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سرمقاله

خبر
جنگ تحمیلی علیه ایران قابل
پیشگیری نبود
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت:
جنگ تحمیلی قابل پیش بینی بود اما قابل پیشگیری
نبود .سرلشکر یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور
عالی فرمانده معظم کل قوا در مراسم بزرگداشت
هفته دفاع مقدس در سازمان بازرسی کل کشور
گفت :از حدود  ٣٤٠٠سال پیش تاکنون فقط ۲۶۸
سال بدون جنگ سپری شده است و حدود ١٢٠
میلیون نفر در قرن بیستم و در جنگهای مختلف،
کشته و مفقود شده اند .دستیار و مشاور عالی
فرمانده معظم کل قوا ،تصریح کرد :این سوال مطرح
است که آیا جنگ هشت ساله علیه ایران قابل پیش
بینی بود؟ باید پاسخ داد که بله ،این جنگ قابل
پیش بینی بود اما قابل پیشگیری نبود .وی ادامه
داد :صدام کافر از سال  ۵۸به فکر تجاوز به ایران بود
و در این مسیر از حمایت و موافقت دولتهای آمریکا،
شوروی سابق و برخی از کشورهای عربی منطقه
اطمینان داشت؛ در همین راستا صدام در این هشت
سال ،حدود  ٥٧درصد از درآمد ملی خود را در این
هشت سال وارد جنگ کرد .سرلشکر صفوی ،هدف
اساسی جنگها را تحمیل اراده یک دولت بر دولت
دیگر دانست و گفت :این تحمیل اراده ،ممکن است
به سقوط نظام سیاسی آن کشور یا تصرف قسمتی
از سرزمین یا یک منطقه اقتصادی آن کشور منتهی
شود .این فرمانده عالی دوران دفاع مقدس با تحلیل
اهداف حدأکثری و حدأقلی رژیم بعث صدام در
حمله به ایران خاطرنشان ساخت :حدأقل هدف
صدام و حامیان منطقهای و فرامنطقه ای اش لغو
قرارداد  ۱۹۷۵الجزایر ،تضعیف منابع انسانی و
اقتصادی و مدیریتی جمهوری اسالمی و اشغال
کامل خوزستان و هدف حدأکثری آنها سرنگونی نظام
نوپای سیاسی ایران بود .وی در تحلیل راهبرد سیاسی
نظامی ایران در جنگ تحمیلی تصریح کرد :اولین
راهبرد سیاسی و نظامی ایران بیرون کردن متجاوزان
و همچنین بازگشت عراق به قرارداد  ١٩٧٥و ایجاد
امنیت پایدار در مرزهای ایران و عراق و احقاق حقوق
ملت ایران بود .سرلشکر صفوی با بیان اینکه صدام
به هیچ یک از اهداف حدأقلی و حدأکثری خود
نرسید گفت :واقعیت آن است که صدام و حامیان
در جنگ تحمیلی علیه ملت ایران شکست خوردند
و بعدها حکومتش توسط ظالم بزرگتری مثل
آمریکاییها ساقط شد در حالی که جمهوری اسالمی
ایران به قدرت اول منطقه غرب آسیا تبدیل شده
است.

خبر

رهبر انقالب اسالمی در دیدار پیشکسوتان دفاع مقدس:

