بهترین شکل روایت شد ،به
گونهای که این ش��عار در اذهان و قلوب مردم حک شد که «کربال در کربال
میماند اگر زینب نبود» .همین شعار کوتاه برای بیان اهمیت روایتگری
دفاع مقدس کافی است.
 - ۳انتقال پیام باید توس��ط راویان واقعی و رزمندگان و یادگاران آن واقعه
صورت پذیرد تا زوایای ناش��ناخته و پنه��ان پیام با ح��رارت حداکثری و
دلسوختگی کامل آشکار و به نسلهای بعدی منتقل شود .ناگفته پیداست
کسی که در دل جنگ نبوده و دل به دریای بال نزدهاند هرگز نمیتواند روایتگر
خوب و کاملی برای انتقال پیام آن دوران باشد.
 - ٤انتقال پیام دفاع مقدس باید رو به جلو وبرانگیز اننده نس��لهای بعدی
باشد .بیتردید اگر روایت دفاع مقدس توسط یادگاران جنگ صورت نپذیرد؛
نااهالن ،نامحرمان ،مخالفان ،معاندان و دشمن ،جنگ را به گونهای روایت
خواهند کرد که موجب خجلت و سرافکندگی نس��لهای بعدی شده و از
شنیدن تاریخ جنگ ،از شرمساری سر به زیر انداخته و نسل جنگ را سرزنش
خواهند کرد.
 - ۵ثبت خاطرات و ارزشهای بی بدیل و فضائ��ل دوران دفاع مقدس یک
تکلیف میهنی و دینی اس��ت اما اگر در انتقال دقیق پی��ام دفاع مقدس به
نسلهای بعد کوتاهی ش��ود ،دس��ت آنها از معارف ،آثار و افتخارات جنگ
تحمیلی تهی شده و افکار ،اندیش��ه و ظرف فرهنگی نسلهای بعد توسط
دشمنان (با استفاده از ظرفیتهای دنیای بی در و پیکر مجازی) پر شده و
بر علیه ارزشهای دفاع مقدس سازماندهی خواهند شد ،که در این صورت
همه کسانیکه میتوانستهاند در احیای ارزشهای دفاع مقدس نقش آفرینی
کنند ،دچار گناهی نابخشودنی شده که کمترین اثر آن نابودی فرهنگ اسالم
انقالبی و ایجاد بستر طمع ورزی دش��منان برای فروپاشی نظام اسالمی از
داخل خواهد بود.
 - ۶قداست روایتگری دفاع مقدس اگر از خود دفاع  ۸ساله ملت ایران باالتر
نباشد قطعاً کمتر از آن نخواهد بود .تنها با این روایتگری است که میتوان
بار نظام اس�لامی را به مقصد رس��انده و از انحراف و تحریف اسالم انقالبی
جلوگیری کرد.
 - ۷تمام پیشرفتهای شگفتی ساز نظام اس�لامی در دوران پساجنگ در
عرصههای مختلف علمی ،فناوری ،نظام��ی و ...مرهون پیروی از الگوهای
مدیریتی و اخالقی معرفی شده از س��وی روایتگران دفاع مقدس است به
طوری که هر کجا که با الگوهای دفاع مقدس عمل کرده ایم و عدم موفقیتها
و ناکامیهای ما به دلیل تبعیت از الگوهای فسادزای غربی و غیربومی است.
 - 8همانگونه که فرهنگ حسینی مرهون زنده نگه داشتن عاشورا و حماسه
حسینی است بیشک فرهنگ اس�لامی انقالبی و مقابله با فرهنگ اسالم
لیبرالی و اسالم امریکایی تنها با زنده نگه داشتن فرهنگ دفاع مقدس از طریق
ثبت و ضبط و انتقال پیامهای بی انتهای دفاع مقدس میسر است.
 - 9جامعه به پویایی و نشاط نیاز دارد و انتقال پیام دفاع مقدس به نسلهای
بعدی توس��ط راویان حقیقی دفاع مقدس نش��اط ،تحرک ،پویایی ،غرور،
سربلندی ،افتخار ،بالندگی ،مقاومت ،ایثار ،ایس��تادگی ،شجاعت ،ابتکار،
نوآوری ،توانایی و حرکت رو به جلو را در پی خواهد داشت.

عضو هیئت رئیسه مجلس:

طرحشفافیتباعثتحرکمجلسمیشود

طرح ش�فافیت باع�ث ارتق�ای کارایی مجل�س میش�ود و انتظار
م�یرود قطار ای�ن ط�رح در مجل�س یازدهم به ایس�تگاه برس�د.

