
منطق ایران در حمایت از مقاومت
مقاومت سه روزه و ش��جاعانه جهاد اسالمی فلس��طین در برابر سیاست 
خدعه آمی��ز رژیم غاص��ب صهیونیس��تی وحامیانش، باردیگ��ر موضوع 
»مقاومت«را در معرض توجه جهانی��ان قرار داد و به تعبیر حکیمانه رهبر 
معظم انقالب اسالمی در پاسخ به نامه زیاد النخاله، دبیرکل جنبش جهاد 
اسالمی ثابت کرد که هر بخش از مجموعه  مقاومت، به تنهایی هم می تواند 
بینی دشمن را به خاک بساید. رهبر معظم انقالب در ادامه با تأکید بر اینکه 
ما همچنان در کنار شماییم،یاد آور می شوند: شما با پیوند زدن مجاهدت در 
غزه با کرانه، و دیگر نیروهای مقاومت با حمایتشان از حرکت جهاد، توانستید 
یکپارچگی جهاد ملت فلسطین را به رخ دشمن خبیث و خدعه گر بکشید. 
همه  سعی گروه های فلسطینی در همه  سرزمین فلسطین باید برای حفظ 

این یکپارچگی باشد. 
واژه مقاومت که برگرفته از تعالیم وآموزه های قرآنی است با پیروزی انقالب 
اسالمی و در بطن فرهنگ انقالب تبلور یافت، به گونه ای که حضرت امام 
خمینی )ره( تشکیل هس��ته های مردمی حزب اهلل در سراسر جهان را به 
عنوان یکی از آرمان ها و دس��تورکار های آینده انقالب اس��المی در سطح 
جهان قرار دادند و بار ها بر آن تأکید کردند. ایشان در ماه های پایانی عمر با 
برکتشان)67/9/2( با تأکید بر اینکه باید بسیجیان جهان اسالم در فکر ایجاد 
حکومت بزرگ اسالمی باشند و این شدنی است، چرا که بسیج تنها منحصر به 
ایران اسالمی نیست، یاد آور شدند: باید هسته های مقاومت را در تمامی جهان 

به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ایستاد. )صحیفه نور ج21 ص53(
این اندیشه بنیانگذار کبیر انقالب در سال های بعد با هدایت حضرت آیت اهلل 
العظمی امام خامنه ای )مدظله العالی( و مجاهدت هسته های مقاومت عالوه 
بر اینکه تحقق عینی یافت بلکه در قالب یک نظریه برای اداره جهان مورد 
تأکید قرار گرفت. معظم له در دیدار روز دوازدهم آبان سال 1397 خود با 
دانش آموزان بر ضرورت تبلیغ » نظریه مقاومت«  تأکید و یادآور می شوند: 
نظریه مقاومت در مقابل دشمن قوی پنجه را تبلیغ کنید، ترویج کنید. بعضی 
تصور نکنند که چون دشمن بمب دارد، موشک دارد، دستگاه های تبلیغاتی 
دارد و از این قبیل، ما عقب نشینی کنیم. نه خیر، نظریه مقاومت یک نظریه 

اصیل و درست است. هم در مقام نظر، هم در مقام عمل. 
اما حمایت ای��ران از مقاومت که بیش��تر فکری ومعنوی اس��ت تا مادی 
وتسلیحاتی،ریشه در تعالیم مذهبی ومبانی اندیشه ای ناب قرآنی واسالمی 
دارد. مقام معظم رهبری در دیدار مس��ئوالن نظام و س��فرای کشورهای 
اسالمی 25 /97/1 در زمینه چرایی حمایت ایران از مقاومت درجهان اسالم 
می فرمایند:ما اگر چنانچه به توحید اعتقاد داریم، نمی توانیم زیر بار زور برویم، 
نمی توانیم زیر بار ظلم برویم، نمی توانیم در مقابل ظالم نایستیم، این طبیعت 
توحید است. اینکه جمهوری اسالمی اعالم می کند که هر جا مظلومی هست 
و نصرتی الزم است، ما آنجا حاضریم، به خاطر این است؛ اینکه ما روی مسئله  
فلس��طین این جور اصرار داریم، به خاطر این است. چون الزمه  توحید این 
است که انسان در مقابل زورگویی ظالم به مظلوم بایستد؛ حقیقت توحید این 
است و بعثت این را به ما یادآوری می کند؛ و این مطمئناً پیشرفت هم دارد. 
ایستادن ما در کنار گروه های مقاومت، در منطقه  غرب آسیا به همین دلیل 
است. حضور ما در سوریه، در مقابله و مواجهه  با تروریست  هایی که امریکا و 
عوامل امریکا در منطقه به وجود آورده بودند، به این دلیل است. اینکه گفته 
بشود »جمهوری اسالمی ایران توسعه طلب اس��ت، می خواهد فالن جا را 
تصرف کند«، این ها حرف های مهمل و بی معنا و خالف واقع و دروغی است؛ 
نه، ما قصد توسعه و نگاه توسعه طلبی به هیچ نقطه ای از دنیا نداریم؛ احتیاج 
هم نداریم، بحمداهلل کش��ور بزرگ، آباد و پرظرفیتی در اختیار ملّت ایران 
است. ]این حضور[ به خاطر این است که در منطقه  سوریه، در غرب آسیا، 
مقاومت در مقابل ظلم وجود داشت و وجود دارد؛ به این دلیل ما آنجا حضور 
پیدا کرده ایم. لذا مالحظه می کنید که به توفیق الهی، ]جبهه [ مقاومت به 
برکت کمک هایی که شد و به برکت شجاعتی که نیروهای سوری داشتند، 
توانستند بر تروریست های حمایت شده بلکه به وجودآمده  به وسیله  امریکا و 
غربی  ها و مزدورانشان در منطقه -مثل سعودی و مانند اینها- غلبه پیدا کنند، 

