
   خبر اول

 دفاع مقدس، پيروزي اراده بر ارابه بود
دفاع مقدس جزو عالمانه ترين دفاع های تاريخ معاصر بود. ايجاد روحيه 
خودباوري و حركت به سمت نوآوري هاي فني و علمي از سرمايه هاي 
دوران دفاع مقدس است كه مرزبندي دفاع مقدس با جنگ هاي مشابه 

در تاريخ كشور را به شكل حقيقي به نمايش گذاشت. 
دفاع مقدس به دليل اتكا بر دانش، فناوري و خالقيت بومي از جايگاه 
ويژه اي در تاريخ معاصر برخوردار است. به كارگيري تجهيزات نظامي 
دانش پايه توسط رزمندگان اسللالم، بدون كمك مستشاران خارجي 
در دفاع مقدس مصداق عيني و عملي خوداتكايي و خودباوري است؛ 
موضوعي كه حتي به مخيله دشمن نيز خطور نمي كرد. دشمن باورش 
نمي شللد كه روزي نيروهاي مسلللح ايران بتوانند بدون اتكا به آنها از 
تجهيزات فني و دانش پايه استفاده كنند، اما نيروهاي مسلح توانستند 
با بهره گيري دانش بنيللان از تجهيزات، سرنوشللت جنگ را برخالف 
ميل دشللمن رقم زنند و بنياد تفكر و رويكرد خودباوري و خود اتكايي 

را بگذارند. 
رزمندگان با طراحي و به اجرا درآوردن شگفت انگيزترين عمليات هاي 
دفاعي، ناتواني و عجز دشمنان را به تصوير كشيدند. در دفاع مقدس علم، 
عقالنيت، ايمان، خالقيت و فناوري در رأس و بدنه فرماندهان لشكري و 
مديران كشوري تبديل به يك موضوع فراگير شده بود. تشكيل سازمان 
جهاد خودكفايللي نتيجه نهادي اين تفكر فراگير بللود. تأمين قطعات 
نظامي توسط سازمان جهاد خودكفايي و نهضت قطعه سازي و عمردهي 
انقالبي به تجهيزات سبب شد تفكر »ما مي توانيم« در ميان رزمندگان 
و رهبران به باور عمومي تبديل شود و نهضت رقابت در توليد تجهيزات 
و قطعه سازي در ميان نيروهاي مسلح شكل بگيرد. نظام اسالمي با به 
كارگيري راهبرد اقتصاد مقاومتي توانست هشت سال دفاع مقدس را 
بدون كمترين آسيب لجستيكي و آبرومندانه به پيروزي برساند و زمينه 

خوداتكايي ملي را بنيانگذاري كند. 
 در دوران دفللاع مقللدس عالوه بر دسللتيابي بلله تفكللر خودباوري 
و خوداتكايللي به عنللوان كليدي ترين بنياد اسللتقالل ملي، شللاهد 
بزرگ ترين روند در سرمايه سازي انساني هسللتيم كه بزرگاني مانند 
حسللن تهراني مقدم، بنيانگذار صنعت موشكي، دانشمندان هسته اي 
و شهيد قاسللم سللليماني در عرصه منطقه اي و جهاني و ديپلماسي، 
شگفتي سازان تاريخ ايران زمين شللدند و بزرگ ترين ها را براي كشور 
رقم زدند. اين دستاوردها ممكن نبود مگر در پرتو اعتقاد و باور عميق 
به ضرورت خوداتكايي و خودباوري ملي متكي بر منبع اليزال اعتقاد به 

خدا و تمسك به فرهنگ حسيني. 
با پايان يافتن دفاع مقدس، سياستگذاران موضوع خودكفايي را مجدانه 
پيگيري كردند و امروز به مرحله نهادينه سازي راهبرد خودكفايي در 
حوزه مديريت كالن كشور به عنوان يك اولويت و ضرورت رسيده ايم. 
بخش هاي دفاعي و صنايللع دفاعي، مصداق عينللي خوداتكايي ملي 
هستند كه مي تواند به عنوان الگوي سللاير بخش ها مدنظر قرار گيرد. 
نكته پايايي اينكه تجربه خودكفايي در دوران دفاع مقدس به صورت 
صددرصدي بر ادامه سياست هاي اقتصادي كشور اثرگذار بود و امروز 
نيز مي تواند نقشه راه مديران در مسير عبور از وضعيت جنگ اقتصادي 

و نبرد ديپلماسي و رسانه اي باشد. 
بايد باور كرد همچنان كه در هشت سال دفاع مقدس توانستيم با وجود 
شرايط سخت و سنگين در حوزه هاي اقتصادي، سياسي و امنيتي به 
پيروزي دست يابيم و موضوع بازسازي، عمران و طراحي زيرساخت ها 
را به اجرا بگذاريم، امروز نيز دشمن بسيار ضعيف تر از گذشته و ايران 
نسبت به دوران دفاع مقدس بسيار قدرتمندتر و قوي تر است، مي توانيم 
از وضعيت كنوني عبور كنيم و يك دفللاع مقدس در جنگ اقتصادي، 
جنگ ديپلماسي و نبرد رسانه اي رقم بزنيم. اين امر محقق نخواهد شد، 
مگر در سايه تفكر انقالبي، خودباوري ملي و تكيه بر راهبرد خوداتكايي 
ملي. تجربه دوران دفاع مقدس ايللن نكته طاليي را به ما ثابت كرد كه 
در جنگ ارابه ها و اراده ها اين اراده هاي قوي و مصمم اسللت كه پيروز 
مي شوند. دشمن نيز با درك اين مهم امروز تالش دارد با جنگ رسانه اي 
اراده ملي را تضعيف كند، اعتماد به نفس ملللي را از بين ببرد و با تغيير 

محاسبات مديران، اجراي نقشه خوداتكايي ملي را به تأخير بيندازد. 