عضو هیئت رئیسه مجلس:

رئیسیثابتکردکهباایستادگیمیتوان
تحریمها را بیاثر کرد

عضو هیئت رئیس�ه مجل�س گف�ت :آقای رئیس�ی در س�خنرانی
خ�ود در مجم�ع عموم�ی س�ازمان مل�ل ثاب�ت ک�رد ک�ه ب�ا
ایس�تادگی و کار جه�ادی میت�وان تحریمه�ا را بیاث�ر ک�رد.

حسینعلی حاجی دلیگانی ،نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای
اس�لامی در گفتوگو با فارس گفت :آقای رئیس��ی در سخنرانی خود در
مجمع عمومی سازمان ملل از یک سو توطئههای استکبار را برمال کرد و
از سوی دیگر اقتدار نظام جمهوری اسالمی ایران را به رخ جهانیان کشید.
سخنرانی آقای رئیسی دارای نکات آموزندهای برای همه جهان بود و درواقع
پیام انقالب اس�لامی را در همین زمان کوتاه سخنرانی به جهانیان اعالم
کرد .عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت :آقای رئیسی در سخنرانی
خود ثابت کرد که با ایستادگی و داشتن انگیزه و نیز کار جهادی میتوان
نسبت به خنثیسازی تحریمها اقدام کرد .حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد:
رئیسجمهور کشورمان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
استحکام و اقتدار نظام جمهوری اسالمی و نیز ثبات سیاسی در کشورمان را
به جهانیان نشان داد و پیام اقتدارآمیز ملت ایران را به جهانیان رساند.
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گزارش

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتماالنبیا:

نیروهای مسلح در دفاع مقدس متولد شدند

محسن رنگین کمان | دفاع پرس

تجلی�ل از دف�اع مق�دس ،یعن�ی تجلی�ل
از تول�د ق�درت دفاع�ی و تهاجم�ی جدی�د
نیروهای مس�لح که ارتش ،س�پاه و نیروهای
مردم�ی و بس�یجی م�ا در هم�ان دوران
دف�اع مق�دس متول�د ش�دند ،نقشآفرینی
کردن�د و حماس�ههای بزرگ�ی را آفریدن�د.

به گزارش دفاعپرس ،س��ردار سرلش��کر پاسدار
غالمعلی رشید ،فرمانده قرارگاه مرکزی خاتماالنبیا
در مراسم گرامیداش��ت چهل و یکمین سالگرد
دفاع مقدس که صبح دی��روز در میدان صبحگاه
ستاد کل نیروهای مس��لح برگزار شد ،با اشاره به
اهمیت زنده نگهداش��تن و تروی��ج فرهنگ دفاع
مقدس اظهار داشت :تجلیل از دفاع مقدس یعنی
تجلیل از تول��د قدرت دفاع��ی و تهاجمی جدید
نیروهای مسلح که ارتش ،سپاه و نیروهای مردمی
و بس��یجی ما در همان دوران دفاع مقدس متولد
شدند ،نقشآفرینی کردند و حماسههای بزرگی
را آفریدند .وی با بیان اینکه نیروهای مسلح پیش
از پیروزی انقالب اس�لامی در ذیل تفکر و روش
امریکاییها قرار داشتند ،گفت :طی سالهای اخیر
در عراق و افغانستان شاهد زوال و انحطاط این نوع
تفکر در ش��کلدهی ارتشهای این دو کش��ور از
سوی قدرتهای استکباری بودیم.
   ارتشهای دستساز امریکا فروپاشیدند
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتماالنبیا ادامه داد :امروز
مشاهده میکنیم که با تفکر و روش امریکاییها
نمیتوان جنگید؛ زیرا ارتش دستساز امریکا در
عراق توس��ط داعش و ارتش افغانس��تان در برابر
طالبان فروپاشید.
سرلشکر رش��ید با تأکید بر اینکه ارتش مستقل
از تفکر استکباری ،قادر به پاسخگویی به هر نوع
و هر سطحی از تهدید اس��ت ،افزود :روش و تفکر
سازماندهی که امروز نیروهای مسلح ما در ارتش و
سپاه از آن برخوردارند و همچنین روش آموزش و
تجهیز نیروهای نظامی و امنیتی و سیاستگذاری
صحیح دفاعی که در مجموعه نیروهای مس��لح
دیده میشود ،امروز قادر به مقابله با تهدید ،جنگ
و بحران است.

