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در چهلمين سال انقالب

در چهل سالگي انقاب شكوهمند اسللامي ايران شاهد اقدامات 
مثبت و مباركي توسللط ائمه جمعه )به ويژه ائمه جوان(، بسيج و... 
در زمينه خدمت رسانی، اقتصاد مقاومتي و پيوند بين نسل جديد با 
آرمان هاي انقاب اسامي هستيم كه رجعت مديريتي به دهه ۶۰ 
و آرمان ها و ارزش هاي انقاب اسامي را نويد مي دهد. اين اتفاقات 
مبارك از تقابل نگاه مديريت انقابي، جهادي و مردمي براي اداره 
كشللور با مديريت »ليبرال«، »اشرافي«، »خسللته«، »بي حال«، 
»ناكارآمللد«، »تنبللل«، »مصرف گللرا«، »مرفلله و زياده خواه«، 
»پرتوقع«، »پرافاده و پرخرج«، »بي ثمر«، »مرعوب«، »مردم جدا 
و غيرمردمي«، »غرب زده«، »رانت خوار«، »توجيه گر«، »وابسته و 
وام دار«، »منفعت طلب«، »غير انقابي« و... خبر مي دهد. ترديدي 
نيست كه سهم مديريت غيرانقابي و ناكارآمد در اوضاع نابسامان 
موجود، اگر بيش از تاش دشللمن خارجي و تحريم ها نباشد قطعاً 
كمتر نبوده و مهم ترين راهكار مؤثر براي برون رفت از وضع موجود 
تحول مديريتي از وضع موجود به مديريت جوان، انقابي و جهادي 
اسللت كه نتيجه عملي آن از بين بردن آسيب هاي دروني كه بستر 
طمع ورزي دشمن و تهديد هستند و تبديل تهديدها به فرصت هاي 
ناب و رسللاندن جمهوري اسللامي به قله هاي علمي و اقتصادي و 
فرهنگي جهان و ارائه يك الگوي موفق به بشريت است. مديريتي 
كه اين روزها كام مردم را شيرين ساخته در پي اهداف بزرگي است 
كه با ماهيت انقاب اسامي پيوند خورده  و بدون اين اهداف، انقاب 

اسامي ماهيت خود را از دست مي دهد: 
۱ - ترجيح مديريت جهادي بر ديوان ساالري فرسوده. 

۲ - ترجيح مديريت انقابي بر مديريت مرعوب غرب.
۳ - ترجيح مديريللت باورمند )ما مي توانيم( بللر مديريت نااميد و 

مأيوس.
٤ - ترجيللح امنيت و مصلحللت نظام بللر خواسللته هاي ظالمانه 

بين المللي و نظام سلطه.
۵ - ترجيح مردم بر اقليت هاي حزبي و جناحي. 

۶ - ترجيح ديپلماسي مقاومت بر ديپلماسي مذاكره.
۷ - ترجيح نگاه به شرق بر نگاه به غرب. 

۸ - ترجيح كشورهاي همسايه بر ديگر كشورها و ترجيح كشورهاي 
مسلمان بر غيرمسلمان.

۹ - ترجيح توليد بر واردات.
۱۰ - ترجيح مديران جوان بر مديران پير و فرسوده.
۱۱ - ترجيح حمايت از كوخ نشينان بر كاخ نشينان. 

۱۲ - تكيه به ظرفيت ها و توانمندي هللاي داخلي به جاي تكيه به 
بيگانگان.

۱۳ - ترجيح عدالت بر توسعه. 
۱٤ - ترجيح نهضت توليد علم بر مصرف علوم ديگران.

۱۵ - تقويت و بومي سللازي توان دفاعي كشور بر وابستگي نظامي 
به بيگانگان.

۱۶ - ترجيح مردم ساالري ديني بر دموكراسي ليبرال غربي. 
۱۷ - ترجيح ايجاد و توسعه شركت هاي دانش بنيان بر شركت هاي 

كپي كار.
۱۸ - و... 

مديريللت جهادي، انقابللي كه مردم ايللران طالب آن هسللتند و 
مي تواند مشكات كشور را بسان زمان دفاع مقدس حل كند واجد 
ويژگي هاي زير اسللت: »جوان«، »شللجاع و نترس«، »مردم گرا«، 
»ايثارگللر«، »خودبللاور و متكللي به خدا«، »دشللمن شللناس و 
دشمن ستيز«، »هم افزا، وحدت گرا و ضد تفرقه«، »كارآمد«، »پويا 
و خاق«، »تحول گرا«، »باانگيللزه«، »انعطاف پذير«، »اميدوار به 
آينده روشن«، »شايسته ساالر«، »مسئوليت پذير«، »دين محور«، 
»عدالت خواه«، »آرمان گرا«، »فسادسللتيز«، »ضد رانت خواري«، 
»عاشللق خدمت«، »نوآور«، »صبور و شللكيبا«، »ضد اشرافيت«، 