عدالت و فرصت برابر آموزشی
برای همه
ادامه از صفحه یک
به وضوح امکانات و کیفیت تدریس در مدارس
غیرانتفاعی با مدارس دولتی عادی (نه استعدادهای
درخشان که فقط برای تعداد محدودی از دانش
آموزان است) متفاوت است و این عدم برابری را
میتوان به سادگی در نتایج کنکور سراسری امسال
مشاهده کرد .شکافی عمیق بین دانش آموزان مرفه
و برخوردار و دانش آموزانی که به دلیل مشکالت
اقتصادی امکان استفاده از کیفیت آموزشی باال را
ندارند .نه میتوانند در مدارس غیر انتفاعی ثبت نام
کنند و نه قدرت خرید کتابها و آزمونهای آزمایشی را
دارند .کنکوری که قرار بود روزی نماد عدالت آموزشی
باشد ،اینک به کارزاری نابرابر بین دانشآموزان
مرفه و دانشآموزانی که از حداقلهای آموزشی
نیز برخوردار نیستند بدل شده است و همین امر
ی و ناامیدی و نارضایتی
باعث ایجاد نوعی بیانگیزگ 
در دانشآموزان کمبرخوردار شده است .آنها که شاید
قبولی در دانشگاه و رشتههای خوب را تنها راه برای
رسیدن به آرزوهای خود میپنداشتند! همین امر
باعث شده دانشگاهها نتوانند به طور مساوی و عادالنه
دانشآموزان بسیار مستعد را جذب کنند ،به دلیل
اینکه اصال ً تعدادی از دانش آموزان بسیار مستعد،
آموزش ندیده و وارد مدارس خوبی برای تحصیل
نشدهاند ،برعکس خانوادههای مرفه در طول سال با
آموزشهای دبیر خصوصی به هر نحوی فرزند را به
سمت دانشگاه سوق میدهند .این اتفاق میتواند
دانشگاهها را که به عنوان مراکزی برای تربیت نخبهها
و برگزیدههای کشوری هستند با افت کیفی و کاهش
عملکرد آموزشی مواجه سازد .درمورد سایر عناصر
کلیدی عدالت آموزشی نیز سخن بسیار است که باید
به طور جداگانه و مفصل به آنها پرداخت.
به نظر میرسد با توجه به تحوالت علمی و آموزشی
در جهان امروز و برای پیشرفت علمی کشور و
همچنین عقب نماندن از جریان علمی روز جهان؛
ایجاد کیفیت آموزشی استاندارد با محتوای جذاب،
دسترسی برابر و استاندارد همه اقشار جامعه به
خدمات آموزشی و همچنین تأمین نیروی انسانی
کارآمد و توانمندسازی آنها باید در اولویتها و
اقدامات فوری آموزش و پرورش قرار بگیرند.