منطق سليمانی در مجمع جهانی
      ادامه از صفحه یک 

رئيس جمهور در اين بخش از سخنان خود ضمن خطاب قرار دادن مردم 
جهان و حضار جلسه تصريح كرد: اين دشمناِن ما نبودند كه كوتاه آمدند، 
بلكه اين ملت ما بود كه هر دشللمني را از ميدان بيرون كرد. ملت ايران با 
حضور مؤثر و مشاركت فراگير در نظم سياسي برآمده از انقالب اسالمي، 
توانسللت ضمن پايبندي به ارزش ها و الهام بخشي به ملت ها، مرحله اول 
انقالب اسالمي را با قدرت و موفقيت طي كند و اينك در گام دوم، »سياست 
همسايگي« و »تعميق چندجانبه گرايي اقتصادي« را در اولويت دستور كار 

سياست خارجي خود قرار داده است. 
جمهوري اسللالمي ايران خواسللتار تعامل حداكثري با همه  كشورهاي 
جهان به خصوص كشورهاي همسايه و دوست خود است. جنگ راه حل 
بحران ها نيست بلكه مسير حل بحران، گفت وگو و تفاهم است. جمهوري 
اسالمي ايران به عنوان كشوري قدرتمند در منطقه، داراي اراده و توانايي 
براي كمك به حل بحران هاست. در يك سال گذشته پيوندهاي اقتصادي 
ايران تقويت شده  و تجارت منطقه اي آن به  صورت چشمگيري رشد كرده 
است  و با گسترش زيرساخت هاي همكاري اقتصادي پايدار، فصل نويني از 
دوستي و اعتماد متقابل پديد آمده است. اين سياست همسايگي، سياستي 
امنيت ساز و ثبات آفرين است. ما در دوراِن سختي همسايگان، اثبات كرده ايم 
كه يار همسايگان خود هستيم. در همه  گفت وگوهاي پرشماري كه با رؤسا 
و سران منطقه داشته ام، يكي از مهم ترين نكات مشترك اين بوده كه امنيت 
منطقه بايد به صورت »درون زا و بدون مداخله  خارجي« تأمين شود و راه 
آن، همكاري است نه بلوك بندي. اشللغالگران و غاصبان، رفتني هستند 
و همسايگان براي يكديگر باقي مي مانند. روزگاري، جنگي بين دو ملت 
ايران و عراق پديد آورده بودند ولي امروز، بزرگ ترين نماد برادري و رويداد 
فرهنگي جهان، يعني راهپيمايي اربعين، با مجاهدت بي نظير مردم عراق 
و ايران و ديگر ملت هاي جهان برگزار مي شود تا از ياد و راه حسين بن علي 
فرزند محمد رسول خدا)ص( تجليل كنند كه جان خود و خانواده اش را براي 

رهايي مردم از جهالت و رهايي آنها از ظلم، فدا كرد. 
     داستان غم انگيز فلسطين

رئيس جمهور در اين بخش از سخنان خود، توجه حضار را به يك بي عدالتي 
تاريخي جلب كرد و گفت: تمايل دارم توجه شللما را به يكي از جلوه هاي 
غم انگيز بي عدالتي كه سر منشأ همه بحران هاي منطقه است، جلب كنم. 
تاريخ معاصر، ملتي مظلوم تر از فلسطين و ظالم تر از رژيم اشغالگر قدس به 
خود نديده است. رژيم صهيونيستي كه بيش از 70سال آپارتايد، تجاوزگري و 
كشتار زنان و كودكان منطقه را در كارنامه  سياه خود دارد، بزرگ ترين زندان 
روي زمين را در غزه برپا كرده است و استمرار شهرك سازي و تصاوير شيون 
و گريه مظلومان فلسطيني در اثر غصب اراضي، منازل و مزارع آنان و كشتار 
فرزندان شان، به همه نشان مي دهد هفت دهه ظلم و اشغالگري اسرائيل 
پايان ندارد. دولت هاي مدعي آزادي و دموكراسي بايد پاسخ بدهند كه چرا 
از فرمول روشن و عادالنه جمهوري اسالمي براي حل مسئله فلسطين فرار 
مي كنند؟ در فلسطين مظلوم، ما به سياست فلسطيِن واحد معتقديم. همه 
سرزمين فلسطين »از بحر تا نهر« متعلق به ساكنان اصلي اين سرزميِن 
تاريخي و مقدس است. راه حل مسئله فلسطين فقط مراجعه به آرای همه 
فلسطيني ها اعم از مسلمان و مسلليحي و يهودي در قالب برگزاري يك 
همه پرسي فراگير است. رژيم اشغالگر قدس كه همچنان سرزمين هاي ديگر 