»متكي به ظرفيت هاي داخلي« و »واليت محور«. 
يك جريان مرموز در تاش اسللت ما را به ارتجاع و عقب نشيني از 
آرمان هاي انقاب اسامي دعوت كند كه اين ارتجاع زمينه ساز فتنه 
اكبر اقتصادي و نااميد سازي و عصباني كردن و ميدان آوردن مردم 
عليه نظام است و از همين رو اسللت كه حضرت امام خامنه اي در 
۲۹ بهمن ۹۶ در ديدار مردم آذربايجان شرقي مي فرمايند: »يكي 
از مهم ترين آفت هاي همه  انقاب ها ارتجاع است. ارتجاع يعني اين 
حركتي كه انقاب شللروع كرده بود و ملّت داشتند در اين مسير با 
نيروي انقابي و با سرعت حركت مي كردند، در يك جاهايي سست 
بشوند، بعد متوقف بشوند، بعد برگردند؛ اين ارتجاع است؛ ارتجاع 
يعني برگشت. همه  انقاب هاي بزرگ تاريخ كه ما آنها را مي شناسيم 
-مثل انقاب فرانسلله، مثل انقاب روسلليه و انقاب هايی كه در 
كشورهاي آفريقا و امريكاي التين و جاهاي ديگر اتّفاق افتاد- تقريباً 
بدون استثنا در سال هاي اّول عمر خودشان به اين بليه دچار شدند؛ 
اينكه چهل سللال بگذرد و شعارهاي انقاب دسللت نخورد، تكان 
نخورد، در هيچ كدام از اين انقاب ها وجود ندارد؛ ما توانستيم اين 
شعارها را حفظ كنيم. اّما خطرناك است؛ من وظيفه دارم خطر را 
به مردم عزيزمان بگويم. ما اگر به سمت اشرافيگري حركت كرديم، 
اين رفتن به سمت ارتجاع است؛ اگر به جاي توّجه به طبقه  ضعيف، 
دل سللپرده   طبقات مرّفه و زياده خواه در كشور شديم، اين حركت 
به سمت ارتجاع است؛ اگر به جاي تكيه   به مردم به خارجي ها تكيه 
كرديم، اميدمان را به بيگانه ها بستيم، اين حركت در سمت ارتجاع 
است؛ اين نبايد اتّفاق بيفتد. نخبگان جامعه بايد حواسشان باشد، 
مديران جامعه بايد حواسشان باشللد. مديران كشور بايد به شّدت 
مراقبت كنند، مردم هم نگاه كنند، با حّساسيت دنبال كنند رفتار 
ماها را، رفتار مديران را؛ با حّساسيت. ارتجاع چيز خطرناكي است. 
ارتجاع وقتي اتّفاق مي افتد، معنايش اين اسللت كه همان آدم های 
انقابي سللابق سللِر كارند اّما خط را عوض كرده انللد، راه را عوض 
كرده اند؛ كأنّه انقاب شده بود براي اينكه آنها بروند و ما بياييم سِر 
كار! براي اين )كار( كه انقاب نشد؛ انقاب يعني دگرگوني، انقاب 
يعني تغيير مسللير، انقاب يعني يك هدف های وااليی را در نظر 
گرفتن و به سللوي آنها حركت كردن؛ اگر از اين هدف ها فراموش 

كرديم، ديگر انقاب نيست. «
در همين زمينه سخنان بنيانگذار جمهوري اسامي ايران نيز تكان 
دهنده و عبرت آموز است: »آن روزي كه دولت ما توجه به كاخ پيدا 
كرد، آن روز اسللت كه بايد ما فاتحه  دولت و ملللت را بخوانيم. آن 
روزي كه رئيس جمهور ما خداي نخواسته، از آن خوي كوخ نشيني 
بيرون برود و به كاخ نشلليني توجه بكند، آن روز است كه انحطاط 
براي خود و براي كساني كه با او تماس دارند پيدا مي شود. آن روزي 
كه مجلسيان خوي كاخ نشيني پيدا كنند خداي نخواسته، و از اين 
خوي ارزنده كوخ نشيني بيرون بروند، آن روز است كه ما براي اين 

كشور بايد فاتحه بخوانيم. «
در جشن ٤۰ سالگي انقاب اسامي، ارتجاع كام مردم را تلخ كرده 
و دستاوردهاي بزرگ و گسترده انقاب را پوشانده و اسباب تحقير 
انقاب و سوءاستفاده  دشمن را مهيا نموده است، از اين رو يكي از 
مطالبات جدي مردم، نظام و رهبري در جشن ٤۰ سالگي انقاب 
اسامي، اصاح روش هاي ارتجاعي كشورداري و دعوت خواص به 
تغيير الگوهاي مديريتي موجود به الگوي مديريت انقابي و جهادي 
است كه در غيراين صورت جبراً توسللط مردم از قطار انقاب پياده 

خواهند شد.