یها را
   آسیبپذیر 
به نقاط قدرت تبدیل کردهایم
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتماالنبیا با بیان اینکه
مؤلفههای قدرت جمهوری اس�لامی ایران امروز
برگرفته از تجربیات دوران دفاع مقدس و بسترساز
امنیت و بازدارندگی است ،گفت :ما خسارتهای
ناش��ی از عدم آمادگی در آغاز جنگ تحمیلی را،
امروز به هوشیاری و اش��راف مداوم و برخورداری
از آمادگ��ی دفاعی و رزم��ی تبدی��ل کردهایم .ما
آسیبپذیری مردم این س��رزمین در برابر تهاجم
هوایی و موشکی دشمن در شهرها را که مردم بی
دفاع طی آن مورد هجمه قرار میگیرند ،به قدرت
موشکی و پدافند هوایی تبدیل کردیم .وی با اشاره
به تالش مذبوحانه دش��من در راس��تای تضعیف
قدرت موشکی جمهوری اسالمی ایران عنوان کرد:
نگرانی ،فشار و بهانهتراشی دشمن در حوزه قدرت
موشکی ما از جمله «موشکهای نقطهزن ،دقیقزن
و ناو زن» جمهوری اسالمی ایران به این دلیل است
که میبیند ایران اسالمی بهطور مستقل صاحب
قدرت موشکی شده است.
   وحشت دشمنان
از استقالل دفاعی ماست
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتماالنبیا افزود :نیروهای
مسلح جمهوری اسالمی ایران تنها قدرتی هستند
که در منطقه جنوب غرب آس��یا سیاس��تهای
دفاعی خود را مستقل از منافع و قدرتهای بیگانه
و سلطهگر تعریف میکنند و در چارچوب اهداف
و آرمانهای انقالب اس�لامی و منافع ملت ایران
حرکت میکنند .دشمن از این سیاستها و قدرت
تحقق آن ،نگران و وحشتزده است .سرلشکر رشید
ادام��ه داد :امروز با برخ��ورداری از قدرت دریایی،
ضعف در برابر حمالت دش��من ب��ه نفتکشها و
کشتیهای تجاری در هشت سال دفاع مقدس را
به برتری ایران و ضعف تحقیرآمیز دشمن تبدیل
کردهایم .این فرمانده پیشکس��وت دفاع مقدس
خاطرنشان کرد :فقدان پیمان دفاعی و امنیتی با
دیگر دولتها و کشورها در دهه ۶۰را اکنون با پیوند
زدن با ملتها و بعضاً دولتها و ایجاد قدرتهای

  اصالحطلبان
همچنان امیدوار فرصت غرب!

ویژ ه

علیرضا سلیمی در گفتوگو با خانه ملت ،درباره آخرین وضعیت بررسی
طرح ش��فافیت آرای نمایندگان در مجلس گفت :بررسی طرح شفافیت
آرای نمایندگان در کمیس��یون آیین نامه داخلی به اتمام رسیده ،هیئت
رئیسه این طرح را در س��امانه ثبت و بارگذاری کرده است از این رو خیلی
طول نمیکشد که در صحن مطرح شود .نماینده مردم محالت و دلیجان در
مجلس اظهارداشت :شفافیت سامان بسیاری از مسائل در مجلس میشود و
ازیکسومنشأتحرکدرمجلسخواهدشدوازسوییدیگرموجبمیشود
نمایندگان با مطالعه وارد موضوعات در صحن و کمیسیونها شوند.
وی با بیان اینکه جلسات کمیسیونها نیز علنی میشود ،بیان کرد :با حضور
صدا و سیما در کمیسیونها و پخش جلس��ات ،کارایی کمیسیونها به
شدت باال میرود .طبق طرح مذکور مصوبات جلسات هیئت رئیسه نیز در
اختیار نمایندگان قرار میگیرد .این نماینده مجلس عنوان کرد :بر اساس
طرح شفافیت مشخص میشود هر نمایندهای چه رأیی داده است و آیا در
رأیگیریشرکتکردهیاخیر؛اینکارباعثمیشودمردمدرزمانانتخابات
مجلس ،نماینده خود را درست تر و دقیق تر انتخاب کنند .عضو کمیسیون
آیین نامه داخلی مجلس گفت :طرح شفافیت باعث ارتقای کارایی مجلس
میشود و انتظار میرود قطار این طرح در مجلس یازدهم به ایستگاه برسد
و ثمرات شیرین آن را ببینیم.
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فریدون مجلسی در گفتوگو با روزنامه آرمان ملی میگوید:
«طرفین خارجی آماده هستند و دائماً پیغام میدهند و منتظر
هستند و ایران آماده برجام نیست ،چرا که در داخل هماهنگی
الزم صورت نگرفته است .این شرایط مخاطراتی نیز دارد که یکی
از آنها از دست دادن فرصت است» .
آیا ای��ران آماده برجام نیس��ت یا طرف غربی حاض��ر به انجام
تعهداتشنیست؟غربیهاهموارهدوگزارهراباهمپیشمیبرند:
خراب کردن توافقنامه در عمل ،سخن از آمادگی برای مذاکره و
تحسین توافق در سخن .دومی برای فریب افکار عمومیاست تا
غرب را طرف خوب ماجرا نشان بدهد .اصالحطلبان حتی از نوع
فریدون مجلسی دیپلمات هم همیشه همان افکارعمومی آماده
فریب خوردن از غرب هستند!
او در ادامه تأکید میکند که دلیل عدم پیشرفت برجام «حمایت
ایران از فلسطین» است« :من شخصاً شانس زیادی نمیبینم
چرا که مقامات نظام ،منافع فلسطین و حقوق پایمال شده آنها را
به دیگر مسائل ترجیح میدهند» و بعد اذعان میکند« :مسئله
برجامهمیشهمسئلهفلسطینواسرائیلبودهاست،یعنیبرجام
تنهابرایدفاعازموجودیترژیمصهیونیستیتنظیمشدتاایران
بمب اتمی نسازد و نتواند اسرائیل را که قول نابودی آن را داده
است با بمب اتمی تهدید و نابود کند» .
این در حالیاست که ایران بمب اتمی ندارد و نمیخواهد بسازد
و بارها هم این موضوع راستی آزمایی شده است .حال ایران باید
رفتارش را تغییر دهد یا غرب؟
مجلسیدراظهاراتیعجیبسپسخواهاناعزاممقاماتنظامی
بهعنوانمذاکرهمیشود«:بهتراستمستقیماًبامقاماتنظامی
و شورای امنیت عالی مذاکره انجام ش��ود ،چرا که در غیر این
صورت وزارت خارجه مجبور خواهد بود موارد جدید مختلف را
دائماً در تماس با تهران گزارش کند تا تصمیمگیری شود که چه
باید بکند که این شرایط درست و راهگشا نیست .باید مقامات