كشورهاي منطقه را در اشغال دارد، نمي تواند شريك صلح و امنيت باشد. 
     جلوه دیگري از استاندارد دوگانه غرب

رئيسي سپس به اسللتاندارد دوگانه غرب در قبال فعاليت هاي هسته اي 
ايران اشاره كرد و گفت: اجازه دهيد توجه شما را به يكي ديگر از جلوه هاي 
بي عدالتي، يعني برخورد دوگانه غرب با فعاليت هاي صلح آميز هسته اي 
ايران جلب كنم. در حالي  كه ركن اساسللي امنيِت جهاني، »خلِع سالِح 
جهاني« است اما برخي قدرت ها تالش دارند با مسئله سازي از فعاليت هاي 
صلح آميز ايران، تهديد اصلي يعني خلع سالح جهاني، به فراموشي سپرده 
شللود. من به عنوان نماينده  ملت بزرگ ايران صريحللاً اعالم مي كنم كه 
جمهوري اسالمي ايران به دنبال ساخت سالح اتمي نيست و اين سالح 
جايي در دكترين دفاعي ما ندارد. اين حكم حكومتي در فتواي رهبر معظم 
انقالب اسالمي حفظه اهلل اعالم شده است و براي دولت و ملت ايران، فتواي 
شرعي رهبر معظم انقالب اسالمي از هر نظارت بين المللي نافذتر است. اين 
در حالي است كه دولت هاي مدعي، خودشان هم توليد سالح هاي هسته اي 
را ادامه داده و هم به كار برده اند و هم اين تسليحات را به رژيم صهيونيستي 
هديه داده اند. كشورهايي كه بايد خلع سالح شللوند، جايزه مي گيرند و 
كشورهايي كه به تعهدات خود پايبند بوده اند، حتي از حقوق مندرج در 
ان. پي. تي نيز محروم مي شللوند. در حالي كه برنامه صلح آميز هسته اي 
ايران تنها 2درصِد برنامه هاي هسته اي جهان را شامل مي شود، ۳۵درصد 

بازرسي ها از تأسيسات ماست. 
     تشریح منطق ایران در توافق هسته اي

رئيس جمهور در بخش پاياني سخنان خود با تشللريح منطق مذاكراتي 
جمهوری اسالمي ايران درباره توافق هسته اي از حضار خواست به دقت به 

چند نكته توجه كنند:
۱- جمهوري اسالمي با حسللن نيت و با قصدي متين، توافق نامه اي را در 
سال 20۱۵ پذيرفت و در همان وهله اول تمام تعهدات خود را انجام داد اما 
نتيجه  آن، عهدشكني امريكا و اِعمال تحريم هايي بود كه به اذعان خودشان 
بي سابقه ترين تحريم هاي تاريخ بود. تحريم، مجازات عدالتخواهي و استقالل 
ملت ايران است. تحريم، سالح كشتار جمعي است و همراهي يا سكوت در 

مقابل آن نيز كمك و رضايت دادن به ظلم است. 
2- اين امريكا بود كه از توافق خارج شد نه ايران. آژانس بين المللي انرژي 
اتمي ۱۵بار در گزارش هاي خود اعالم كللرد كه ايران به مفاد توافق كاماًل 

پايبند بوده است. 
۳- ايران در عين حال كه هزينه  التزام به تعهللدات خود را پرداخته، اما به 
علت نقض عهد طرف امريكايي و ناپايبندي طللرف اروپايي، از منافع اين 
توافق برخوردار نشده است. ما بر اساس ظرفيت هاي ديده شده در توافق، 
اقداماتي قانوني انجام داديم تا طرِف ناقض به تعهدات خود برگردد. ايران 
با پايبندي به تعهدات خود،  محور اصلي بقاي برجللام بوده و اگر ابتكارها 
و انعطاف هاي جمهوري اسللالمي ايران نبود، مذاكرات در همان روزهاي 

نخست متوقف مي شد. 
منطق مذاكراتي ايران بر مبناي تحليل عادالنه از تحوالت فقط يك جمله 
است: »پايبندي به تعهدات«. موضوع تضمين هاي اطمينان بخش صرفاً 
آمادگي براي يك اتفاق احتمالي نيست. ما از يك تجربه صحبت مي كنيم. 
ما تجربه خروج امريكا از برجام و بيش از يك سال و نيم تعلل دولت كنوني 
امريكا در بازگشت به تعهداِت خود را پيش چشم داريم. همين امروز كه 
دولت امريكا از قصد خود براي بازگشت به تعهدات خود سخن مي گويد، 
صداي ديگري از داخل آن كشور به گوش مي رسللد كه تعهدپذير بودن 
امريكا را زير سللؤال مي برد. آيا با آن تجربه و اين چشم انداز، مي توانيم در 
موضوع مهِم تضميِن پايداري توافق، با مسامحه عمل كنيم؟ البته جمهوري 
اسالمي با امكانات وسيع و ارتباطات گسترده با جهان، آثار تحريم ها را يكي 
پس از ديگري خنثي و فرصت هاي جديدي را خلق كرده است. به اذعان 
رسمي دولت امريكا، سياست فشار حداكثري عليه ايران شكست مفتضحانه 
خورده است. ما مسللير خود را فارغ از هرگونه توافق، پيدا كرده و با قدرت 
ادامه مي دهيم، ضمن اينكه ما در مذاكرات جدي ای كه داشته ايم، نشان 
داده ايم اگر منافع ملت ايران تضمين شود، اراده اي قوي براي حل عادالنه 
اين موضوع داريم. معتقديم گره توافق هسته اي از همان جايي بايد باز شود 