سیاستروز
چه کسانی در مجمع تشخیص تغییر
کردند؟

صیانت از کشور با مقاومت به دست میآید نه با تسلیم
فرمانده کل قوا ،دفاع مقدس را حادثهای پرهیجان،
پرمعنا و پر فایده برای امروز و فردای کشور خواندند
و با عرض مراتب احترام و ارادت به پیشکسوتان دفاع
مقدس افزودند :پیشکسوتان زودتر از دیگران نیاز
حیاتی آن مقطع را شناختند و برای تأمین این نیاز به
میدان پرحادثه جنگ و جهاد و ایثار شتافتند ،بنابراین
تمجید و احترام به آنها وظیفه ای قطعی و همگانی
است.
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به اینکه با گذشت
زمان ،ابعاد و حقایقِ حوادثی نظیر دفاع مقدس ،بیشتر
و بهتر قابل درک میشود ،افزودند :باید به گونهای عمل
کرد که معرفت و آگاهی به «حقایق دفاع مقدس به
عنوان برههای درخشان و تأثیرگذار» ،بطور مستمر
افزایش یابد و نسل کنونی از واقعیات و حقایق آن
دوران آگاه شود که تالش در این زمینه توقعی جدی
از پیشکسوتان دفاع مقدس و متولیان اینگونه مسائل
است.
ایشان با اشاره به اسناد و مدارک منتشر شده از
جنگ تحمیلی از سوی غرب افزودند :این اعترافات،
حقانیت حرفهای ما را که زمانی ادعا و تصور میشد،
ثابت میکند.
فرمانده کل قوا ،تحمیل جنگ به ایران را واکنش
طبیعی سلطهگران جهانی به پیروزی انقالب اسالمی
خواندند و گفتند :انقالب ملت ایران ،صرفا ًشکست یک
نظام وابسته و فاسد و یک ضربه مقطعی به آمریکا و
استکبار نبود بلکه تهدید امپراطوری نظام سلطه بود و
مستکبران غرب و شرق با درک عمق این تهدید ،جنگ را
با تشویق و تحریک صدام بر ملت ایران تحمیل کردند.
ایشان هدف از جنگ تحمیلی را جلوگیری از انتقال
پیام و حرفهای نو ملت ایران به دیگر ملتها از جمله
نهراسیدن از امریکا و ایستادگی و مقاومت در مقابل
ظلم و تبعیض جهانی دانستند و افزودند :ظهور نظام
سیاسی مستقل و الهامبخش ،آن هم در کشوری که
نقطهی امید ،اتکاء و طمعورزی امریکا به شمار میرفت
برای امریکا و سلطه گران ،اصال ً قابل تحمل نبود،
ت ناکامی همچون کودتا ،حمله به
بنابراین بعد از تحرکا ِ
طبس و تحریک قومیتها ،جنگی تمام عیار را به ملت
ایران تحمیل کردند.
فرمانده کل قوا افزودند :این حملهی سراسری البته
در ذهن انقالبیون ،پیشبینی نمیشد اما برای عناصری
از نیروهای مسلح که مجرب بودند و برای شخصیتهای
برجسته و مستقل جهان غیرمنتظره نبود.
رهبر انقالب در همین زمینه به سخنان احمد سکوتره
رئیس جمهور فقید گینه در دیداری خصوصی با ایشان
اشاره کردند و گفتند :آقای سکوتره معتقد بود وقوع
جنگ تحمیلی ناگزیر بوده است ،چون امپریالیزم
اگر نتواند انقالبی را تضعیف یا مهار کند حتما ً جنگی
سنگین را به آن تحمیل خواهد کرد.
حضرت آیت الله خامنهای با انتقاد از سخنان کسانی
که غیر مسئوالنه ایران را مسئول جنگ تحمیلی میدانند
و میگویند دفاع مقدس باید بعد از آزادسازی خرمشهر
پایان مییافت گفتند :حادثهی پایان جنگ یعنی حمله
و پیشروی صدام بعد از پذیرش قطعانه  ۵۹۸از جانب
ایران و بعد از آن ،حملهی مرصاد ،نشان داد که اگر در
مقطع آزادی خرمشهر ،دفاع پایان مییافت صدام حتما ً
مجددا ً پیشروی میکرد به خصوص اینکه بخشهای
زیادی از ایران عزیز ،در آن مقطع هنوز در اشغال
متجاوزان بود.
ایشان تجزی ه ایران و جدا کردن خوزستان به عنوان
بخشی مهم از کشور ،به زانو در آوردن ملت ،براندازی
جمهوری اسالمی و در دست گرفتن سرنوشت ملت
ایران را اهداف اصلی امپراطوری کینهتوز سلطه از
تحمیل جنگ به ایران برشمردند و گفتند نباید این
حقایق آشکار را فراموش کرد.
حضرت آیت الله خامنهای ،تبدیل جنگ  ۸ساله از
تهدیدی بزرگ به فرصتی بزرگ را دومین حقیقت دفاع
مقدس دانستند و گفتند« :جوشش انقالب ،رهبری
تعیین کننده امام خمینی و خصوصیات برجسته و
تاریخی ملت ایران» ،سه عنصر و عامل مهمی بودند
که این حقیقت شورانگیز را رقم زدند که باید در تبیین
آن بخوبی کار شود به خصوص اینکه فرصتهای بوجود
آمده از دل تهدید سهمگین جنگ ،هنوز برای اکثر مردم
ناشناخته است.
فرمانده کل قوا ،دادن درس عبرت به ملتهای دیگر
را از جمله اهداف زیادهخواهان جهانی از به راه انداختن
جنگ تحمیلی برشمردند و افزودند :آنها میخواستند
با سرکوب ملت ایران ،باب گشوده شدهی مقاومت را
کامال ً ببندند اما ملت ،همه اهداف جبهه استکبار را
خنثی کرد و برخالف تصور دشمنان ،خود را باال کشید
و فرصتهای بسیار آفرید.
رهبر انقالب اسالمی یکی از دستاوردهای دفاع
مقدس را ایستادگی مردم بویژه مردم خوزستان و عرب
زبانها و بیتوجهی آنها به وسوسههای دشمن برای
تجزیه کشور دانستند و گفتند :دفاع مقدس همچنین
زمینهساز بروز باورهای دینی و برترین سجایای اخالقی
ملت ایران شد.

حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح امروز در آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس ،جنگ تحمیلی را ،نتیجه سیاست راهبردی
امپراطوری نظام سلطه در دشمنی با جمهوری اسالمی و ملت ایران خواندند و افزودند :با وجود حمایت همه جانبه قدرتهای جهانی از صدام ِ جاهطلب و
دیوانهی قدرت ،جنگ در پرتو سه عنصر «قدرت جوشان انقالب ،رهبری بسیار مؤثر امام و خصوصیات فاخر و برجسته ملت ایران» از یک تهدید قطعی و
بزرگ به یک فرصت بزرگ تبدیل شد که روایت صحیح و دقیق این فصل شورانگیز و هیجانآور از تاریخ ایران به نسل جوان و نوجوان ،استمرار موفقیتهای
انقالب را تضمین خواهد کرد.