اعتقادی منطقهای و مردمی تبدیل کردهایم.
   عصبانیت امریکا از قدرت منطقهای ایران
وی در ادامه به ذکر خاطرهای از شهید حاج قاسم
سلیمانی اشاره کرد و یادآور شد :شهید حاج قاسم
سلیمانی سه ماه پیش از شهادتش در جلسه قرارگاه
مرکزی خاتماالنبیا با فرماندهان نیروهای مسلح
گفت که من به پشتوانه س��تاد سپاه ،ستاد ارتش،
س��تاد کل نیروهای مس��لح و وزارت دفاع اکنون
شش ارتش را بیرون از س��رزمین ایران برای شما
س��ازماندهی کردم و کانالی به طول هزار و ۵۰۰
کیلومتر و عرض هزار کیلومتر تا سواحل مدیترانه
ایجاد کردهام که در درون این کانال ،ش��ش لشکر
اعتقادی و مردمی به سر میبرند و هر دشمنی که
بخواهد با انقالب اسالمی و نظام مقدس جمهوری
اس�لامی ایران بجنگ��د ،باید از این ش��ش ارتش
عبور کند.
فرمانده ق��رارگاه مرکزی خاتماالنبی��ا ادامه داد:
یک ارتش در لبنان به ن��ام «حزباهلل» ،دو ارتش
در فلس��طین اش��غالی ب��ه نامه��ای «حماس»
و «جهاد اس�لامی» ،یک ارتش در ع��راق به نام
«حشدالش��عبی» ،ی��ک ارت��ش در یمن ب��ه نام
«انصاراهلل» و یک ارتش در س��وریه که همینها
موجب بازدارندگی برای کش��ور عزیز ایران شده
است .س��ردار رش��ید افزود :عصبانیت امریکا از
قدرت منطقهای ایران ناشی از همین امر است که
جمهوری اسالمی ایران هر دو مؤلفه قدرت یعنی
اول برخورداری از نیروی مسلح قدرتمند و آماده
رزم در برابر هر متجاوز خارجی در درون سرزمین
و دوم بهرهمندی از یک قدرت منطقهای در بیرون
از سرزمین ،برخوردار است که این دو مؤلفه قدرت
برای بازدارندگی از دید همه کارشناسان نظامی،
ضروری و حیاتی است و نظام جمهوری اسالمی
از هر دو مؤلفه برخوردار اس��ت .وی در عین حال
خاطرنشان کرد :اهداف و سیاستهای منطقهای
جمهوری اس�لامی ایران صلحآمی��ز و مبتنی بر
حمایت منافع ملت ایران و ملتهای مظلوم منطقه
است؛ اگر دشمنان این سیاستها را برنمیتابند ،یا
باید هزینه بدهند که تاکنون دادهاند و یا باید از این