كه گره خورده است. 
رئيسي گفت: آخرين فراز از سخنان من درباره ضرورِت عدالِت جهاني است. 
همه ما و تك تك انسان هاي جهان بايد در ساخت جهان جديد مشاركت 
و حضور فعاالنه و متعهدانه داشته باشيم. جهان جديد اگر بخواهد جهاني 
اخالقي، مشروع و از نظر مردم جهان، مقبول و از نظر توانايي در حل و فصل 
مشكالت جهاني، موفق و پيروزمند باشد، راهي ندارد جز اينكه بر محور 

عدالت جهاني شكل بگيرد. 

علي حسن حيدري
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قدرت هاي جهاني از ص�داِم جاه طلب و دیوانه  
قدرت، جنگ در پرتو سه عنصر »قدرت جوشان 
انقالب، رهبري بس�يار مؤثر امام و خصوصيات 
فاخر و برجسته ملت ایران« از یک تهدید قطعي 
و بزرگ به یک فرصت بزرگ تبدیل شد که روایت 
صحيح و دقيق این فصل شورانگيز و هيجان آور 
از تاریخ ایران به نسل جوان و نوجوان، استمرار 
موفقيت هاي انق�الب را تضمي�ن خواهد کرد. 
به  گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، 
فرمانده كل قوا، دفاع مقدس را حادثه اي پرهيجان، 
پرمعنا و پرفايده براي امروز و فرداي كشور خواندند 
و با عرض مراتللب احترام و ارادت به پيشكسللوتان 
دفاع مقدس افزودند: پيشكسوتان زودتر از ديگران 
نياز حياتي آن مقطع را شناختند و براي تأمين اين 
نياز به ميدان پرحادثه جنگ و جهاد و ايثار شتافتند، 
بنابراين تمجيد و احترام بلله آنها وظيفه اي قطعي و 

همگاني است. 
    نسل کنوني را از حقایق دفاع مقدس آگاه 

کنيد
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به اينكه با گذشت 
زمان، ابعاد و حقايِق حوادثي نظير دفاع مقدس، بيشتر 
و بهتر قابل درك مي شللود، افزودند: بايد به گونه اي 
عمل كرد كه معرفت و آگاهي به »حقايق دفاع مقدس 
به عنوان برهه اي درخشان و تأثيرگذار« به طور مستمر 
افزايش يابد و نسللل كنوني از واقعيات و حقايق آن 
دوران آگاه شود كه تالش در اين زمينه توقعي جدي 
از پيشكسوتان دفاع مقدس و متوليان اينگونه مسائل 
است. ايشان با اشاره به اسناد و مدارك منتشرشده از 
جنگ تحميلي از سوي غرب افزودند: اين اعترافات، 
 حقانيت حرف هاي ما را كه زماني ادعا و تصور مي شد، 

ثابت مي كند. 
فرمانده كل قوا، تحميل جنگ به ايللران را واكنش 
طبيعي سلطه گران جهاني به پيروزي انقالب اسالمي 
خواندند و گفتند: انقالب ملت ايران، صرفاً شكست 
يك نظام وابسته و فاسد و يك ضربه مقطعي به امريكا 
و استكبار نبود، بلكه تهديد امپراطوري نظام سلطه بود 
و مستكبران غرب و شرق با درك عمق اين تهديد، 
جنگ را با تشللويق و تحريك صدام بللر ملت ايران 

تحميل كردند. 
    هدف جنگ تحميلي مقابله با انتقال پيام 

مقاومت به ملت ها بود
ايشان هدف از جنگ تحميلي را جلوگيري از انتقال 
پيام و حرف هاي نوی ملت ايللران به ديگر ملت ها از 
جمله نهراسيدن از امريكا و ايسللتادگي و مقاومت 

در مقابل ظلم و تبعيض جهاني دانستند و افزودند: 
ظهور نظام سياسي مستقل و الهام بخش، آن هم در 
كشللوري كه نقطه  اميد، اتكا و طمع ورزي امريكا به 
شمار مي رفت، براي امريكا و سلطه گران، اصاًل قابل 
تحمل نبود، بنابراين بعد از تحركاِت ناكامي همچون 
كودتا، حمله به طبس و تحريك قوميت ها، جنگي 

تمام عيار را به ملت ايران تحميل كردند. 
فرمانده كل قوا افزودند: اين حمله  سراسري البته در 
ذهن انقالبيون، پيش بيني نمي شد اما براي عناصري از 
نيروهاي مسلح كه مجرب بودند و براي شخصيت هاي 