سيد عبداهلل متوليان

پيام رهبر انقالب به نشست انجمن هاي اسالمي 
دانشجويان در اروپا 

 پيشگام در جهاد بي نياز كردن كشور 
از بيگانگان باشيد

حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي به پنجاه و سومين نشست اتحاديه 
انجمن هاي اسللامي دانشللجويان در اروپا، تأكيد كردند: پيوسللتن 
دانشللجويان ايراني در هر نقطه از جهان به حركت پيشرفت و بي نياز 

كردن كشور از بيگانگان، جهاد في سبيل اهلل است. 
به گزارش پايگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبري، متن پيام رهبر 
انقاب اسامي كه صبح ديروز حجت االسام جواد اژه اي آن را در مركز 

اسامي هامبورگ قرائت كرد، به اين شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

جوانان عزيز
همه مي دانيم كه شللما دانشجويان در شللمار برترين اميدهاي آينده  
كشوريد. آنچه همه بايد بدانند اين است كه به توفيق الهي هم اكنون 
خيل عظيمي از دانشجويان ديروز، در كشور به كارهاي بزرگ سرگرمند 
و لذت خدمت به پيشرفت دانش و فناوري در ميهن خود را با همه  وجود 
حس می كنند. دانشجويان امروز ما -در هر نقطه  جهان- اين فرصت را 
خواهند داشت كه به اين مجموعه هاي مؤمن و خدوم بپيوندند و كشور 
را از بيگانگان كامًا بي نياز كنند. اين حركت آنگاه كه با نيت صادقانه و 
خدايي انجام گيرد، جهاد في سبيل اهلل است. شما جوانان انجمن هاي 
اسامي می توانيد پيشگامان و راهبران اين جهاد باشيد. توفيق روزافزون 

شما را از خداوند خواهانم.
 سيدعلي خامنه اي ۲۰ دي ۱۳۹۷

فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا :
بايد تحريم ها را به فرصت تبديل كنيم

عرصه اي در مهندس�ي نيس�ت كه قله هاي آن توس�ط فرزندان 
ايران فتح نش�ده باش�د؛ ش�ايد اي�ن تحريم ه�ا به عن�وان يك 
فرص�ت براي م�ا تلق�ي ش�ود و باي�د آنها را ب�ه فرص�ت تبديل 
كني�م و به ط�رف بومي س�ازي و اقتص�اد مقاومت�ي بروي�م. 
به گزارش سللپاه نيوز؛ دكتر سللعيد محمد، فرمانده قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبيا درآيين آغاز عمليات اجرايي متروي اسامشهر اظهار كرد: 
امروز سللپاه در كنار دولت و همه مسئوالن دلسللوز نظام به عنوان يك 
پشتوانه امكانات و تجهيزات، توان مهندسي خود را در جهت توسعه و 
آباداني كشور آرايش داده تا در فضاهايي كه براساس نيازمندي ها اعام 
شده بتوان خدمت كرد. وي افزود: با توجه به شرايط اقتصادي حاكم بر 
كشور و دشمني دشمنان نسبت به نظام و انقاب بايد انسجام نيروهاي 
انقابي بيشتر شود چراكه دشمن با تمام امكانات خود به ميدان آمده و 
معيشت و اقتصاد مردم را هدف قرار داده است.  فرمانده قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبيا با بيان اينكه توان مهندسي سپاه كه در عرصه هاي مختلف به 
نمايش درآمده حاصل همكاري مشترك ميان سپاه با دولت ها بوده است، 
اظهار كرد: عرصه اي در مهندسي نيست كه قله هاي آن توسط فرزندان 
ايران فتح نشده باشد؛ شايد اين تحريم ها به عنوان يك فرصت براي ما 
تلقي شللود و بايد آنها را به فرصت تبديل كنيم و به طرف بومي سازي، 
ايراني سازي و اقتصاد مقاومتي برويم. وي افزود: در حوزه مترو مجموعه 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا با توجه به لزوم توسعه اين بخش در خدمت 
مجموعه نظام است، بنابراين به دليل اهميت آن، عمده ارز كشور ساليانه 

به خاطر تأمين تجهيزات مترو خارج مي شود. 
فرمانده قللرارگاه سللازندگي خاتم االنبيا با بيان اينكلله تحقق اقتصاد 
مقاومتي و بومي سازي نيازمند يك عزم جدي است، بيان كرد: بايد به 
جوانان و نخبگان دانشللگاهي  اعتماد كرد و هركجا كه اين اتفاق افتاد 
نتيجه گرفته ايم. دكتر محمد با بيان اينكه در بحث مترو عقب هستيم، 
 افزود: در پروژه متروي اسامشهر ۱۰/۵ كيلومتر تونل به صورت دستي 
و مكانيزه به اجرا در مي آيد و نقش بسزايي در وضعيت حمل ونقل مردم 
در اين منطقه دارد. وي با تشللريح جزئيات طرح متروي اسامشللهر 
گفت: زمان اجراي طرح ۳۶ ماه پيش بيني شده و تمام تاش قرارگاه 
خاتم االنبيا اين است كه در مدت مقرر به اجرا درآيد.  محمد تأكيد كرد: 
توان امروز قرارگاه ۹ دسللتگاه TBM قطر بزرگ باالي ۹ متر بوده كه 
اين خود يك آورده است كه قيمت هر كدام بالغ بر ۳۰ ميليون دالر بوده 
و اگر با ارز امروز بخواهيم يك دستگاه را تهيه كنيم بايد اعتبار عظيمي 
از پروژه صرف هزينه آن شود ولي امروز با دارا بودن اين توان و تجهيزات 
در اختيار توسعه شهري قرار دارد. وي با اشاره به فعاليت هاي قرارگاه 
خاطرنشان كرد: امروز راندمان خوبي كه از پروژه ها گرفته ايم به عنوان 
مثال ۱۱۲۵ متر حفاري در يك ماه توسط دستگاه TBM تونل تمام 
مقطع احداث شده و در كار شهري ۶۵۰ متر در ماه است كه در صورت 

پشتيباني از اين پروژه اين طرح به سرعت قابل اجرا است. 