اصلی و مخالف برجام به میز مذاکرات بروند ،یا مخالفت خود را
قطعی کنند و یا شرایط جدید را بپذیرند و در نهایت بین جنگ
و صلح یکی را انتخاب کنند .فکر میکنم تنها مقامات ارزشی و
میدانی هستند که باید خود مستقیماً به مذاکرات بروند .این از
عهده وزارت امور خارجه ساخته نیست» .
او اشاره به دوقطبی س��اختگی میدان -دیپلماسی که توسط
ظریف در آن فایل صوتی کذایی بیان ش��د ،دارد .در حالی که
همفکران فریدون مجلسی هشت سال سکان مذاکرات کشور را
در دست داشتند و دیدیم که مذاکراتشان چه آوردههایی برای
ملت ایران داشت .نکته مهم این است که آنها برای صلح و مذاکره
رفتند و نرخ دالر را  10برابر کردند! در واقع آنان مرد جنگ که
بماند ،مرد مذاکره هم نبودند! مگر رآکتور اراک را بتن نریختید
و غنیسازی  20درصد را متوقف نکردید؛ نتیجهاش چه شد؟
هشت سال فرصت س��وزی را گردن دیگران انداختن ،سطح
باالیی از مسئولیت گریزی و فرافکنی است که توانایی آن فقط
در اصالحطلبان موجود است!
نیروهای نظامی باید میدان را کنترل میکردند تا کس��ی که
دیپلماسی را در دست دارد ،سر میز مذاکره احساس ضعف نکند؛
میدان به نابودی دولت داعش رسید و دیپلماسی به تورم ،تحریم
و تهدید؛ خودتان قضاوت کنید چه کسی بد عمل کرد!

  زلزله دولت موسوی!

روزنامه ش��رق در بخش��ی از یک گزارش خود در مورد دولت
احتمالی میرحسین موسوی در س��ال  88مینویسد« :تغییر
دولته��ا در این چهار دهه گذش��ته صرف��اً در «صورت» رخ
داده است؛ چیزی ش��بیه تغییرات روبنایی .ش��اید اگر دولت
میرحسین موسوی در س��ال  ۸۸به پیروزی میرسید جدال
بین جماعتگرایی و جمهور مردم ،از مرز صورتبندیها فراتر
رفته و زلزلهای در محتوای سیاستورزی به وجود میآورد .پس
بیدلیل نبود که میرحسین موسوی همچون بادام تلخی بود که
اصولگرایان حاضر به بلعیدن و هضم آن نبودند و اصالحطلبان

سرزمین فرار کنند و بروند.
هشت مؤلفه اقتدار دفاعی
جمهوری اسالمی
سرلشکر رش��ید در ادامه تأکید کرد :امروز تنها با
برخورداری از قدرت میتوان موجودیت ،هویت،
موقعیت و تمامیت ارضی ایران اس�لامی را حفظ
کرد؛ این مهمترین درسی است که ما از هشت سال
دفاع مقدس آموختیم .فرمان��ده قرارگاه مرکزی
خاتماالنبیا افزود :دومی��ن مؤلفه ،قدرت مطلوب
است که در مقایس��ه با پیش از انقالب ،برآمده از
انگیزههای اعتقادی و انقالبی و بهکارگیری همه
مؤلفههای ق��درت و تعهد و مس��ئولیتپذیری و
خالقیت است .سومین مؤلفه ،جدی گرفتن تهدید
و اس��تفاده از همه ظرفیتها برای اقدام دفاعی و
تهاجمی در برابر متجاوز است که اجتنابناپذیر و
ضروری است .بدون تالش همهجانبه و هماهنگ
نمیتوان منابع و ظرفیتهای موجود را برای مقابله
با تهدیدات ،تأمی��ن اهداف و مناف��ع ملی به کار
گرفت؛ این درس هم در جنگ و هم در کشورداری
بارها و بارها مورد آزمون قرار گرفته است.
سردار رش��ید با اش��اره به اهمیت تدابیر فرمانده
معظم کل قوا در ح��وزه ضرورت هوش��یاری در
برابر تهدیدات و دشمنشناس��ی ،گف��ت :تدابیر
فرمانده معظم کل قوا طی س��ه دهه اخیر ناظر بر
چند اصل اساسی و مهم است که نخستین تدبیر
معظمله عبارت است از جدی و قطعی پنداشتن
تهدید دشمن و آماده شدن برای جنگ؛ لذا ایشان
فرمودند نیروهای مس��لح همچون شب عملیات
زندگی کنند .دومین اصل در تدابیر ایشان ضرورت
برخورداری از اش��راف اطالعاتی ،س��ومین اصل
اجتناب از غافلگیری و اصل چهارم توسعه و تعمیق
قدرت دفاعی و آمادگی برای دفاع همهجانبه در
مقابله با متجاوز برای شکست دشمن است.
فرمانده قرارگاه مرک��زی خاتماالنبیا اضافه کرد:
البته قدرت دفاعی به تنهایی در این عرصه کفایت
نمیکن��د و بناب��ر فرمایش رهبر معظ��م انقالب
اس�لامی ما باید از قدرت تهاجمی نیز برخوردار
باشیم؛ از اینرو اصل پنجم دکترین فرمانده معظم
کل قوا مبتنی بر قدرت تهاجم��ی و بازدارندگی
ترسیم شده است .اصل ششم انجام رزمایشهای
دفاعی و تهاجمی در همه ابعاد موشکی ،پهپادی،
هوایی ،زمینی ،دریایی و آشکارسازی بخشهایی
از این قدرت برای ایجاد بازدارندگی در برابر دشمن
اس��ت .ما همواره تأکید کردهایم که بخش اعظم
توانمندی نظامی نباید در رزمایشها آشکار شود و
باید پنهان بماند؛ البته بخش آشکار شده باید بیانگر
آن توانمندی پنهان باشد و همچنین بخش پنهان
قدرت دفاعی و تهاجم��ی ما باید موجب نگرانی و
هراس و وحشت و گمانهزنی دشمن درباره قدرت
تهاجمی ما باش��د به گونهای که در محاس��بات
دشمن تغییر ایجاد کند .سرلشکر رشید ادامه داد:
اصل هفتم تأمین ثبات سیاسی و امنیتی در داخل
شهرها و مرزها و اصل هشتم اعالم مواضع رسمی و
رسانهای ثابت و یکنواخت در برابر متجاوز مبنی بر
واکنش قاطعانه نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
ایران به دش��من متجاوز با ه��دف انجام عملیات
روانی و بازدارنده است.
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتماالنبیا در پایان گفت:
اگر منشأ تهدیدات و تجاوز در گذشته ضعف قدرت
ما بود ،امروز منشأ تهدیدات ارتقای توان دفاعی و
تهاجمی ارتش و سپاه و مجموعه نیروهای مسلح
است .طبق فرمایش رهبر معظم انقالب اسالمی ما
اگر قدرت نمیداشتیم ،اینقدر تهدید نمیشدیم.