برجسته و مستقل جهان، غيرمنتظره نبود. 
رهبللر معظم انقللالب در همين زمينه به سللخنان 
احمد سكوتره، رئيس جمهور فقيد گينه در ديداري 
خصوصي با ايشان اشاره كردند و گفتند: آقاي سكوتره 
معتقد بود وقوع جنگ تحميلي ناگزير بوده است، چون 
امپرياليزم اگر نتواند انقالبي را تضعيف يا مهار كند، 
حتماً جنگي سللنگين را به آن تحميل خواهد كرد.  
حضرت آيت اهلل خامنه اي با انتقاد از سخنان كساني كه 
غيرمسئوالنه ايران را مسئول جنگ تحميلي مي دانند 
و مي گويند دفاع مقدس بايد بعد از آزادسازي خرمشهر 
پايان مي يافت، گفتند: حادثه  پايان جنگ يعني حمله 
و پيشروي صدام بعد از پذيرش قطعنامه۵۹۸ از جانب 
ايران و بعد از آن، حمله  مرصاد، نشان داد كه اگر در 
مقطع آزادي خرمشهر، دفاع پايان مي يافت، صدام 
حتماً مجدداً پيشللروي مي كرد، به خصوص اينكه 
بخش هاي زيادي از ايران عزيز، در آن مقطع هنوز در 

اشغال متجاوزان بود. 
ايشان تجزيه  ايران و جدا كردن خوزستان به عنوان 
بخشي مهم از كشور، به زانو درآوردن ملت، براندازي 
جمهوري اسالمي و در دست گرفتن سرنوشت ملت 
ايران را اهداف اصلي امپراطوري كينه توز سلللطه از 
تحميل جنگ به ايران برشمردند و گفتند، نبايد اين 

حقايق آشكار را فراموش كرد. 
    فرصت هاي ناشناخته دفاع مقدس را براي 

مردم تبيين کنيد
حضرت آيت اهلل خامنه اي تبديل جنگ هشت ساله 
از تهديدي بزرگ به فرصتي بزرگ را دومين حقيقت 
دفاع مقدس دانسللتند و گفتند: »جوشش انقالب، 
رهبللري تعيين كننده امام خمينللي و خصوصيات 
برجسللته و تاريخي ملت ايران«، سه عنصر و عامل 
مهمي بودند كه اين حقيقت شورانگيز را رقم زدند كه 
بايد در تبيين آن به خوبي كار شود، به خصوص اينكه 
فرصت هاي به  وجود آمده از دل تهديد سللهمگين 

جنگ، هنوز براي اكثر مردم ناشناخته است. 
فرمانده كل قوا، دادن درس عبرت به ملت هاي ديگر را 
از جمله اهداف زياده خواهان جهاني از به راه انداختن 
جنگ تحميلي برشمردند و افزودند: آنها مي خواستند 
با سللركوب ملت ايران، باب گشوده شده  مقاومت را 
كاماًل ببندند اما ملت، همه اهداف جبهه استكبار را 
خنثي كرد و برخالف تصور دشمنان، خود را باال كشيد 

و فرصت هاي بسيار آفريد. 
رهبر معظم انقالب اسالمي يكي از دستاوردهاي دفاع 
مقدس را ايستادگي مردم به ويژه مردم خوزستان و 
عرب زبان ها و بي توجهي آنها به وسوسه هاي دشمن 
براي تجزيه كشور دانسللتند و گفتند: دفاع مقدس 
همچنين زمينه سللاز بروز باورهاي ديني و برترين 

سجاياي اخالقي ملت ايران شد. 
    دفاع مقدس آحاد مردم را یكپارچه کرد

حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشللاره به بروز گذشت ، 
فداكاري  و دين باوري  در دوران دفاع مقدس به ويژه 
گذشللت خانواده هاي رزمندگان و شللهدا افزودند: 
در دوران دفاع مقدس، همه  كشللور به عمق دفاعي 
جبهه ها تبديل شد و شهر و روستا، مسجد و هيئت، 
حوزه و دانشگاه، همه در خدمت دفاع و انقالب قرار 

گرفتند. 
ايشان اتحاد و انسجام ملت را از ديگر دستاوردهاي 
دوران دفاع مقدس برشمردند و خاطرنشان كردند: در 
سال هاي ابتدايي انقالب به دليل اختالفات سياسي در 
سطوح باالي كشور و اقدامات تفرقه افكنانه گروهك ها، 
مردم دسته دسته شده بودند اما دفاع مقدس همه آحاد 

مردم را يكپارچه كرد. 
رهبر معظم انقالب اسالمي يكي ديگر از دستاوردهاي 
دفاع مقدس را كه زمينه ساز تبديل تهديد به فرصت 
شد، مسئله اقتدار نظامي كشور دانستند و گفتند: در 
شروع جنگ تحميلي وضع كشللور از لحاظ نظامي 
خوب نبود، اما دفاع مقللدس از يك طرف تبديل به 
آزمون وفللاداري ارتش به نظام مقللدس جمهوري 
اسالمي شللد و از طرف ديگر زمينه ساز سربرآوردن 