رهبر معظم انقالب
اسالمی جنگ
تحمیلیرانتیجه
سیاستنظام
سلطه در دشمنی
با جمهوری اسالمی
ایران خواندند و
افزودند :با وجود
حمایتقدرتهای
جهانی از صدام،
جنگ در پرتو سه
عنصر «قدرت
جوشان انقالب،
رهبری بسیار مؤثر
امام و خصوصیات
فاخر و برجسته
ملت ایران» از
یک تهدید قطعی
و بزرگ به یک
فرصت بزرگ
تبدیل شد
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به بروز گذشت،
ی در دوران دفاع مقدس بویژه
ی و دین باور 
فداکار 
گذشت خانوادههای رزمندگان و شهدا افزودند :در
دوران دفاع مقدس ،همهی کشور به عمق دفاعی
جبههها تبدیل شد و شهر و روستا ،مسجد و هیأت،
حوزه و دانشگاه ،همه در خدمت دفاع و انقالب قرار
گرفتند.
ایشان اتحاد و انسجام ملت را از دیگر دستاوردهای
دوران دفاع مقدس برشمردند و خاطرنشان کردند :در
سالهای ابتدایی انقالب به دلیل اختالفات سیاسی در
سطوح باالی کشور و اقدامات تفرقه افکنانه گروهکها،
مردم دسته دسته شده بودند اما دفاع مقدس همه
آحاد مردم را یکپارچه کرد.
رهبر انقالب اسالمی یکی دیگر از دستاوردهای دفاع
مقدس را که زمینهساز تبدیل تهدید به فرصت شد،
مسئله اقتدار نظامی کشور دانستند و گفتند :در شروع
جنگ تحمیلی وضع کشور از لحاظ نظامی خوب نبود
اما دفاع مقدس از یک طرف تبدیل به آزمون وفاداری
ارتش به نظام مقدس جمهوری اسالمی شد و از طرف
دیگر زمینهساز سربرآوردن سپاه به عنوان یک حقیقت
درخشنده شد.
فرمانده کل قوا با تأکید بر اینکه اقتدار نیروهای
مسلح موجب محبوبیت آنها نزد مردم و ایجاد احساس
امنیت برای کشور شد ،افزودند :البته این نکته باید
مد نظر فرماندهان محترم ارتش و سپاه باشد که این
محبوبیت و اقتدار تا زمانی است که حرکت پیشرونده
نیروهای مسلح با همان شتاب قبلی ادامه داشته باشد
و دستخوش توقف و عقب گرد نشود زیرا هرگونه توقف
در مقابل حرکت رو به جلوی دشمن ،به معنای عقبگرد
است و بر همین اساس مسئوالن نظامی و کشوری،
پشتیبانی از نیروهای مسلح را از کارهای واجب خود
بدانند.
ایشان تأکید کردند :به لطف الهی امروز کشور از
لحاظ دفاعی به مرحله بازدارندگی رسیده است و از
لحاظ تهدید خارجی نگرانی وجود ندارد و دشمنان نیز
این موضوع را به خوبی میدانند.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه به یک نکته مهم
اشاره کردند و گفتند :برخی اوقات در مورد دفاع
مقدس تعابیری همچون استفاده از موج انسانی بکار
برده میشود در حالیکه محور تمام حرکات و اقدامات
و عملیات در  ۸سال جنگ ،تدبیر و عقالنیت بود و
روشها و راهکنشهای ابتکاری در عملیات مختلف
قابل تدریس در دانشگاههای نظامی است.
حضرت آیتالله خامنهای از جمله دستاوردهای دفاع
مقدس را ثابت شدن یک اصل مهم برای ملت ایران
دانستند و تأکید کردند :در دوران دفاع مقدس ثابت
شد که صیانت کشور و بازدارندگی در مقابل تهدیدهای
دشمن ،تنها از راه مقاومت بدست میآید و نه تسلیم.
ایشان افزودند :در همان اوایل جنگ افرادی معتقد
به تسلیم بودند و غیر مستقیم این موضوع را مطرح
میکردند اما امام محکم ایستاد و درنهایت برای ملت