آنها را شکست بدهند. 
اما در تقویم مقاومت روز 23 مردادماه جایگاه ویژه ای دارد. درروز 23 مردادماه 
سال 1385 یکی از مهم  ترین تحوالت جهان در پی یک جنگ 33روزه رقم 
خورد وپدیده »مقاومت اسالمی« از دل یک جنگ نابرابر که در یک سوی آن 
حزب اهلل لبنان ودر سوی دیگر آن جبهه مشترک امریکا، انگلیس، فرانسه، 
رژیم صهیونیستی، مصر، اردن، عربستان و برخی احزاب لبنان قرار داشتند، 
تجلی یافت. در تابستان سال1385)2006میالدی( در جنگی که در میان 
لبنانی ها به »نبرد تموز«شهرت یافت ،قرار بود براساس یک »نقشه جامع« این 
جبهه مشترک ،در عرض یک هفته با شکست حزب اهلل لبنان ،پرونده مقاومت 
بسته شود ،اما ایستادگی نیروهای حزب اهلل در این جنگ نابرابر، سرنوشت آن 
را به گونه ای دیگر رقم زد وشکست سنگینی را بر ارتش رژیم صهیونیستی 
ومتحدانش تحمیل کرد. امریکایی ها که تصور می کردند با حمایت گسترده 
از رژیم صهیونیستی قادرند حزب اهلل را شکست داده وبه زعم خانم کاندولیزا 
رایس وزیر خارجه وقت امریکا طرح خاورمیانه بزرگ را با سزارین از دل این 
جنگ محقق کنند،اما به رغم شش بار تمدید شش روزه این جنگ نهایتاً بعد 
از 33 روز در برابر مقاومت تسلیم شدند. تکرار شکست های رژیم صهیونیستی 
از مقاومت فلسطین در جنگ های 22 روزه،و... جنگ سه روزه اخیر، از یک 
سو رژیم صهیونیستی را در محاصره نیروهای مقاومت قرار داد واز سوی دیگر 
زمینه ساز سربرآوردن و عیان تر شدن نقش جریانی قدرتمندی با نام جبهه 
مقاومت شد به گونه ای که اکنون با محوریت ایران به یک قطب قدرت در 
تحوالت جهانی تبدیل شده و با ظهور نیروهای مقاومت ، عرصه سیاسی و 
اجتماعی کشورهای منطقه دچار تحول شده و فارغ از ساختارهای سنتی 
موجود در این کشور ها و نفوذ نهادینه شده قدرت های غربی منطقه   در حال 

تجربه آرایش جدید با محوریت نیروهای جبهه مقاومت است. 
این آرایش به دلیل نقش و نفوذ و پایگاه مردمی این نیرو ها در میان ملت  ها 
و ابتنای آنها به ارزش های فرهنگی و اسالمی حاکم، از یک عمق و پویایی 
معناداری برخوردار است و به دلیل الگو گیری و اتکا به حرکت انقالب اسالمی 
مردم ایران از پشتوانه و اس��تحکام الزم برخوردار و می تواند منشأ تحولی 

بنیادین در کشورهای منطقه باشد. 
 فشار هایی که در سال های اخیر به ایران اسالمی برای خودداری از کمک 
و حمایت از نیروهای جبهه مقاومت با ادعای جلوگیری از صدور تروریسم 
صورت گرفته و می گیرد ، همین دلیل است و حتی راهبردهای آنها در مذاکره 
با ایران بر سر موضوعاتی مانند هس��ته ای و یا حقوق بشر و حتی موشکی 
باهدف قطع این ارتباط و نفوذ صورت گرفته و به زعم خود می خواهند از این 
تحول جلوگیری کنند و حتی با ادعای برخی از تعابیر در مورد این نیرو ها 
نظیر هالل شیعی و...  می خواهند آن را فرقه ای جلوه و آن را فاقد ظرفیت و 