سپاه به عنوان يك حقيقت درخشنده شد. 
   حرکت پيش رونده نيروهاي مس�لح نباید 

متوقف شود
فرمانده كل قوا با تأكيد بر اينكه اقتدار نيروهاي مسلح 
موجب محبوبيللت آنها نزد مردم و ايجاد احسللاس 
امنيت براي كشور شد، افزودند: البته اين نكته بايد 
مدنظر فرماندهان محترم ارتش و سپاه باشد كه اين 
محبوبيت و اقتدار تا زماني است كه حركت پيش رونده 
نيروهاي مسلح با همان شتاب قبلي ادامه داشته باشد 
و دسللتخوش توقف و عقبگرد نشللود، زيرا هر گونه 
توقف در مقابل حركت رو به جلوي دشمن، به معناي 
عقبگرد اسللت و بر همين اساس مسئوالن نظامي و 
كشوري، پشللتيباني از نيروهاي مسلح را از كارهاي 

واجب خود بدانند. 
ايشان تأكيد كردند: به لطف الهي امروز كشور از لحاظ 
دفاعي به مرحله بازدارندگي رسيده است و از لحاظ 
تهديد خارجي نگراني وجود ندارد و دشمنان نيز اين 

موضوع را به خوبي مي دانند. 
   پيروزي و پيشرفت و صيانت کشور با مقاومت 

حاصل مي شود
رهبر معظم انقالب اسللالمي در اداملله به يك نكته 
مهم اشاره كردند و گفتند: برخي اوقات در مورد دفاع 

مقدس تعابيري همچون استفاده از موج انساني به 
كار برده مي شللود، در حالي كه محور تمام حركات 
و اقدامات و عمليات در هشللت سللال جنگ، تدبير 
و عقالنيت بللود و روش هللا و راه كنش هاي ابتكاري 
در عمليات مختلف قابل تدريس در دانشللگاه هاي 

نظامي است. 
حضرت آيللت اهلل خامنه اي از جمله دسللتاوردهاي 
دفاع مقدس را ثابت شدن يك اصل مهم براي ملت 
ايران دانستند و تأكيد كردند: در دوران دفاع مقدس 
ثابت شد كه صيانت كشللور و بازدارندگي در مقابل 
تهديدهاي دشللمن، تنها از راه مقاومت به دسللت 
مي آيد و نه تسليم. ايشللان افزودند: در همان اوايل 
جنگ افرادي معتقد به تسليم بودند و غيرمستقيم 
اين موضوع را مطرح مي كردند اما امام محكم ايستاد 
و در نهايت براي ملت ايران نيز ثابت شد كه پيروزي و 
پيشرفت و صيانت كشور با مقاومت حاصل مي شود. 

    مقاومت هوش�مندانه طرح هاي دشمن را 
ناکام کرد

رهبر معظم انقالب اسللالمي با اشللاره به استفاده از 
اصل مقاومت در مسائل مختلف سياسي، اقتصادي و 
فرهنگي خاطرنشان كردند: اين مقاومت هوشمندانه 
موجب شد اوالً يك اطمينان و اعتمادبه نفس داخلي در 
فعالين سياسي و فرهنگي به  وجود آيد، ثانياً به دشمن 
آموخت در محاسبات خود، همواره قدرت داخلي ايران 
را به حساب بياورد، چراكه ما با همين روحيه توانستيم 
در بسياري از موارد همچون فشار حداكثري يا طرح 
خاورميانه جديد يا تعرض به مرزهاي هوايي و دريايي 
از جمله ساقط كردن پرنده متجاوز دشمن يا توقيف 

شناورهاي خاطي آنان، دشمن را ناكام بگذاريم. 
ايشان به تأكيد مكرر خود بر لزوم روايتگري درست، 
اشاره كردند و گفتند: فعاليت هايي كه تاكنون در اين 
زمينه انجام شده خوب است اما همه آنها زيرساخت 

هستند و بايد خروجي كارها مشاهده شوند. 
    روایتگري درست دفاع مقدس

 موفقيت در ميدان هاي دیگر را تضمين مي کند
رهبر معظم انقالب اسالمي تأكيد كردند: هنگامي 
مي توانيد از نتيجه  كار خود در روايتگري دفاع مقدس 
احساس رضايت كنيد كه نوجوان دبيرستاني و جوان 
دانشگاهي با همان چشمي كه شما به دفاع مقدس 
نگاه مي كنيد، به مسائل آن بنگرد و همان برداشت 

را داشته باشد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي بللا تأكيد بر اينكه اگر اين 
مهم اتفاق بيفتد، موفقيت در ميدان هاي گوناگون 
آينده، حتمي خواهد بود، افزودند: حضور جوان هايي 
كه براي دفاع از حرم به ميدان رفتند و برخي هم به 
شهادت رسيدند از تأثيرات روايت درست بود، زيرا اين 