سردار كارگر: 
اسناد محرمانه دفاع مقدس منتشر مي شود

رئيس بني�اد حفظ آث�ار و نش�ر ارزش ه�اي دفاع مق�دس گفت 
ك�ه اس�ناد محرمان�ه جن�گ تحميل�ي رژيم بع�ث ع�راق عليه 
جمهوري اس�المي ايران ابتداي سال آينده منتش�ر خواهد شد. 
سردار بهمن كارگر روز گذشته در گفت وگو با ايرنا، با بيان اينكه انتشار 
اسناد محرمانه دوران دفاع مقدس در دسللتور كار است، اظهار داشت: 
از اوايل سال ۹۸ سللايتي را معرفي خواهيم كرد كه در آن تمام اسناد و 
مدارك دوران دفاع مقدس منتشر خواهند شد. وي افزود: اسناد مربوط 
به عمليات هاي كرباي چهار و كرباي پنج و ديگر عمليات های دوران 
دفاع مقدس نيز در اين سايت منتشر مي شود.  به گفته رئيس بنياد حفظ 
آثار و نشر ارزش هاي دوران دفاع مقدس ۹۰ درصد كل اسناد دوران دفاع 
مقدس قابل انتشار هستند كه سال آينده منتشللر خواهد شد. سردار 
كارگر چندي پيش ضمن بازديد از خبرگزاري ايرنا، از ۵۶ طرح مطالعاتي 
و پژوهشي در حوزه دفاع مقدس سخن گفت و آن را به جعبه سياه جنگ 
تشبيه كرد و گفت: تمام مسائل جنگ در همه ابعاد در اين طرح ها آمده 
است و ممكن اسللت اين آثار را در قالب ۲۰۰ كتاب منتشر كنيم يا ۵۰ 
فيلم از روي آنها بسازيم و تا پايان برنامه ششم فرصت انتشار اين طرح ها 
را داريم. رئيس سازمان اسناد و مدارك دفاع مقدس بنياد حفظ آثار و 
نشر ارزش هاي دفاع مقدس نيز چندي پيش از تاش ها براي تشكيل 
»سامانه جامع اسناد و مدارك هشت سال دفاع مقدس« خبر داد. سردار 
غامرضا عاماتي افزود: در اين سللامانه تمامي اسناد مربوط به هشت 
سال دفاع مقدس وزارتخانه ها، نهادها و ارگان هاي سراسر كشور جمع 
آوري و در دهه فجر رونمايي مي شللود. وي با اشاره به صدور آيين نامه 
جمع آوري اسناد و مدارك دفاع مقدس، افزود: اين آيين نامه به تمامي 
دستگاه هاي اجرايي در استان ها اباغ شده است و فرايند جمع آوري اين 

اسناد براساس اين آيين نامه اجرا خواهد شد. 

نش�ان دادن شهرهاي موش�كي يك راهبرد 
اس�تراتژيك ب�راي نش�ان دادن تواناي�ي 
كش�ور ب�راي پاس�خگويي ب�ه تهدي�دات 
احتمال�ي دش�منان ب�ود ت�ا آنه�ا دچ�ار 
اش�تباه اس�تراتژيك نش�وند، ش�هرهاي 
موش�كي نش�ان داده ش�د تا جنگ نش�ود. 
به گزارش ايسنا، سردار غامرضا جالي، رئيس 
سازمان پدافند غيرعامل كشللور طي سخناني 
در نشست رئيسان و دبيران كميته هاي پدافند 
غيرعامل دستگاه هاي اجرايي كشور اظهار كرد: 
در سال جاري نقشه هاي بسياري عليه جمهوري 
اسللامي طراحي شد و دشللمن به دنبال ايجاد 
تابسللتان داغ براي ما بود اما توانستيم به خوبي 
از اين مسللائل عبور كنيم. وي ادامه داد: تمركز 
و فشللار امريكايي ها بر اسللاس آنچه خود اعام 
كرده اند فشللار مادون جنگ است، آنان در ابتدا 
موضوع خروج از برجللام را در پيش  گرفتند تا با 
خروج از آن، تحريم و فشار را به ما تحميل كنند 
و بتوانند به اهداف خود برسللند. آنللان در كنار 
تحريم، عمليات مكملي را نيللز به كار گرفتند و 
فكر مي كردند با فشار اقتصادي بر مردم مي توانند 
به اهداف خود برسند، اما در نهايت به اين نتيجه 
رسلليدند كه نمي توانند طرح براندازي را دنبال 
كنند و در يك عقب نشيني آشكار مسئله فشار را 

براي تغيير رفتار جايگزين كردند. 
  راهكارهاي اروپا مشكل گشا نيست

جالي با بيان اينكه امريللكا محور همه اقدامات 
خود عليه ايران را منافقين قرار داده بود، اظهار 