پایگاه مردمی در این کشور ها جلوه دهند. 
اما آنچه سبب تحکیم موقعیت و نفوذ این نیرو ها در کشورهای خودشان 
و یا دیگر کشورهای منطقه شده ابتنا بر ارزش های اسالمی و اتکا به پایگاه 
مردم است. وگرنه اگر قرار بود صرف کمک های مادی و تسلیحاتی نظام 
اسالمی زمینه ساز موقعیت و نفوذ این نیرو ها در کشورهای خودشان و 
یا دیگر کشورهای منطقه ش��ود امریکایی  ها به دلیل هزینه کرد صد ها 
میلیارد دالر برای حمایت و راه اندازی گروه های تروریستی در عراق و 
سوریه و... باید موفق تر بوده و اکنون باید محور گسترده  ترین نفوذ مادی 
و معنوی در این کشور ها می بودند ، اما چرا این اتفاق نیفتاده است و حتی 
فرماندهان امریکایی در س��ال های اخیر بار ها اعتراف کردند که به رغم 
صرف مبالغ کالن و آموزش های گس��ترده و پیچی��ده نظامی و انتقال 
تجهیزات پیشرفته انفرادی نظامی ،حتی نتوانستند یک گروه صدنفره 
تشکیل دهند مستلزم درک مبنای این تحول است که این پول پاشی 
و کمک های مالی و تس��لیحاتی نیس��ت که می تواند زمینه ساز نفوذ و 
شکل گیری این نیروهای جان برکف باشد که آمادگی ایثار و جان فشانی 
درراه آرمان و عقیده خود را داشته باشند بلکه این ظرفیت های بلند تفکر 
دینی و ارزش های اسالمی و انقالبی است که منشأ این تحول در جهان 

معاصر است .

سخنگوی سپاه عنوان کرد  
تبیین خدمات نظام 

پادزهر جنگ روانی دشمن از وضع موجود
س�خنگوی س�پاه ب�ا بی�ان اینک�ه 
امپراتوری های رسانه ای سلطه نسبت 
ب�ه ح�وادث و رخدادهای خوزس�تان 
حساس�یت و تمرک�ز دارن�د، گف�ت: 
جهاد رس�انه ای در تبیی�ن صادقانه و 
واقع بینانه خدمات جمهوری اسالمی 
در خوزس�تان پادزهر عملیات روانی، 

جنگ رسانه ای و سیاه نمایی دش�من از وضعیت این استان است. 
به گزارش س��پاه نیوز، سردار س��رتیپ دوم پاس��دار رمضان شریف، 
سخنگو و مس��ئول روابط عمومی کل سپاه در حاشیه همایش تجلیل 
از اصحاب رس��انه استان خوزس��تان  با اش��اره به تالش های مستمر 
دشمن و امپراتوری رسانه ای سلطه و صهیونیسم در وارونه جلوه دادن 
حقایق و واقعیات استان خوزس��تان و کم اهمیت جلوه دادن خدمات 
جمهوری اس��المی ایران به این اس��تان تصریح کرد: پادزهر عملیات 
روانی ، هجمه های رسانه ای و سیاه نمایی دشمن نسبت به کارکردهای 
نظام در عرصه خدمت رسانی به مردم و پیش��رفت استان خوزستان، 
تمرکز رسانه  ها به عنوان افسران مقابله با جنگ نرم و شناختی دشمن، 
به تبیین و ترسیم دقیق و همه جانبه خدمات نظام مقدس جمهوری 
اس��المی ایران طی بیش از چهار دهه اخیر در این اس��تان است که بر 
پیشانی آن طرح آبرس��انی غدیر و فاضالب اهواز به عنوان آخرین آنها 

قابل مشاهده است. 
وی با گالیه از برخی غفلت های رس��انه ای در ای��ن عرصه تأکید کرد: 
خبرنگاران پیش��ران اصلی برای تضمین موفقیت رسانه  ها در ترسیم 
و ارائه خدمات دس��تگاه ها و نهادهای مختلف نظام به افکار عمومی و 
مردم عزیز ، فهیم و غیرتمند اس��تان خوزستان بوده و انتظار می رود با 
همت و تالش درخور و متناسب با رسالت حرفه ای خود و توجه بیش 
از پیش به الزامات اطالع رسانی و آگاهی بخشی دقیق ، عمیق و موثر، 
راهبرد امیدافزایی به جامعه را همواره در دس��تور کار خود قرار دهند 
و با تسلط بر زبان های عربی و انگلیس��ی و تولید اخبار و گزارش های 
رسانه ای به زبان های مختلف ، نقشه س��یاه نمایی رسانه های بیگانه از 
وضعیت استان، به ویژه رسانه هایی را که از آل سعود ارتزاق می کنند، 