جوان ها دفاع مقدس را نديده بودند. 
فرمانده كل قوا با اشللاره به تالش دشمن براي انكار 
فرازها و اوج هاي دفاع مقللدس و بزرگنمايي برخي 
نقاط ضعف احتمالي گفتند، آنهللا با كار »فرهنگي، 
تبليغاتي و رسانه اي« پرحجم تالش مي كنند زرق 
و برق دروغين اسللتكبار را به رخ جوانان بكشللند و 
تلخي ها و تاريكي هاي خود را پنهان كنند و در مقابل، 
با پنهان كردن نقاط قوت و دستاوردهاي دفاع مقدس، 
 زمينه سللاز ترس مردم از قللدرت و هيبت ظاهري 
استكبار شوند كه نتيجه  آن، ترس از دشمن در ميدان 
سياسللي و خودكم بيني در مقابل دشمن در ميدان 

فرهنگي است. 
رهبر معظم انقالب اسللالمي در پايان پاسللخگويي 
به روايت هللاي دروغ و مخدوش از دفللاع مقدس و 
اصل انقالب اسللالمي را ضروري خواندند و افزودند: 
امريكايي ها و صهيونيست ها به نگارش كتاب و توليد 
فيلم در اين زمينه مشغول هستند كه بايد با استفاده 
از افراد اهل فكر و هنر در مقابل آنها تالش و اقدامات 

مناسب انجام داد. 
    گزارش رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح

در اين ديدار، سللردار سرلشكر محمد باقري، رئيس 
ستاد كل نيروهاي مسلح با اشاره به برگزاري »سومين 
آيين تجليللل و تكريللم سراسللري از يك ميليون 
پيشكسللوت دفاع مقدس و مقاومت«، گزارشللي از 
برنامه ها و فعاليت هاي انجام گرفته در زمينه حفظ و 
ترويج فرهنگ و ارزش هللاي دفاع مقدس بيان كرد. 
در آغاز اين مراسللم كه با ارتباط تصويللري با مراكز 
۳۱ اسللتان همراه بود، صادق آهنگللران دقايقي به 

نوحه سرايي پرداخت.

 دستيار و مشاور عالي فرمانده معظم کل قوا:
جنگ تحميلي قابل پيش بيني بود 

اما قابل پيشگيري نبود
دستيار و مشاور عالي فرمانده معظم کل قوا در پاسخ به این سؤال 
که آیا جنگ هشت ساله عليه ایران قابل پيش بيني و پيشگيري بود، 
گفت: جنگ تحميلي قابل پيش بيني بود اما قابل پيشگيري نبود. 
سردار سرلشكر سيديحيی رحيم صفوي، دستيار و مشاور عالي فرمانده 
معظم كل قوا در مراسللم بزرگداشللت هفته دفاع مقدس در سازمان 
بازرسللي كل كشللور گفت: رهبري حضرت امام)ره( و خون شهداي 
دفاع مقللدس راه كربال را باز كللرد و به فضل الهي، جبهلله مقاومت و 
خون شهيدان مدافع حرم همچون شهيد قاسم سللليماني و رهبري 
امام خامنه اي و مجاهدت ملت هاي مسلللمان منطقه، راه قدس را باز 

خواهد كرد. 
سرلشللكر صفوي تاريخ را حلقه اتصال گذشته به آينده دانست و بيان 
داشللت: امنيت ملي، پيشللرفت، عدالت، زايش تحللوالت فرهنگي و 
دگرگوني اقتصادي بسللتگي به تجربه اندوزي ها از سرگذشت اقوام و 
ملل مختلف در صلح و جنگ و عبرت گرفتن از آن و نگاه درست نسبت 

به آينده دارد. 
رئيس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شللهيد سليماني افزود: 
جنگ يكي از عناصر پايدار تاريخ بشللري اسللت، حتي تمدن جديد و 
دموكراسي هاي مطرح شده در جهان نيز از استمرار جنگ ها نكاسته 
است، نمونه اش اشغال و ظلم و سللتم و تجاوزگري 20ساله امريكا در 

افغانستان مظلوم و عراق مظلوم است. 
صفوي با تأكيد بر اينكه تمدن ايراني- اسللالمي چندهزار ساله، يكي 
از پايه هاي تمدن بشري است، گفت: ايران در كنار چين، هند، مصر و 
يونان جزو پايه هاي تمدن بشري بوده است و ترس و وحشت دشمنان 
فرامنطقه اي از ملت بزرگ و مسلللمان ايران، تنها به خاطر مؤلفه هاي 
قدرت ملي ما نيسللت بلكه آنها از سللابقه فرهنگي، روحيه حماسي و 

شجاعت و تاريخ و تمدن ما آگاه هستند و از آن در هراسند. 
دسللتيار و مشللاور عالي فرمانده معظم كل قوا تصريح كرد: اين سؤال 
مطرح است كه آيا جنگ هشت ساله عليه ايران قابل پيش بيني بود؟ 
بايد پاسخ داد كه بله، اين جنگ قابل پيش بيني بود اما قابل پيشگيري 
نبود. اين فرمانده عالي دوران دفاع مقدس با تحليل اهداف حداكثري و 
حداقلي رژيم بعث صدام در حمله به ايران خاطرنشان ساخت: حداقل 
هدف صدام و حاميان منطقه اي و فرامنطقه اي اش لغو قرارداد ۱۹7۵ 
الجزاير، تضعيف منابع انساني و اقتصادي و مديريتي جمهوري اسالمي 
و اشغال كامل خوزستان و هدف حداكثري آنها سرنگوني نظام نوپاي 