ایران نیز ثابت شد که پیروزی و پیشرفت و صیانت
کشور با مقاومت حاصل میشود.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به استفاده از اصل
مقاومت در مسائل مختلف سیاسی ،اقتصادی و
فرهنگی خاطرنشان کردند :این مقاومت هوشمندانه
موجب شد اوال ً یک اطمینان و اعتماد به نفس داخلی
در فعالین سیاسی و فرهنگی بوجود آید ،ثانیا ًبه دشمن
آموخت در محاسبات خود ،همواره قدرت داخلی ایران
را به حساب بیاورد چرا که ما با همین روحیه توانستیم
در بسیاری از موارد همچون فشار حداکثری یا طرح
خاورمیانه جدید و یا تعرض به مرزهای هوایی و دریایی
از جمله ساقط کردن پرنده متجاوز دشمن یا توقیف
شناورهای خاطی آنان ،دشمن را ناکام بگذاریم.
ایشان به تأکید مکرر خود بر لزوم روایتگری درست،
اشاره کردند و گفتند :فعالیتهایی که تاکنون در این
زمینه انجام شده خوب است اما همه آنها زیرساخت
هستند و باید خروجی کارها مشاهده شوند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :هنگامی میتوانید
از نتیجهی کار خود در روایتگری دفاع مقدس
احساس رضایت کنید که نوجوان دبیرستانی و جوان
دانشگاهی با همان چشمی که شما به دفاع مقدس
نگاه میکنید ،به مسائل آن بنگرد و همان برداشت را
داشته باشد.
حضرت آیت الله خامنهای با تأکید بر اینکه اگر این
مهم اتفاق بیفتد موفقیت در میدانهای گوناگون آینده،
حتمی خواهد بود ،افزودند :حضور جوانهایی که برای
دفاع از حرم به میدان رفتند و برخی هم به شهادت
رسیدند از تأثیرات روایت درست بود زیرا این جوانها
دفاع مقدس را ندیده بودند.
فرمانده کل قوا با اشاره به تالش دشمن برای انکار
فرازها و اوجهای دفاع مقدس و بزرگنمایی برخی نقاط
ضعف احتمالی گفتند ،آنها با کار «فرهنگی ،تبلیغاتی
و رسانهای» پرحجم تالش میکنند زرق و برق دروغین
استکبار را به رخ جوانان بکشند و تلخیها و تاریکیهای
خود را پنهان کنند و در مقابل ،با پنهان کردن نقاط
قوت و دستاوردهای دفاع مقدس ،زمینهساز ترس مردم
از قدرت و هیبت ظاهری استکبار شوند که نتیجهی آن،
ترس از دشمن در میدان سیاسی و خود کم بینی در
مقابل دشمن در میدان فرهنگی است.
رهبر انقالب اسالمی در پایان پاسخگویی به
روایتهای دروغ و مخدوش از دفاع مقدس و
اصل انقالب اسالمی را ضروری خواندند و افزودند:
امریکاییها و صهیونیستها با نگارش کتاب و تولید فیلم
در این زمینه مشغول هستند که باید با استفاده از افراد
اهل فکر و هنر در مقابل آنها تالش و اقدامات مناسب
انجام داد.
در این دیدار ،سردار سرلشکر محمد باقری رئیس
ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به برگزاری «سومین
آیین تجلیل و تکریم سراسری از یک میلیون پیشکسوت
دفاع مقدس و مقاومت» ،گزارشی از برنامهها و
فعالیتهای انجامگرفته در زمینه حفظ و ترویج فرهنگ

« ابتکار» حاشیههای پیش آمده در ماجرای مهسا امینی را بررسی کرد

اعتراض آری؛ اغتشاش خیر

ماجرای درگذشت مهسا امینی دختر  22ساله در محل پلیس امنیت
اخالقی تهران ،عالوه بر به دردآوردن دل تک تک ایرانیان ،نگاهها را بر
لزوم تغییر در برخی قوانین و نیز نحوه مواجهه با برخی امور عرفی و
اجتماعی مانند حجاب و عفاف و مقابله با بدحجابی تغییر داد.
در این رابطه به واسطه تشدید مشکالت معیشتی و اجتماعی و انباشت
آنها در طول سالهای اخیر ،همزمان با اینکه سطح مطالبه گری مردم
باال رفته ،شاهد بروز اعتراضات خیابانی و انتقادات کارشناسی به برخی
رویکردها و اقدامات در کشور هستیم .امری که طبق قانون اساسی جزئی
از حقوق اساسی مردم بوده و به هیچ بهانه یا توجیهی نیز قابل سلب
کردن نیست.
درواقع با توجه به نقش تعیین کننده ارتباطات در زندگی امروز که به
واسطه فضای مجازی ،عرصه زندگی عمومی آحاد مردم را به یکدیگر پیوند
زده و نزدیک کرده است ،همآوایی و همصدایی گروههایی از جامعه در
عرصه های مختلف ،امری عادی در ساحت زندگی مدرن تلقی میشود.
از همین روست که شاهد هستیم طی روزهای اخیر با مرگ مهسا امینی،
عالوه بر ناراحتی احساسی و روانی مردم برای این حادثه دلخراش،
اعتراضاتی شکل گرفت تا از این طریق صدای گروههایی از جامعه به
گوش مسئوالن رسیده و آنها را بر لزوم تغییر در برخی از دیدگاهها ترغیب
کند .اساسا ًماهیت اعتراضات مدنی و اجتماعی این است که از این طریق،
صدای خواستههای عمومی به گوش نظام تدبیر هر کشوری میرسد تا