نیز صرفاً برای رسیدن به قدرت ،تلخی آن را تحمل میکردند...
اگرچه میرحسین درصدد بود با جمهور مردم به قدرت برسد اما
مترصد آن بود که محتوای این صورت را تغییر بدهد .اگر چنین
محقق میشد ،جای زیادی برای اصالحطلبان در دولت او

چیزی
باقی نمیماند و بعید بود بازماندگان راست سنتی و اصولگرایان،
دولت او را تا آخر برمیتافتند» ...
پیروز میش��د ،طبعاً بخش��ی از تیم
اگر موس��وی س��ال  88
انتخاباتیاش دولت او را تش��کیل میدادند؛ امثال علی ربیعی
و عباس آخوندی و بیژن زنگنه و حس��ن روحانی و محمدباقر
نوبخت که کارنامه آنها در دولت روحانی عیان ش��د .لذاس��ت
که کارشناسان معتقدند دولت احتمالی موسوی در سال 88
چیزی فراتر از دولت روحانی در س��الهای  92و  96نمیبود.
با این حال چون در ایران ،در خالل تبلیغات انتخابات ،به طور
رسمیاعضایکابینهمعرفینمیشوند،پسازشکست،میتوان
هر ادعایی کرد که ما اگر بودیم ،چنین و چنان میکردیم! زلزله
موسوی سال  88رخ داد و هشت ماه آشوب و فتنه در داخل و
جری کردن غرب در اعمال تحریمهای بیشتر از خارج بود؛ او
توان زلزله دیگری نداشت.
اما مطلب شرق دو نکته جالب توجه دیگر هم دارد:
اول آنکه میگوید اگر موسوی با جمهور به پیروزی میرسید ...در
حالی که جمهور مردم او را نخواستند و خواسته موسوی هم در
این میان مهم نیست .میگویند طرف ماست به دریا میریخت،
پرس��یدند چه میکنی؟ گفت دوغ درس��ت میکنم؛ گفتند
نمیشود که! گفت بله ،ولی اگر بشود ،چه چیزی میشود!
دوم آنکه شرق معتقد اس��ت حمایت اصالحطلبان از موسوی،
«صرفاً» برای «رسیدن به قدرت» بوده است و به همین دلیل
هم او را «تحمل» میکردند .این هم��ان اتهامی که منتقدان
اصالحات همواره این جریان را با آن روبهرو میکنند .اینکه مبنای
حمایتهایانتخاباتیازافراد،ربطیبهگفتمانوایدئولوژیندارد
و صرفاً برای رسیدن به قدرت است .اصالحطلبان دور کسی جمع
میشوند که او را نردبان رسیدن به قدرت تشخیص دهند.