كرد: امريكايي ها در شهريور فهميدند اطاعاتي 
كه گروهك منافقين در اختيارشان قرار مي دهد 
مبتني بر واقعيت نيست، همه برنامه  امريكايي ها 
و تاش شان براي آشوب در جامعه با هوشياري و 
آگاهي مردم با شكست روبه رو شد. البته يكسري 
مسللائل در كشللور وجود داشللت كه با رويكرد 
انسجام و وحدت توانسللتيم به خوبي تهديداتي 
را كه براي ايجاد تابستان داغ ايجاد كرده بودند 
پشللت سللر بگذاريم. وي اداملله داد: اروپايي ها 
با بيان تللاش براي حفظ برجام مي خواسللتند 
در عين اينكه برجام را حفللظ مي كنند، زمينه 
فشار را براي امريكا ايجاد كنند و امروز مي بينيم 
وقت كشي را پيش گرفته اند، مسئوالن بايد بدانند 
كه راهكارهاي اروپا نمي تواند براي ما مشكل گشا 
باشد پس بايد به دنبال يك راه حل بهتر باشيم. 

رئيس سللازمان پدافنللد غيرعامل با اشللاره به 
سللندهاي راهبردي تازه منتشللر شللده امريكا 
اظهار كرد: در اسللناد راهبردي جديللد امريكا 
مسائل تازه اي مطرح شللده كه بايد به آن توجه 
كرد؛ آنها در حوزه سللايبر تأكيد كردند كه بايد 
كنترل فضاي سللايبر را در اختيار خود داشللته 
باشند و اين نشللان مي دهد كه احتمال تحريم 
سللايبري و تحميل هزينه هاي آن بر كشللور ما 
وجود دارد و مي خواهند كاري كنند كه خدمات 
پايداري در كشور ما با مشكل روبه رو شود، مسئله 
ديگري كه احتمال دارد از سوي آنها دنبال شود 
قطع اينترنت به صورت نقطه اي و مسللئله ديگر 
اجراي عمليات آفندي به زيرساخت هاي كشور 

اسللت كه بايد براي مقابله با حمله هاي سايبري 
دشمنان آماده بود.  جالي راهبرد ديگر دشمنان 
عليه كشور را تهديدات تركيبي دانست و گفت: 
امريكايي ها اتاق عملياتي عليه كشور ما تشكيل 
داده اند تا اقدامات عليه ايران به صورت هماهنگ 
و در اين اتاق جنگ تصميم گيري شود. اين نشان 
مي دهد كه آنها شمشير را از رو بستند و تهديدات 
را به صورت آشللكار مطرح مي كنند و اين نماد 
دشمني علني و رسمي امريكا عليه ايران است. 

  دشمن دنبال ايجاد كمبودهاي مصنوعي 
است

وي ادامه داد: امريكايي ها به دنبال اين هسللتند 
كه با استفاده از اشتباهات كوچك مسئوالن، آن 
را در راستاي اهداف خود استفاده كند، مانند آن 
موضوعي كه در دالر ٤۲۰۰ توماني اتخاذ شد كه 

يك سياست اشتباه اقتصادي بود. 
رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور يكي ديگر 
از تهديداتي كه متوجه كشور هست را در حوزه 
هوشمندسازي اشيا دانسللت و گفت: دشمنان 
با اسللتفاده از اين ظرفيت هوشمندسازي قطعاً 
تاش مي كنند تا اطاعات مللورد نياز خود را از 
جامعه ما به دسللت آورند، بللراي مثال با فروش 
دوربين هاي مداربسته و تعريف برنامه هايي، اين 
دسللتگاه ها هر چيزي را تصويربرداري مي كنند 
كه يك نسللخه از آن را به آدرس ارسللال كند. 
وي با اشاره به جنگ رواني دشمنان اظهار كرد: 
دشمنان انقاب با استفاده از شبكه هاي اجتماعي 
و در شللرايط تحريم و فشللار اقتصادي به دنبال 

ايجاد كمبودهللاي مصنوعللي در نتيجه تجمع 
مردم براي خريد كاالي خاص مي شللوند تا اين 
كاال در بازار بللا كمبود مواجه شللود و در نتيجه 