ابتر و ناکام گذارند. 
سخنگوی سپاه در پایان حساسیت و تمرکز امپراتوری رسانه ای سلطه 
نسبت به حوادث و رخدادهای خوزس��تان را معنادار توصیف کرد و با 
تأکید بر لزوم توانمند شدن اصحاب رس��انه به علم ، فناوری و قواعد و 
شیوه های نوین تخصصی و حرفه ای برای رویارویی قدرتمند و موفق 
برابر این موضوع، گفت: تسلط خبرنگاران بر گزاره های نافذ و ارزش های 
خبری در مقیاس ملی می تواند آنه��ا را برای تولید و انتش��ار اخبار و 
گزارش های رسانه ای مفید، قوی و هوشمندانه از حوادث و رخدادهای 

محیط مسئولیت و خدمت برای مخاطبان خود توانمند سازد. 

معاون اول رئیس جمهور:
زیر سؤال بردن مدافعان حرم

 هجمه  به فرهنگ ایثار و شهادت بود
فرهن�گ ایث�ار و ش�هادت ام�روز در 
عرصه بین الملل نشر پیدا کرده و بدین 
جهت دش�منان مقابله با این فرهنگ 
را در دس�تور کار خود ق�رار داده اند و 
به صورت برنامه ریزی ش�ده به دنبال 
تضعیف و زیر س�ؤال ب�ردن مدافعین 
ح�رم و جری�ان مقاوم�ت هس�تند. 

به گزارش ایرنا، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور طی س��خنانی 
در دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، 
با محکوم کردن تالش های اخیر جریان معاند برای زیر س��ؤال بردن 
فرهنگ ایثار و ش��هادت، جریان مقاومت و مدافعین حرم، گفت: الزم 
اس��ت ش��ورای عالی انقالب فرهنگی و دس��تگاه های مرتبط با حوزه 
فرهنگ برای پاسخگویی به این گونه س��خنان که برنامه ریزی شده و 

وابسته به جریان معاند هستند، اقدامات الزم را انجام دهند. 
معاون اول رئیس جمهور افزود: آنچه قدرت جمهوری اسالمی ایران را 
از دیگران متمایز می کند، روحیه و فرهنگ ایثار و شهادت است چرا که 
همه کشور ها از سالح و تجهیزات نظامی برخوردار هستند اما روحیه 
ایثار و ش��هادتی که در ملت ایران متبلور اس��ت، ما را از سایر کشور ها 
متمایز ساخته اس��ت. وی ادامه داد: فرهنگ ایثار و شهادت امروز در 
عرصه بین الملل نش��ر پیدا کرده و بدین جهت دشمنان مقابله با این 
فرهنگ را در دستور کار خود قرار داده اند و به صورت برنامه ریزی شده 
به دنبال تضعیف و زیر س��ؤال بردن مدافعین ح��رم و جریان مقاومت 
هستند. معاون اول رئیس جمهور همچنین از مراسم راهپیمایی اربعین 
به عنوان فرصتی فوق العاده و استثنایی برای ترویج ارزش های دینی 
و فرهنگی یاد کرد و افزود: دول��ت آمادگی دارد تمامی امکانات الزم را 
برای تکمیل زیرساخت های فرهنگی و ترویج ارزش ها در این مراسم 
پراهمیت فراهم کن��د. وی همچنین به اهمیت دیپلماس��ی فرهنگی 
نیز اشاره و تصریح کرد: دیپلماس��ی فرهنگی و دیپلماسی منطقه ای 
از رویکردهای مهم دولت س��یزدهم اس��ت که باید اقدامات بیشتری 
در این بخش صورت گیرد. مخبر بر لزوم احصای دقیق ش��اخص های 
فرهنگی و کمی ش��دن این ش��اخص ها تأکید کرد و گفت: استفاده از 
ظرفیت کمیس��یون فرهنگی مجلس شورای اس��المی و بهره گیری 
از اندیش��کده های دانش��گاهی و دانش��جویی می تواند برای احصای 

شاخص های فرهنگی موثر و مفید باشد. 

یک فعال اصالح طلب:
مدافعان حرم از تحقق ایده اسرائیل بزرگ 

جلوگیری کردند
اگ�ر جبه�ه مقاوم�ت و حض�ور مدافع�ان ح�رم نب�ود، ای�ده 
اس�رائیل ب�زرگ محق�ق  می ش�د و داع�ش نی�ز احتم�االً 
در مناطق�ی از ای�ران جوالن م�ی داد و آن را اش�غال ک�رده بود. 
محمدعلی وکیلی، فعال اصالح طلب در گفت وگو با ایرنا، با اش��اره به 
اظهارات مغرضانه مطرح ش��ده علیه مدافعان حرم و حافظان امنیت، 
گفت: حضور منطقه ای ایران باعث شده است که جبهه مقاومت از یک 