مدیر مسئول «جوان» در گفتوگو با رادیو
گفتوگو عنوان کرد

امریکا ج ز مذاکره پلن  Bندارد

مدیرمس�ئول روزنامه ج�وان میگوید
یها
تحریمبهسقفخودرسیدهوامریکای 
ب�ه ج�ز مذاک�ره راه دیگ�ری ندارن�د.

دکت��ر عبداهلل گنج��ی در ارتب��اط تلفنی
با رادی��و گفتوگو در خصوص بخش��ی از
سخنان رئیسجمهور مبنی بر ابزار تحریم
امریکا و پاس��خ ایران به ای��ن حربه اضافه
جایگزین جنگ سخت ش��د که امریکا احساس
کرد :تحریم از زمانی
ِ
کرد هزینهای کمتر برای آن داده اس��ت و کش��تارجمعی نیز در عرف
بینالملل اتفاق نمیافتد.
این کارشناس مسائل سیاسی که با برنامه «رویداد» گفتوگو میکرد،
درعینحال به جنبههای غیراخالقی تحریم اش��اره کرد و آن را صرفاً
سطح
حربهای در براب ِر حاکمیتها ندانست و گفت :تحریم خاصه در
ِ
امریکا زندگی مردم را نشانه میگیرد و حتی دارو و درمان و سفر مردم
را دستخوش بحران میکند.
رسیدن
گنجی با اشاره به اذعان غرب مبنی بر پیشرفتهای علمی و
ِ
حد صفر در حوزه اخالق گفت :بخشی از این اعتراف به همین تحریمها
بازمیگردد .به گفته این فعال مطبوعاتی و سیاس��ی تحریم حربهای
بود تا ایران به عرفِ موردنظر امریکا بازگردد و ملت و کشور ما را دچار
آسیب کند و این صحیح نیست که بگوییم تحریم بیتأثیر بوده است.
مدیر مس��ئول روزنامه جوان با بی��ان این مطلب تصری��ح کرد :نکته
زدن ضربات تحریمی نتیجهای نگرفته است.
اینجاس��ت که امریکا با ِ
در زمان جنگ نیز وضعیت ما همینگونه بود .هرچند لطمات بسیاری
دیدیم ولی به تعبی ِر حضرت امام (ره) ،دشمنان به آنچه میخواستند،
نرسیدند .گنجی گفت :هدف تحریم فروپاشی از درون و تقابل مردم
جایگزین جن��گ نظامی کرد؛
و حاکمیت بود و دش��من این روش را
ِ
حال آنکه امروز شرایط ما و ایستادگی مردم نشان میدهد این روش
شکست خورده است.
آمدن دولت
به گفته این کارشناس سیاسی ،غربیها پس از روی کار
ِ
س��یزدهم بازهم بر مذاکره اصرار دارند؛ چراکه پلنی دیگر در اختیار
ندارند و تحریمها نی��ز فراتر از س��قف کنونی قابلاجرا نیس��ت .وی
همچنین تجربه برجام و تحریمهای یک سال گذشته را یادآوری کرد
و گفت :امریکا تعهد حقوقی به ما داد ولی از ما تعهداتِ عملی و فیزیکی
خواست؛ لذا یکجا باید این بازی را بر هم میزدیم .دکتر گنجی توصیه
کرد :ما باید به قرینه و موردبهمورد ب��ا امریکا مذاکره کنیم و تعهدات
نیز در همه موارد روی زمین اتفاق افتد .مث ً
ال اگر غنیسازی  60درصد
را به  20درصد تقلیل دهی��م ،امریکا نیز باید بپذی��رد ایران هراندازه
که بخواهد ،قادر به ف��روش نفت خواهد بود .اگ��ر مذاکرات از چنین
جنسی نباش��د ،بازهم ش��رایط ایران از این بدتر نخواهد شد .چراکه
عزت و اس��تقالل خود را حفظ کرده و هزینه آن را نی��ز پرداختهایم.
وی در بخش��ی دیگر از مصاحبه با رادیو گفتوگو تأکید کرد :ما برای
آینده باید سیاستی متوازن را در جهان طراحی کنیم؛ لذا اگر روزی با
غرب توافق و به شرق پشت کنیم ،شرقها نیز در روز حادثه ما را تنها
خواهند گذاشت.

واکنش نمایندگان
به گستاخی نماینده جمهوری آذربایجان

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به اظهارات گستاخانه
نماین�ده مجل�س جمه�وری آذربایج�ان واکنش نش�ان دادند.