سياسي ايران بود. 
سرلشللكر صفوي با بيان اينكه صدام به هيچ يك از اهداف حداقلي و 
حداكثري خود نرسلليد، گفت: واقعيت آن است كه صدام و حاميانش 
در جنگ تحميلي عليه ملت ايران شكست خوردند و بعدها حكومتش 
توسللط ظالم بزرگ تري مثل امريكايي ها سللاقط شللد، در حالي كه 
جمهوري اسللالمي ايران به قدرت اول منطقه غرب آسيا تبديل شده 

است. 
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ژه
در روزهاي اخير عده اي به نام اعتراض به آنچه خشونت عليه وی

مهسا اميني عنوان مي كنند، در برخي شهرهاي كشورمان به 
خيابان ها آمدند، اما شعارها و نوع رفتارهاي تجمع كنندگان 
نشان داد آنان براي اعتراض به فوت يك دختر يا دفاع از حقوق 
زنان يا حتي نفي گشت ارشللاد به خيابان ها نيامده اند. مهسا 

اميني بهانه است . 
صرف نظر از شعارها، تجمع كنندگان به حجم بااليي از اموال 
خصوصي و عمومي آسيب زده اند. عالوه بر آن خشونت فيزيكي 
عليه ديگران، اعم از عابران يا مأموران پليس هم نسبت به ساير 
تجمعات در سال هاي گذشته شكل شديدتري به خود گرفته 
است. اين در حالي است كه تجمع كنندگان مدعي هستند براي 

اعتراض به خشونت به خيابان ها آمده اند!
آتش زدن ماشين هاي پليس، آمبوالنس هاي حاضر در محل 
تجمعات، ماشين هاي مردم، شكستن شيشه ها، آتش زدن 
بانك ها، كندن تابلوها و ميله هاي خيابان ها و ... بخشي از اين 
آسيب زدن هاست كه طبعاً هزينه آن از بيت المال، يعني در واقع 

از جيب مردم پرداخت مي شود. 
ايسللنا گزارش داده كه »در روزهاي گذشللته ۱2آمبوالنس 

در سطح كشور مورد حمله معترضان قرار گرفته و از چرخه 
خدمات رساني خارج شده است.« اين خبرگزاري همچنين 
نوشللته كه هزينه خريد و تجهيز هر آمبوالنس ۱۵0ميليارد 
ريال خواهد شد. اين پول ها را آشللوبگران مي پردازند يا بايد 
از جيب مردم تأمين شود؟ از سويي آيا اين خسارت زدن ها به 
اموال عمومي و خصوصي اداي احترام به مهسا اميني يا اعتراض 

به گشت ارشاد در تذكر به اوست؟!
با اين حال، خسارت مالي فقط بخشي از اين اغتشاشات است 
كه با سوءاستفاده از اندوه و تأسف عمومي در ايران نسبت به 
فوت يك دختر در مقر پليس امنيت اجتماعي تهران، انجام 
گرفت. بخش تلخ تر ماجرا خشونت عليه انسان هاي ديگر است. 
ضرب و شتم شديد يك جوان بسيجي در رشت باعث بيهوشي 
و به كما رفتن او شد. در فيلمي ديگر، آشوبگران يك پليس را 

آتش زده اند!
يكي از فيلم هاي تلخ اين روزها مربوط به دختري چادري است 
كه حين رفتن به منزل، در ميان آشللوبگران در بلوار كشاورز 
تهران گير افتاده و چادر و روسري از سرش مي كشند و براي 
دقايقي او را مورد ضرب و شتم قرار مي دهند. مگر مي شود با نيت 

دفاع از حقوق زن به خيابان آمده باشي و شعار »زن، زندگي، 
آزادي« بدهي و بعد به زني بي گناه اينگونه آزار برساني؟!

خبرها از قم در فضاي مجازي هم حكايت از حمله آشوبگران به 
يك زن و شوهر در ماشين شخصي شان دارد كه موجب سقط 
جنين زن و سپس مرگ آن زن مي شود. در اين مورد هنوز هيچ 

خبر رسمي ای منتشر نشده است. 
در خبري ديگر هم اسماعيل زارعي كوشا، استاندار كردستان 
به كشته شدن يك شللهروند ديواندره اي اشاره كرده و گفته 
است: »بر اسللاس نظر متخصص، اين فرد با سالح جنگي ای 
كشته شده كه هيچ كدام از رده هاي نيروهاي مسلح از اين نوع 
سالح استفاده نكرده اند. قطعاً اين سناريوي دشمن بوده كه 
بالفاصله مشخصات و تصوير آن فرد در شبكه هاي ماهواره اي 

پخش شد.«
او اضافه كرده اسللت: »آنها فرد ديگري را با همان شرايط در 
خودرويي در كنار بيمارستان سقز رها كرده بودند و بايد مراقبت 
كنيم و اجازه ندهيم از اين ابراز احساسات جوانان، دشمنان 
سوءاستفاده و داغ ديگري بر داغ هاي ما اضافه كنند. مرگ نفر 

سوم نيز مشكوك و در دست بررسي است.«

 معترض خشونت هستيد يا عامل آن؟

ليدر 