روحانی و ناطق نیستند

سد شکن فاصله میان دستگاه بورکراسی و مسئوالن سیاستگذار باشد.
اگر از این ناحیه به اعتراضات و مطالبات اجتماعی نگاه شود ،خود امری
میمون ،برجسته و در واقع فرصتی بینظیر برای حکمرانان در جهت
شنیدن صدای مردم و نیز اتخاذ خط مشی مناسب و متناسب خواهد
بود.
در همین راستا و در ماجرای اخیر به خوبی چنین نکتهای نمایان
شد .چرا که عالوه بر مردم ،برخی مسئوالن و نمایندگان مجلس نیز از
رویه برخورد با موضوع بدحجابی در کشور گل ه کرده و خواستار چیدن
سازوکاری مناسب و نتیجه بخش برای چنین مسالهای شدند .از سوی
دیگر از روسای سه گانه قوا گرفته تا سایر مسئوالن ،همگام با صدای
مردم ،خواستار شفافیت و روشن شدن موضوع و علت درگذشت مهسا
امینی شدند .جایی که رئیسجمهوری در تماس تلفنی با خانواده امینی،
ضمن ابراز تاسف ،اعالم کرد مهسا امینی مانند دختر خودش بوده و
ماجرا را تا تعیین تکلیف نهایی به صورت شفاف پیگیری خواهد کرد.
این امر همان کارکرد و فرصت بیبدیل مطالبه گری اجتماعی را در
نزدیکی و پیوند میان مردم و دولتمردان نشان می دهد .جایی که در یک
فرآیند دو سر برد ،هم مردم صدای خود را به گوش مسئوالن می رسانند و
هم مسئوالن خط و ربط و خواسته عمومی را درک کرده و متوجه مسیرها
و اقدامات پرهزینه میشوند.
با این حال از فارغ از برخی بدسلیقگیها که بدون درک درست و

به صورت سلبی ،هر گونه صدای اعتراض و مخالفتی را بر نمیتابد،
الزم به تاکید است که آفت و در واقع بزرگترین دشمن حرکت مدنی
مطالبه گری ،اغتشاش ،تخریب و خارج ساختن آن از ماهیت اجتماعی
است .موضوعی که متاسفانه به واسطه شرایط کشور و نیز ماهیت
حرکتهای اعتراضی ،مورد سوء استفاده برخی جریانهای داخلی و
خارجی قرار گرفته و از این مسیر سعی در انحراف اصل ماجرا و خواسته
معترضانمیکند.
اساسا ً ماهیت اعتراض و کنش مدنی با هرگونه خشونت و تخریب در
تعارض است .چرا که موضوع اعتراض و مطالبه در دو ساحت اجتماعی
و حقوقی زیست می کند ،ولی تخریب و اغتشاش در مسیر مقابل یعنی
تهدید زندگی و امنیت اجتماعی و روانی قرار دارد .دقیقا ًاز همین منظر
است که باید میان دیدگاه اعتراض و اغتشاش تفاوت ماهوی قائل شد؛
جریانهایی که سعی دارند به عنوان مثال یک حرکت و مطالبه صنفی را
به یک مناقشه سیاسی تبدیل کرده و در مورد اخیر ابراز تاسف برای مرگ
یک دختر جوان و مطالبه در خصوص تجدید نظر از برخوردهای سلبی
را به صحنه درگیری و رویارویی تمام عیار در سایر حوزه تبدیل کنند،
منشاء و آبشخوری کامال ًمتفاوت با خواسته مردم با اهدافی کامال ًمغایر
با افکاری عمومی را دنبال میکنند .به همین دلیل است که لزوم توجه به
مطالبه عمومی با تخریب و خشونت ورزی اهمیت مییابد .جایی که با
صدای رسا میتوان گفت ،اعتراض آری؛ اغتشاش خیر.