به گزارش ایس��نا ،چند روز پیش حس��ین قلی اف ،نماینده مجلس
جمهوری آذربایجان در مصاحبه با روزنامه ینی شفق ترکیه اظهارات
گستاخانهای علیه تمامیت ارضی جمهوری اسالمی ایران بیان کرد که
با واکنش آیتاهلل سید حسن عاملی ،امام جمعه اردبیل مواجه شد.
دیروز نیز س��ید عباس موس��وی ،سفیر جمهوری اس�لامی ایران در
آذربایجان گف��ت :امروز هیچ ق��درت قلدر خارج��ی نمیتواند حتی
فکر تجاوز به ایران را به مخیله اش راه دهد .جمهوری اس�لامی ایران
یکی از قدرتهای نظامی نیرومند در جهان اس��ت که توانمندیهای
دفاعیاش برای ایجاد بازدارندگی و مقابله با هرگونه تهدیدات خارجی
است .قدرت نظامی ایران در خدمت صلح و ثبات منطقه و جهان و همه
کشورهای دوست و مسلمان است .قدرت واقعی ایران از روح ایثار و از
خودگذشتگی و اتحاد مردمش نشئت میگیرد.
نمایندگان مجلس نیز در صفحات ش��خصی خ��ود در توئیتر به این
اظهارات گستاخانه نماینده آذربایجان واکنش نشان دادند ،علی نیکزاد
نایب رئیس مجلس نوش��ت« :خطاب به برخی میگویم ،کمی تاریخ
معاصر مطالعه کنید تا سرنوشت رهبرانی را که ب ه امریکا و صهیونیسم
اعتماد کردند بدانید.مبادا هوس ماجراجویی به سرتان بزند ،چرا که
ما به تاریخ و هویتمان بسیار عالقهمندیم؛ بدانید که ما لشکر آذریها
گوش به فرمان رهبری معظم انقالب اسالمی هستیم» .
محمود عباس زاده مش��کینی ،سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی و
سیاست خارجی هم در صفحه توئیتر خود نوشت« :تقویت و ارتقای
روابط با همسایگان از اولویتهای ما در سیاست خارجی است .ایجاد
تنش در روابط بین ما و همس��ایگان از جمل��ه جمهوری آذربایجان،
آرزوی دش��منان ما و در رأس آن رژیم صهیونیستی است .هرگونه
رفتار و موضع و اقدام تنشزا خواس��ته یا ناخواس��ته بازی در میدان
دشمن است» .
سید علی آقازاده ،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم
نوشت« :رویکرد خویشتندارانه جمهوری اسالمی به معنی مماشات
نسبت به بداخالقیها نیست ،جمهوری آذربایجان حسن همجواری
ی اسالمی را لحاظ و هرچه سریعتر رفتار خود را اصالح کند.
با جمهور 
قطعاً ایران در مقابل هرگونه تحرک علیه امنیت ملی پاسخ مقتضی
خواهد داد» .
س��ید غنی نظری ،نماینده خلخال با بیان اینکه این توهمات را نباید
سیاسی
جدی گرفت نوش��ت «:اظهارات توهمآمیز برخی از مقامات
ِ
کشورهای همسایه را جدی نگیرید؛ آنها توان و جرئت تجاوز به این
کشور بزرگ را ندارند .در جواب آنها باید گفت:
ای مگس عرصه سیمرغ نه جوالنگه توست
عِرض خود میبری و زحمت ما میداری» .
محمدرضا احمدی ،نماینده رش��ت هم در واکنش ب��ه این نماینده
گستاخ نوشت« :ظاهرا ً سران باکو در باد پیروزیهایی که با دوپینگ
ترکیه به دس��ت آمده خوابیده و دچار توهم ش��دهاند .قدمت کشور
کوچک شما از عمر جوانترین نماینده مجلس ما نیز کمتر است پس
در عرصه سیمرغ عرض خود نبرید» ...
واکنش ولی اس��ماعیلی ،نماینده گرمی هم در نوع خ��ود جالب بود.
این نماینده با یادآوری دوران دفاع مقدس نوش��ت« :نماینده پارلمان
آذربایجان حواساش باشد اینجا ایران است ...شیران بیشه ایران زمین،
هشت سال با بیش از  ۲۴کشور جنگیدند؛  ۳۰۰هزار شهید دادند یک
وجب خاک ندادند .به گواهی تاریخ ما خاک خوردهایم اما خاک ندادهایم.
بازی با دم شیر عواقب جبران ناپذیری خواهد داشت» .
احمد نادری ،نماینده ته��ران هم برخی نماین��دگان مجلس باکو را
جوگیرهای��ی توصیف کرد که بی��ش از اندازه خود ح��رف میزنند:
«بارهاست که برخی نمایندگان مجلس جمهوری باکو جوگیر شده
و سخنانی بیش از اندازه و ظرفیتشان میگویند .صبر ایران را نشانه
بزرگیاش بدانید .رعایت حسن همجواری وظیفه کشورهای دوست و
همسایه است .در غیر این صورت ،دست به بازو الحاق خواهد شد».