جبهه منفعل، به یک جبهه کنشگر تهاجمی تبدیل شود. 
نماینده سابق مجلس اضافه کرد: اگر جبهه مقاومت و حضور مدافعان 
حرم نبود، بخش��ی از ایده اس��رائیل بزرگ محقق  می شد و داعش نیز 

احتماالً در مناطقی از ایران جوالن می داد و آن را اشغال کرده بود. 
این فعال سیاس��ی اصالح طلب با بیان اینکه بهار عربی دو تعبیر دارد، 
گفت: تعبیر اول آن اس��ت ک��ه در منظومه تغییرات م��ورد نظر غرب 
تعریف می ش��ود و تعبیر دوم مربوط به بیداری ملت های عرب است. 
هرچند پس از ناکامی  هایی که بعد از بیداری در برخی از این کشور ها 
که نقطه کانونی بیداری اس��المی بودند، رخ داد نوعی سرخوردگی در 
دیگر کشورهای عربی ایجاد شد. وکیلی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه 
کش��ورهای غربی همچنان تالش می کنند دامنه بهار عربی مورد نظر 
خود را در قالب های مختلفی گس��ترش دهند اما این بیداری اسالمی 
که به معنای تقویت بنیان جریان مقاومت است، در حال گسترش در 

نقاط مختلف جهان است. 

عباس حاجی نجاری

   خبر اول

رئیس ستادکل نیروهای مسلح:

حاج قاسم و سردار همدانی سازمان داعش را نابود کردند

م�ا ب�ا حداق�ل نف�رات و امکان�ات در براب�ر 
تروریس�ت  ها ایس�تادیم. تع�داد نیروه�ای 
م�ا در س�وریه و ع�راق ان�دک بود و س�ردار 
ش�هید حاج حس�ین همدانی ب�ا بهره گیری 
از س�رمایه های آن کش�ور ها توانس�تند 
س�اختار س�ازمانی داع�ش را ناب�ود کنن�د. 
به گزارش فارس، سردار سرلشکر محمد باقری، 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، روز گذشته در 
مراسم روز خبرنگار که در خبرگزاری دفاع مقدس 
و با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، طی سخنانی 
با اشاره به سخنان س��خیف میرحسین موسوی 
درباره مدافعان حرم و ش��خص س��ردار حسین 
همدانی و بیان نق��ش خبرنگاران ب��رای تبیین 
واقعیت  ها به نس��ل نو ابراز داشت: باید به نسل نو 
گفته شود که چرا جوان ما و نیروی ما وارد دفاع از 
حرم شد. مگر ما برای دفاع از حرم تردید داریم؟ 
استکبار به صورت رسمی در رسانه هایش اعتراف 
کرد که داعش را ابداع کرد تا سوریه را به تصرف 
درآورد. می دانید اگر این تهدید عملی  می شد چه 
اتفاقی در حرم اهل بی��ت می افتاد؟ آن وقت چه 
اتفاقی برای مسلمانان سوریه و عراق و بعد چه بر 

سر ایران می آمد. 
همان س��ه نفر فریب خورده که پایشان به تهران 
افتاد،  چه کردند! در حالی که ما با حداقل نفرات و 
حداقل امکانات در برابر این تروریست  ها ایستادیم. 
رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح تصریح کرد: 
نیروهای ما در س��وریه و عراق اندک بود و سردار 
ش��هید حس��ین همدانی و ش��هید حاج قاسم با 
بهره گیری از سرمایه های آن کشور ها توانستند 
ساختار س��ازمانی داعش را نابود کنند و امنیت 

حریم اهل بیت تأمین شد. 

    سخنان میرحسین موسوی 
ارزش پاسخگویی ندارد

سرلش��کر باقری با بیان اینکه سخنان میرحسین 
موسوی ارزش پاسخ دهی و بازگو کردن ندارد، بیان 
داشت: او در برهه ای از زمان برای نظام سنگ اندازی 
و چوب الی چرخ کرد و حتی با عبارات س��خیف 
ش��هیدان را یاد کرد. او با ای��ن کارش تنها جایگاه 
خ��ودش را نزد مردم خ��راب می کن��د. در چنین 
شرایطی رسانه  ها وظیفه دارند واقعیت  ها را به مردم 

بازگو کنند. 
    باید پیشرفت های دفاعی را به مردم گفت

وی ادامه داد: درباره امنیت کش��ور،  امنیت مرز ها 

و کارهای بزرگی که اتف��اق می افتد، اینکه برخی 
کشورهای مرزی دس��ت بردار نیس��تند و تالش 
می کنند و با برنامه ریزی های مختلف، بمب و نفرات 
انتحاری را به کشور می فرستند، اما باز می بینید که 
الحمدهلل با حضور نیروهای مسلح، امنیت در کشور 
برقرار است. این توان و اقتدار نیروهای مسلح، اتفاق 