و ارزشهای دفاع مقدس بیان کرد.
وی گفت :موجب افتخار است که در گام دوم انقالب
اسالمی و چهل و دومین سالگرد حماسه ایستادگی و
مقاومت و پیروزی ملت ایران در دفاع مقدس که
تضمین کننده هویت ،حیثیت ،عزت و شکوه ملت
ایران و مقوم ارزشهای متعالی انقالب اسالمی است
با هدف تجلیل و تکریم افتخارآفرینان جهاد و شهادت
و بهرهگیری از ذخیره ارزشمند دفاع مقدس ،سومین
آیین تجلیل از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس و
مقاومت را برگزار کنیم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد :نگاه به
دفاع مقدس پس از چهار دهه نشان میدهد که جنگ
بزرگ تحمیل شده به ملت ستمدیده ایران ،با الطاف
خداوند و به برکت رهبری امام راحل و خون شهیدان
و تالش ایثارگران و ملت ایران به گنجینه بزرگ و
سرمایهای ماندگار برای تداوم تالش و پیشرفت و عزت
و سربلندی کشور تبدیل گردید.
سرلشکر باقری با اشاره به تبدیل سختیها و
بنبستهای دوران دفاع مقدس به فرصتها ،اظهار
داشت :شاید یکی از مهمترین آنها تبدیل بنبست
شکست و ناامیدی و عقب نشینی ماههای اول جنگ با
تغییر راهبرد نبرد کالسیک مبتنی بر ابزار به نبرد انقالبی
مبتنی بر ابتکار بومی و رزمندگان مجاهد و انقالبی و
البته استفاده بهینه از ابزار نظامی و تبدیل فاصله میان
ارتش و سپاه به وحدت و همافزایی به عملیاتهای
پیروز ثامناالئمه ،طریقالقدس ،فتح المبین و در نهایت
آزادسازی خرمشهر در عملیات بیتالمقدس شد.
وی خاطرنشان کرد :امروز نیز نگاه به درون و
داشتههای ملی ،اتکا به سرمایه عظیم جوانان دانشمند
و انقالبی کشور و طراحی و برنامهریزی آینده کشور

بر اساس ابتکارات برخاسته از دانش و درک صحیح و
عمل مجاهدانه با روحیات دوران دفاع مقدس ،قطعا
تنها مسیر راهگشای حل مشکالت کنونی و آینده کشور
و فتح خرمشهرهای دیگر خواهد بود.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه حفظ
و نشر ارزشهای دفاع مقدس را وظیفه دینی و ملی
خود میدانیم ،گفت :ما خود را موظف میدانیم که
با همراهی همه دلسوزان انقالب اسالمی ،گنج دفاع
مقدس که ثروتی بی پایان ،هویتبخش و الهام
آفرین است در راه اعتالی بازدارندگی ،عزت ،امنیت،
استقالل ،آزادی ،سالمت و آسایش ملت بزرگ ایران به
کار بگیریم و از هرگونه دروغ ،اغراق ،تحریف و انحراف
مصون داشته و اجازه ندهیم آن دوران پر افتخار به
فراموشی سپرده شود.
سرلشکر باقری در پایان به ارائه گزارشی درباره
اقدامات صورت گرفته از سوی ستادکل نیروهای مسلح
و بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس در رستای
ترویج فرهنگ دفاع مقدس و مقاومت پرداخت که رشد
 ۲۴۰درصدی و چاپ  ۲۲۹۶عنوان کتاب،تشکیل ۴۷۷
ستاد بزرگداشت و برگزاری  ۱۰هزار ساعت خاطره گویی
از مهمترین آنها بود.