ايجاد ناآرامي كند. 
  وحدت و يكصدايي، راه مقابله با دشمن

جالي راهكار مقابله با تهديدات سياسي دشمن 
را ايجاد وحللدت و يكصدايي بللا محوريت رهبر 
معظم انقاب در مقابل دشمنان دانست و گفت: 
بايد دشمنان ما تنها يك صدا از كشور بشنوند و 
يك تصوير قدرتمند از جمهوري اسامي بايد در 
مقابلش چشم دشمنان باشد، به همين دليل همه 
ما بايد تاش كنيم تا يك چهره قدرتمند از دولت 
در مقابل دشمن ايجاد شود. از سوي ديگر نبايد 
ضعف هاي موجود كشور را بزرگ نمايي كنيم، به 
عبارت ديگر نبايد هيچ پيام ضعفي از داخل كشور 
به بيرون مخابره شللود.  رئيس سللازمان پدافند 
غيرعامل كشللور گفت: اگر دشمن احساس كند 
كه كشور دچار ضعف شده است، حتماً به دنبال 
آسيب رسللاندن به كشللور مي رود. نشان دادن 
شهرهاي موشكي يك راهبرد استراتژيك براي 
نشان دادن توانايي كشللور جهت پاسخگويي به 
تهديدات احتمالي دشمنان بود تا آ نها دچار اشتباه 
استراتژيك نشوند، شهرهاي موشكي نشان داده 
شد تا جنگ نشود. وي ادامه داد: دشمنان بايد به 
خوبي بدانند كه اگر يكي بزنند ۱۰ تا مي خورند. 
همين نمايش اقتدار موجب شد امريكايي ها به اين 
نتيجه برسند كه در خليج فارس و حوزه زميني 

نمي توانند با ايران وارد جنگ شوند. 

رئيس دفتر رئيس جمهوري با انتقاد ش�ديد 
از برخي كش�ورهاي اروپايي ب�ه دليل متهم 
كردن ته�ران به حمايت از تروريس�م، تأكيد 
ك�رد: اروپ�ا در ص�ورت صداق�ت، از حمايت 
منافقين و گروه هاي تجزيه طلب دست بردارد. 
محمود واعظي روز گذشته در گفت وگو با خبرنگار 
سياسي ايرنا، در پاسخ به سؤالی درباره تحريم ايران 
توسط اروپا، اظهار داشت: اروپا نبايد فراموش كند 
كه اين جمهوري اسامي ايران بود كه به ياري مردم 
عراق و سوريه شتافت تا با تروريسم داعشي به طور 
مؤثر بجنگد. وي با بيان اينكه اين جمهوري اسامي 
ايران بود كه با داعش جنگيد و شهيد داد تا اين گروه 
تروريستي توان كمتري براي اقدامات جنايتكارانه 

خود در جهان از جمله در اروپا داشته باشد، تصريح 
كرد: اروپا به جللاي قدردانللي از تاش هاي ايران 
در مبارزه بي امان با تروريسللم، ما را به حمايت از 

تروريسم متهم مي كند. 
رئيس دفتر رئيس جمهوري يادآور شد: جاي هيچ 
شك و شبهه اي نيست كه اروپا مأمن تروريست ها 
– چه منافقين و چه ديگر گروه هاي تروريسللتي 
تجزيه طلب – است و طي ٤۰ سال گذشته با ارائه 
حمايت هاي مختلف، زمينه فعاليت اين گروه ها 
براي انجام اقدامات تروريستي در داخل كشور را 
فراهم آورده است. واعظي ادامه داد: اگر اروپا در 
مبارزه با تروريسللم صداقت دارد، بايد از حمايت 
از اين تروريست ها كه دستشللان به خون مردم 

ايران آغشته است، دسللت بردارد. وي در پاسخ 
به پرسشللي درباره كانال مالي با اروپا )SPV( و 
انتظارات تهران از اتحاديه اروپللا در اين عرصه، 
اظهار داشت: برخي تحريم هاي اخير اروپا عليه 
ايران را فرصت مناسللبي براي حمله به برجام و 
اعام عدم صداقت اروپا در نهايي كردن كانال مالي 
مي دانند و اين درحالي است كه گفت وگوي ما و 
اروپا درباره برجام به اين معنا نيست كه با اروپا در 
مورد موضوعات ديگر اختاف نظر نداريم. رئيس 
دفتر رئيس جمهوري تأكيد كرد: بنابر اين در عين 
اينكه تحريم هاي اخير اروپا را محكوم مي كنيم، از 
اروپا انتظار مي رود كه حمايت از برجام و مخالفت 
با تحريم هاي امريكا را به اقللدام عملي تبديل و 

تعهدات خود در چارچوب برجام را عملياتي كند. 
واعظي با تأكيد بر اينكه ما به گفت وگوي خود با 
اروپا در مورد برجام و كانال مالي ادامه مي دهيم 
ولي به آن دل نمي بنديم و تعامل خود با ديگران 
را معطل اروپا نكرده و نمي كنيم، گفت: جمهوري 
اسامي ايران هم اكنون با كشورهاي مختلف از 
جمله چين، روسيه، هند و همسايگان  تعامات 
سياسي و اقتصادي بسيار خوبي دارد و اين طور 
نيست كه كار كشللور، معطل تصميم اروپايي ها 
شده باشللد. رئيس دفتر رئيس جمهوري افزود: 
اروپا بايد بلله تعهدات خللود در چارچوب برجام 
عمل كند و تعلل بيش از حد در اين زمينه هيچ 

توجيهي ندارد.