کوچکی نیست. 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دستیابی، پیشرفت 
در زمینه های موشکی، پهپادی، فضایی، هوایی و 
حتی زمینی را در سایه تحریم ظالمانه کشور یک 
دستاورد بی نظیر توصیف کرد و اظهار داشت: این ها 
کارهای کوچکی نیس��ت. این کار ها برکاتی است 

که خدا به ملت ما داده است. در حوزه موشک های 
نقطه زن، ایران جزو معدود کشور هایی است که به 
این فناوری دست یافته است. درباره آزمایش های 
موشکی، هیچ گاه موش��کی به 10 مورد نرسیده و 
زود به بهره برداری رسیده است. این برکتی است 
که در هیچ جا وجود نداشته و باید واقعیت  ها برای 
مردم بازگو شود. این واقعیت   ها موجب امید، نشاط و 

حرکت رو به جلوی جوان هایمان می شود. 
   رسانه ها واقعیت های دفاع مقدس را

 تبیین کنند
سرلش��کر باقری یکی دیگر از وظایف رسانه های 
انقالبی را مسلح شدن به دانش باال، فناوری روزآمد و 
کسب معنویت بیش تر دانست و گفت: در این دوران 
هیچ گاه شرایط سخت دفاع مقدس را تجربه نکرده و 
شاید هم نکنیم. در شش ماه اول جنگ، عملیات های 
بزرگی با وجود رئیس جمهور خائن شکست خورد و 
در داخل کشور کوچه به کوچه و خیابان به خیابان 
میان نیروهای انقالبی و افراد س��کوالر کشمکش 
بود. عالوه بر این، ترور  ها در شهر  ها افزایش یافت و 
تحریم  ها نیز آغاز شده بود. شاید در کل بتوان گفت 
در چنین شرایطی هیچ امیدی وجود نداشت. وی 
افزود: بعد از چند ماه به برکت خون شهدا، عملیات 
پیروزمندانه  شکست حصر آبادان رقم خورد و بعد 
از آن هم خرمشهر فتح شد که اوج امید، موفقیت، 
سربلندی و روحیه در کشور احساس شد. آن شرایط 
را باید برای نس��ل های فعلی تبیین کرد. بنابراین 
ما روزهای س��خت تری را دیدیم و تجربه کردیم و 

خداوند همیشه به ما کمک کرده است. 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین ضمن 
گرامیداشت شهدای رسانه باالخص شهید صارمی 
خاطرنشان کرد: این خبرنگاران با تقدیم خون خود، 
این رسالت بزرگ را امضا کردند. حقیقتاً خبرنگاران 
نقش اساسی در انتشار اخبار جهاد، مقاومت و دفاع 

مقدس داشته و دارند.
 تقارن روز خبرنگار امس��ال با روز عاش��ورا، تقارن 
بس��یار مهمی اس��ت. وی ادامه داد: واقعیت های 
دفاع مقدس باید تبیین و برای جوانان بازگو شود 
و با خالقیت  هایی که در بیان آن صورت می گیرد 
به نحوی عمل ش��ود تا زمینه پذی��رش و عمل به 

آموزه های دفاع مقدس فراهم شود. 
سرلشکر باقری با بیان اینکه اگر حضرت زینب )س( 
در انتشار واقعیت عاشورا اقدام نمی کرد، کربال در 
کربال می ماند، خاطرنشان کرد: حضرت زینب )س( 
واقعیت های کربال را ب��ا کمال دقت، بدون تحریف 
و بدون اغراق بیان کرد. اکنون نیز باگذشت بیش 
از 1۴00 س��ال از آن زمان، ای��ن حرکت حضرت 
زینب )س( یادگار مانده و تا اب��د هم خواهد ماند. 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ضمن بر شمردن 
ضرورت حضور رسانه های انقالبی جهان اسالم در 
بعد بین المللی تصریح کرد: صاحبان پنج رس��انه 
بزرگ دنیا صهیونیست  ها هس��تند که در برهه ای 
از زمان 9۴ درص��د از اخبار دنیا در این رس��انه  ها 
تولید  می شد و انتشار می یافت. با آمدن اینترنت و 
ماهواره که خاستگاه آن ارتش امریکا است، باز هم 
محتوای اخبار در دست آنها است. بنابراین مسئولیت 

رسانه های ما در این زمینه زیاد است. 