اعضای دوره نهم مجمع تشخیص مصلحت نظام
از سوی رهبر انقالب منصوب شدند .ترکیبی که
نسبت به دوره قبلی مجمع ۸ ،خروجی و  ۵ورودی
داشته است.
به گزارش ایسنا ،رهبر انقالب اسالمی ۲۹
شهریور  ۱۴۰۱در حکمی اعضای دوره نهم مجمع
تشخیص مصلحت نظام را منصوب کردند .بر
اساس این حکم ،آیتالله صادق آملیالریجانی
همچنان رئیس مجمع خواهد بود و نامی از حسن
روحانی رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم که
در دوره هشتم به عنوان رئیس قوه مجریه و عضو
حقوقی در مجمع حضور داشت در میان اعضای
دوره نهم دیده نمیشود.
در حکم رهبر انقالب ،شیخ صادق آملیالریجانی
که در میانه دوره هشتم و پس از درگذشت آیتالله
سید محمود هاشمیشاهرودی به ریاست مجمع
منضوب شده بود همچنان ریاست این نهاد را بر
عهده دارد.
عالوه بر این طبق قانون ،اعضای حقوقی شامل
روسای قوا میشود که سید ابراهیم رئیسی رئیس
قوه مجریه ،محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه
و غالمحسین محسنیاژهای رئیس قوه قضاییه،
فقهای شورای نگهبان (در موارد بحث تشخیص
مصلحت) ،رئیس ستادکل نیروهای مسلّح (سردار
محمد باقری) ،دبیر شورای عالی امنیت ملی (علی
شمخانی) ،وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع
مورد بحث به آن دستگاه مربوط است و رئیس
کمیسیون مرتبط با موضوع بحث در مجلس شورای
اسالمی ،در مجمع نهم حاضر خواهند بود.
در حکم اولیه دوره قبلی مجمع که  ۲۳مرداد
 ۱۳۹۶از سوی رهبر انقالب صادر شد ،حسن
روحانی به عنوان رئیس قوه مجریه ،علی الریجانی
به عنوان رئیس قوه مقننه و صادق آملیالریجانی
به عنوان رئیس قوه قضاییه حاضر بودند که با
تغییرات در راس سه قوه پس از انتخابات مجلس
در سال  ۱۳۹۸الریجانی جای خود را به قالیباف
داد ،بعد از انتخابات  ،۱۴۰۰رئیسی به جای روحانی
نشست .از طرفی مجمع تشخیص مصلحت
نظام از تعدادی اعضای حقیقی هم تشکیل
میشود .از میان روحانیون حاضر در مجمع دوره
قبل حسن صانعی ،قربانعلی درینجفآبادی،
محمود محمدیعراقی ،مجید انصاری و غالمرضا
مصباحیمقدم حضورشان تجدید شده و محسن
اراکی به جمع مجمع اضافه شده است .همچنین
سیّد محمود هاشمیشاهرودی و ابراهیم امینی
نجفآبادی از دنیا رفتهاند و رئیسی و محسنیاژهای
از عضویت حقیقی به عضویت حقوقی رسیدهاند.
اما از روحانیون دوره هشتم ،حکم محمدعلی
موحدیکرمانی ،علیاکبر ناطقنوری و محسن
مجتهد شبستری برای دوره نهم تمدید نشده است.
از میان مکالها به جز سید حسن فیروزآبادی و
سید محمد میرمحمدی که در این مدت پنج ساله
از دنیا رفتند ،غالمرضا آقازاده ،علی آقامحمدی،
محمود احمدینژاد ،محمدجواد ایروانی ،محمدرضا
باهنر ،احمد توکلی ،سعید جلیلی ،غالمعلی
حدادعادل ،داود دانشجعفری ،پرویز داودی،
محمدباقر ذوالقدر ،محسن رضایی ،سید محمد
صدر ،محمدحسین صفارهرندی ،محمدرضا عارف،
محمد فروزنده ،حسین محمدی ،حسین مظفر،
سید مصطفی میرسلیم ،سید مرتضی نبوی،
ظزاده و احمد وحیدی،
علیاکبر والیتی ،صادق واع 
از اعضای دوره هشتم هستند که در دوره نهم هم
حضور خواهند داشت.
ضمن اینکه عباسعلی کدخدایی ،محمد مخبر،
علیاکبر احمدیان و سید کمال خرازی که در دوره
قبل حضور نداشتند برای دوره نهم حکم گرفتهاند.
در این میان علی الریجانی که مدتی پس از
پایان ریاستش در مجلس دهم ،جایگاه حقوقی
خود را در مجمع هشتم ترک کرده بود در  ۸خرداد
 ۱۳۹۹به عنوان عضو حقیقی به مجمع اضافه شد
و برای دوره نهم هم حکمش تجدید شده است.
همچنین پس از انتقال محسن رضایی به دولت
سیزدهم به عنوان معاون اقتصادی و خالی شدن
صندلی دبیری مجمع ،محمدباقر ذوالقدر در ۲۸
شهریور  ۱۴۰۰به عنوان دبیر جدید مجمع هشتم
منصوب شد و در مجمع نهم هم همین سمت را
خواهد داشت.
با این حساب حسن روحانی ،محمدعلی
موحدیکرمانی ،علیاکبر ناطقنوری که در مجمع
هشتم حاضر بودند در مجمع نهم نیستند و با
درگذشت سیّد محمود هاشمیشاهرودی ،ابراهیم
امینی نجفآبادی ،سید حسن فیروزآبادی و سید
محمد میرمحمدی ،و محسن مجتهد شبستری۸،
نفر از اعضای ابتدایی مجمع دوره قبل در مجمع
نهم حضور ندارند و  ۵نفر یعنی محسن اراکی،
عباسعلی کدخدایی ،محمد مخبر ،علیاکبر
احمدیان و سید کمال خرازی به جمع اعضای
مجمع در دوره نهم اضافه شدهاند.