رئيس سازمان پدافند غيرعامل: 

نمايش شهرهاي موشكي براي پيشگيري از جنگ بود

رئيس دفتر رئيس جمهور: 

اروپا براي اثبات صداقت خود از حمايت منافقين دست بردارد

   دفاعی

  خبر

برخی اظهارات اخي�ر مبني بر اينكه صنعت 
دفاعي و موش�كي يادگار آيت اهلل هاش�مي 
است، ناشي از نشناختن تاريخ موشكي است. 
حميدرضا مقدم فر، كارشناس مسائل سياسي در 
گفت وگو با تسنيم درباره اظهارات رئيس جمهور 
در مراسم دومين سالگرد ارتحال آيت اهلل هاشمي 
رفسنجاني كه صنعت دفاعي و موشكي را يادگار 
آقاي هاشمي ناميد، گفت: براي تجليل از آيت اهلل 
هاشمي بايد از افراط وتفريط دوري كرد؛ ايشان 
قبل و بعد از انقاب زحماتي براي كشور كشيدند 
و در بين نسللل اول انقاب جزو افرادي است كه 
خدمات قابل توجهی در انقاب اسامي داشته اند 
اما در كنار اين اقدامات و خدمات، اشللتباهات و 
خطاهاي مهمي نيز در دوران مسللئوليت هاي 
خود داشته اند كه خساراتي را براي مردم و انقاب 
ايجاد كرده است.  وي با بيان اينكه البته در سالروز 
رحلت قاعدتاً بايد خدمات و سللجاياي ايشان را 
مطرح و از وي تكريم كرد، گفللت: اما بايد توجه 
داشللت كه اغراق و قلب واقعيت ها به نام تكريم، 
نتيجه معكللوس دارد و موجب تخريب ايشللان 
مي شللود و متأسللفانه صحبت های اخير رئيس  
محترم جمهور درباره ايشللان كامًا اغراق آميز 
بود كه باورپذيري و تأثير سخن را از بين مي برد 
و توجه به همان خدمات آيت اهلل هاشمي را هم 
تحت تأثير قرار مي دهد.  اين كارشناس مسائل 
سياسي خاطرنشان كرد: اينكه صنايع دفاعي و 
موشكي كشللور در وضعيتي از كارآمدي و ابهت 
قرار دارد كه هركسي به آن افتخار و براي سهيم 
دانستن در شكل گيري اش رقابت مي كند، نشانه 
خوب و افتخارآميزي است اما در اين روايت ها بايد 

به واقعيت هاي تاريخي هم اعتنا شود.  
مقدم فر افللزود: واقعيت اين اسللت كه پس از 
شللكل گيري جنگ شللهرها در دفاع مقدس، 
مجموعه  تصميم گيران و مسللئوالن كشور به 
اين جمع بندي رسلليده بودند كه كشور براي 
دفاع از مردم و شللهرها در مقابل جنون صدام 
نياز به موشللك دارد. وي با بيللان اينكه در آن 
مقطع هيچ نشللانه اي وجود نللدارد كه آيت اهلل 
هاشمي به فكر راه اندازي صنعت موشكي باشد 
بلكه ايده  تقريباً قريب به اتفاق مسللئوالن اين 
بود كه از طريق موشك ها صرفاً پاسخ صدام را 
بدهيم، خاطرنشللان كرد: پس از گرفتن چند 
موشك اسللكاد-بي از ليبي، و در شرايطي كه 

هيچ دانش موشكي در كشور نبود، شهيد حسن 
طهراني مقدم تاش های بسياري كرد تا از طريق 
مهندسللي معكوس بتواند از دانش موشك سر 
دربياورد كه به لطف الهي و توسات و تاش های 
خودش در اين كار موفق شد و در نتيجه ، صنعت 
موشكي شللكل گرفت. نكته  قابل توجه اينكه 
در همان مقطع كه شللهيد طهراني مقدم يكي 
دو موشللك را براي مهندسي معكوس باز كرد، 
خيلي ها با او مخالللف بودند و مي گفتند در اين 
شللرايط كه همين چند موشللك را داريم، اين 
كار هدر دادن سللرمايه اسللت و مللا هيچ وقت 
موفق نمي شويم موشك بسازيم! اما اخاص و 
هوش و تاش شهيد طهراني مقدم كشور را به 
جايي رساند كه همه به آن افتخار مي كنيم. اين 
كارشناس مسائل سياسي با اشاره به اينكه قطعاً 
آقاي هاشمي هم به واسطه مسئوليت خود، در 
كنار ديگر مسئوالن، در افتخار موشكي كشور 
سللهيم هسللتند، گفت: اما صنعت موشكي را 
يادگار ايشان دانستن و غلو درباره  نقش ايشان، 
ظلم و جفا بلله تاريخ و وجدان اسللت. مقدم فر 
در اداملله تصريح كللرد: متأسللفانه از آيت اهلل 
هاشمي در سال هاي پاياني زندگي شان كدهاي 
روشني هست كه نشان مي دهد توصيفات اخير 
آقاي روحاني را چندان هم بللراي خود افتخار 
نمي ديدند! وي افللزود: بنابراين حتي اگر آقاي 
هاشللمي را به توصيف آقاي روحاني، اصطاحاً 
پدر صنعت دفاعي و موشللكي هم بدانيم -كه 
با توجه به موارد فوق الذكر، نسللبتي با واقعيت 
ندارد- ايشان تمايل داشت اين فرزند را سرراهي 

و در خيابان رها كند!