ژه
علی صوفی با اشاره به سخنانی از محمدرضا عارف، پیش بینی وی

کرده که او تصمیم دارد »بدون توجه به رأی جبهه اصالحات « 
وارد عرصه انتخابات شود. صوفی، فعال چپ و از وزرای دولت 
اصالحات در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا درباره 
اظهارات اخی��ر محمدرضا عارف که گفت��ه »هیچ گاه برای 
اصالح طلبان فرش قرمز پهن نکردن��د و نمی توان به خاطر 
محدودیت  ها کنار کش��ید «، ابتدا س��ابقه ای از محمدرضا 
عارف در همنوایی با اصالح طلبان برای ش��رکت نکردن در 

انتخابات های 98 و 1۴00 گفته است:
»آقای عارف در سال 92 به فرمان آقای خاتمی در دقیقه 90 
از حضور در انتخابات ریاست جمهوری به نفع آقای روحانی 
انصراف داد. آقای عارف در انتخابات 1۴00 هم حضور پیدا 
نکردند و حاضر به ش��رکت در این بازی نش��دند. در جبهه 
اصالحات وقتی ک��ه برنامه کاندیداهای ریاس��ت جمهوری 
مورد بررسی قرار می گرفت آقای همتی اصاًل شرکت نکرد، 
آقای مهرعلی��زاده 10 رأی یعنی حداق��ل آرای مورد نیاز را 

کسب نکرد و اما آقای عارف با توجه به اینکه بیش از 20 رأی 
آورد اما در مرحله ارائه برنامه وارد نشد و انصراف داد. « او با 
ذکر این مقدمه و سابقه، پیش بینی می کند »بنابراین معنای 
صحبت های آقای عارف این بود که من بدون توجه به رأی 
جبهه اصالحات وارد میدان می شوم و منتظر تصمیم دقیقه 

نودی جریان اصالحات نخواهم شد. «
عارف چنانکه در س��خنان صوفی هم آمده، بار ها به قیمت 
شکس��ت اعتبار خود، برای همراهی با جبهه اصالحات و با 
دستور خاتمی از انتخابات کنار کش��ید، اما هیچ گاه کسی 
در جبهه اصالحات از او سپاس��گزار نبود. برعکس، همواره 
اصالح طلبان از عارف به دلی��ل آنچه مواضع محافظه کارانه 
نامیده  می ش��د، انتقاد کردند و ترجیح می دادند او در مسیر 

خواسته های رادیکال آنان فعال تر عمل کند. 
با این حال پیش بینی صوفی می تواند درست نباشد. چه آنکه 
عارف بار ها دم از شرکت در انتخابات به عنوان کاندیدا زده، تا 
مراحلی هم پیش رفته، اما در نهایت کنار کشیده و انصراف 

داده است. در نتیجه حتی اگر عارف صریح و علنی هم برای 
انتخابات ریاست جمهوری سال 1۴0۴ اعالم کاندیداتوری 

کند، چندان قابل اعتنا و اعتماد نخواهد بود. 
از سویی برخی اصالح طلبان تندرو هم در سال های گذشته 
بار ها از تحریم انتخابات گفته اند، کس��انی همچون س��عید 
حجاریان. ن��گاه آنان ب��ه انتخابات های آینده ه��م اینگونه 
خواهد بود و تغییری در مواضع شان دیده نمی شود. بخشی 
از توده ه��ای اصالح طلب هم از س��ر نارضایت��ی از عملکرد 
اصالح طلبان، تحت تأثیر این تندرو ها خواهند بود و یحتمل 
پای صندوق نخواهند آمد یا اگر بیایند کاندیدایشان شخصی 
همچون عارف که با تبلیغ��ات تندروها، محافظه کار معرفی 
می شود، نخواهد بود. همه این عوامل باعث می شود شانس 
عارف برای پیروزی کم باش��د و این ش��انس ک��م در کنار 
حرف شنوی همواره عارف از خاتمی باعث می شود همچنان 
عارف چندان جدی گرفته نش��ود. مگر اینکه خاتمی خواب 

دیگری برای جبهه اصالحات دیده باشد. 
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 نماي نزديك

    غفلت در »جهاد تبیین « جایگاه شهید و جالد را تغییر می دهد
  رئیس ستاد کل نیرو های مسلح در پیامی روز خبرنگار را به فعاالن عرصه اطالع رسانی به ویژه 
خبرنگاران تبریک گفت و تأکید کرد: با تداوم نبرد حق و باطل، هر غفلت و کوتاهی در جهاد 

تبیین می تواند به تغییر جایگاه شهید و جالد منجر شود. 
در بخشی از پیام سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیرو های مسلح آمده 
است: تقارن روز خبرنگار با عاشورای حسینی و آغاز رسالت روایتگری و جهاد تبیین حضرت 
زینب )س( ویژگی خاص این سال اس��ت. با تداوم نبرد حق و باطل، هر غفلت و کوتاهی در 
جهاد تبیین می تواند به تغییر جایگاه ش��هید و جالد منجر شود. این مبارزه، امروز حیاتی تر 
و پیچیده تر از هر زمان دیگری جریان دارد که یکی از نظایر آن، تحریف واقعیت  ها و تغییر و 
تخریب باور های مردم، با توسل به دروغ های حرفه ای و اغراق یا سیاه نمایی با بهره گیری از تمام 
امکانات و به ویژه فضای مجازی است. دشمن در این تهاجم ترکیبی همه جانبه علیه ملت بزرگ 
ایران اسالمی، همه توان و امکانات خود را بسیج کرده تا شکست در دستیابی به اهدافی را که 
از راه های تهاجم نظامی، سیاسی و اقتصادی ناکام مانده از این طریق جبران کند. از این رو در 
مقابله با ایجاد شبهه توسط دشمن در مسیر جهاد تبیین امری ضروری است که این نیز، خود 

سنگر دیگری در ایفای نقش سربازی خواهد بود. امید است نزد پروردگار مقبول افتد. 