وزير فرهن�گ و ارش�اد اس�المي در دولت 
نهم، جزئيات جديدي از جلسه ميرحسين 
موس�وي با رهب�ر معظ�م انق�الب را پس از 
انتخابات رياست جمهوري دهم تشريح كرد. 
محمدحسين صفارهرندي، در گفت وگو با مهر 
در پاسخ به اين سللؤال كه در روزهاي اول پس 
از انتخابات سال ۸۸ برخي سايت هاي منتسب 
به ميرحسين موسوي فيلتر شد اما پس از مدت 
كوتاهي شاهد رفع فيلتر آنها بوديم، با توجه به 
اينكه آن زمان معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد 
يكي از اعضاي كميته تعيين مصاديق مجرمانه 
در فضاي مجللازي بود، اطاع داريللد چرا اين 
اتفاق رخ داد، گفت: »چند روز پس از انتخابات 
رياست جمهوري سال ۸۸ بود كه از دبيرخانه 
شللوراي عالي امنيت ملي با من به عنوان وزير 
فرهنگ و ارشاد اسامي تماس گرفتند و گفتند 
دستوري آمده اسللت كه فيلتر اعمال شده در 
مورد سللايت هاي آقاي موسوي برداشته شود. 
اواخر شب بود كه اين تماس برقرار شد؛ چراكه 
معاونت مطبوعاتي وزارت ارشللاد در آن زمان 
به عنللوان عضو كميته تعييللن مصاديق عمل 

مجرمانه در فضاي مجازي بود. «
وي افزود: »معاونت مطبوعاتي پيگيري كرد و 
گفت دو سايت منتسب به آقاي موسوي بوده 
كه يكي فيلتر شده و ديگري فيلتر نيست؛ گفته 
شللد همان موردي را كه فيلتر شللده هم رفع 
فيلتر كنيد. معاونت مطبوعاتي وزارت ارشللاد 
نيز به دليل عضويت در كميته تعيين مصاديق 
عمل مجرمانه در فضاي مجللازي، هماهنگي 
الزم را انجام داد و سايتي را كه فيلتر شده بود، 

رفع فيلتر شد. «
وزير وقت فرهنگ و ارشللاد اسللامي در مورد 
دليل تماس شللوراي عالي امنيللت ملي براي 
رفع فيلتر سللايت ميرحسللين موسوي گفت: 
آن طور كه بللراي من نقل كردنللد، در ديداري 
كه ظاهراً عصللر روز ۲٤ خردادمللاه ۸۸، آقاي 
موسوي خدمت رهبر معظم انقاب مي رسند، 
حرف هاي مختلفللي رد و بدل شللده ولي آن 
قسمتي كه براي ما موضوعيت دارد، اين است 
كه مقام معظم رهبري وقتي به آقاي موسوي 
اعتراض مي كنند كلله چرا موضللوع را به كف 
خيابان مي كشيد، مگر شما خودتان نمي دانيد 
كه وقتي اين حركت انجام مي شود، ديگر ادامه 
آن در دسللت شللما نخواهد بود و ديگران اين 
تحرك را راهبري و هدايت مي كنند؟ موسوي 
هم مي گويد مردم خيال مي كنند حق آنها ضايع 
شده است و مي خواهند احقاق حق كنند. مقام 
معظم رهبري مي فرمايند كه اين كارها راهش 
نيست و شللما مردم را توجيه كنيد كه اين كار 
درستي نيست و بايد از جانب شما اين حرف ها 
به جامعه منعكس شود. خود شما هم طرفدار 

هرج و مرج نيستيد.  
صفارهرنللدي در ادامه خاطرنشللان كرد: پس 
از اين فرمايشللات رهبر معظللم انقاب، آقاي 
موسوي مي گويد من رسانه اي در اختيار ندارم 
كه بخواهم از آن طريق بلله جامعه پيام بدهم. 
مقام معظم رهبللري فرمودند چرا؟ موسللوي 
مي گويد سايت هاي من را فيلتر كرده اند. مقام 
معظم رهبري هم به دفتر مي فرمايند به شوراي 
عالي امنيت ملي بگوييد كه سللايت هاي آقاي 
موسوي را رفع فيلتر كنند. بنابراين براي همين 
بود كه آن پيام به ما منتقل و رفع فيلتر سايت 

آقاي موسوي هم انجام شد. 
وي افزود: فرداي آن ديدار كه اين بزرگواري از 
سوي رهبر معظم انقاب صورت گرفت و سايت 
رفع فيلتر شد، اولين مطلبي كه آقاي موسوي 
در سللايت منتشللر كرد، پيام دعوت به حضور 
خياباني براي راهپيمايي بدون مجوز ۲۵ خرداد 
بود. يعني درست عكس آن چيزي كه اخاقاً و 
عمًا در حضور مقام معظم رهبري تعهد كرده 
بود كه اگر سايتش رفع فيلتر شود با مردم حرف 
بزند و بگويد تكليف اعتراضات را نمي شود كف 

خيابان تعيين كرد، انجام داد.

كارشناس مسائل سياسي:  

 توصيف روحانی از هاشمی
نسبتی با واقعيت ندارد

روايت وزير وقت ارشاد از جلسه رهبری و موسوي   

 ميرحسين بعد از رفع فيلتر سايتش 
دعوت به تجمع خياباني كرد!

   چهره ها