رئیس مرکز بررس�ی های استراتژیک ریاست 
جمه�وری با اش�اره به ل�زوم تبیی�ن گفتمان 
جمهوریت و عدالت دول�ت، گفت: جمهوریت 
فقط ب�ه معن�ای حضور م�ردم پ�ای صندوق 
رأی نیس�ت. جمهوریتی ک�ه ام�ام و رهبری 
گفتن�د حضور م�ردم در همه صحنه هاس�ت.

به گزارش ایسنا، محمد صادق خیاطیان در نشستی 
با خبرنگاران ب��ا بیان اینکه حوزه اطالع رس��انی 
در واقع یک »اکوسیس��تم اطالع رسانی« است، 
اظهار کرد: ما با زیس��ت بوم متکث��ری از فعاالن 
حوزه رسانه مواجه هستیم و اگر نتوانیم خودمان 
را در این اکوسیستم خوب جاگذاری کنیم، ضرر 

خواهیم کرد. 
وی ادامه داد: باید از این فضای غبار آلود رسانه ای 

که غالباً از خارج کش��ور ایجاد می ش��ود، خارج 
شویم. در فضایی که حق را ناحق نشان می دهند، 
به خالقیت ها، حس مس��ئولیت  ها و واکنش های 
سریع رسانه ای نیازمندیم. نه تنها دولت بلکه نظام 

به کمک رسانه ها نیازمند است. 
خیاطیان گفت: در ایام انتخابات 1۴00 گروه های 
مختلفی با آیت اهلل رئیسی دیدار داشته و نکاتی را 
درباره مفاسد ارز ترجیحی مطرح می کردند و اکثر 
آنها بر حذف ارز ترجیحی تأکید داشتند، ولی وقتی 
این تصمیم گرفته و اجرا شد، کارشناسان بر اساس 
مالحظاتی که داشتند، ترجیح دادند درباره فواید 
این طرح کمتر صحبت کنند. حتماً در اجرای این 
سیاست اشکاالتی وجود داشت، اما همین گروه ها 
و کارشناسان حاضر نشدند که اصل این سیاست 

را تبیین کنند تا افکار عمومی نسبت به فواید این 
سیاست اطالع یابند. 

خیاطیان در ادامه با اشاره به مأموریت های مرکز 
بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: 
یکی از ای��ن مأموریت ها تبیی��ن گفتمان دولت، 
یعنی گفتمان، عدالت و جمهوریت بود. در همین 
راستا مردمی کردن اقتصاد، مردمی کردن حوزه 
فرهنگ و مردمی شدن سیاست داخلی و خارجی 
باید دنبال شود که نیازمند تبیین و تولید ادبیات و 
محتوا است. از دیدگاه ما جمهوریت فقط به معنای 
حضور مردم پای صندوق رأی نیست. جمهوریتی 
که امام و رهب��ری گفتند حضور م��ردم در همه 

صحنه هاست. 
وی گفت:  امتداد اجتماعی یافتن موضوع گفتمان 

یکی دیگر از  اهداف اس��ت. حضور رئیس جمهور 
میان مردم استان های مختلف یکی از جنبه های 
گفتمان دولت است که این حضور حتماً اثر مثبت 
دارد. این را نظرسنجی ها و کارشناسان می گویند. با 
این حال تمام هدف ما در مورد گفتمان جمهوریت، 
حضور میان مردم نیست، بلکه ارتباط با نخبگان 
و مردمی کردن همه م��وارد یاد ش��ده، نیازمند 
فضاس��ازی و الگوسازی اس��ت، زیرا متأسفانه در 
گذش��ته الگو وجود نداشته اس��ت. خیاطیان در 
پایان با بیان اینکه پایش و رصد سیاست  ها از دیگر 
اقدامات مرکز بررسی های اس��تراتژیک ریاست 
جمهوری است، گفت: برای ما اهمیت دارد کانال 
ارتباطی ای میان مردم و دولت وجود داشته باشد و 

رسانه  ها می توانند ایجاد این فضا را رقم بزنند. 

رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری:

پیشنهاد دهندگان حذف ارز ترجیحی بعد از حذف آن سکوت کردند!

     دولت

صوفی از احتمال کاندیداتوری عارف می گوید

منصوره عظیمی| دفاع پرس


