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حضرت آیت اهللا  پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبــری: 
خامنه ای، رهبر معظم انقالب اســالمی، صبح روز گذشته در آیین 
تجلیل از پیش کســوتان دفــاع مقدس، جنگ تحمیلــی را نتیجه 
سیاســت راهبردی امپراتوری نظام سلطه در دشمنی با جمهوری 
اســالمی و ملــت ایــران خواندنــد و افزودند: با وجــود حمایت 
همه جانبه قدرت های جهانــی از صداِم جاه طلب و دیوانه قدرت، 
جنگ در پرتو ســه عنصر «قدرت جوشــان انقالب، رهبری بســیار 
مؤثر امام و خصوصیات فاخر و برجســته ملت ایران» از یک تهدید 
قطعی و بزرگ به یک فرصت بزرگ تبدیل شد که روایت صحیح و 
دقیق این فصل شورانگیز و هیجان آور از تاریخ ایران به نسل جوان 

و نوجوان، استمرار موفقیت های انقالب را تضمین خواهد کرد.
فرمانده کل قوا، دفاع مقــدس را حادثه ای پرهیجان، پرمعنا و 
پر فایده برای امروز و فردای کشور خواندند و با عرض مراتب احترام 
و ارادت به پیش کسوتان دفاع مقدس افزودند: پیش کسوتان زودتر 
از دیگــران نیاز حیاتی آن مقطع را شــناختند و برای تأمین این نیاز 
به میدان پرحادثه جنگ و جهاد و ایثار شــتافتند، بنابراین تمجید و 

احترام به آنها وظیفه ای قطعی و همگانی است.
حضرت آیت اهللا خامنه ای با اشــاره به اینکه با گذشــت زمان، 
ابعاد و حقایق حوادثی نظیر دفاع مقدس بیشــتر و بهتر قابل درک 
می شــود، افزودند: باید به گونه ای عمل کــرد که معرفت و آگاهی 
به «حقایق دفاع مقدس به عنوان برهه ای درخشــان و تأثیرگذار»، 
به طور مســتمر افزایش یابد و نســل کنونــی از واقعیات و حقایق 
آن دوران آگاه شــود کــه تــالش در ایــن زمینه توقعــی جدی از 
پیش کســوتان دفاع مقدس و متولیان این گونه مسائل است. ایشان 
با اشــاره به اسناد و مدارک منتشر شــده از جنگ تحمیلی از سوی 
غرب افزودنــد: این اعترافات،  حقانیت حرف هــای ما را که زمانی 
ادعا و تصور می شــد، ثابت می کند. فرمانده کل قوا، تحمیل جنگ 
به ایران را واکنش طبیعی ســلطه گران جهانی به پیروزی انقالب 
اســالمی خواندند و گفتند: انقالب ملت ایران صرفا شکســت یک 
نظام وابسته و فاسد و یک ضربه مقطعی به آمریکا و استکبار نبود، 
بلکه تهدید امپراتوری نظام سلطه بود و مستکبران غرب و شرق با 
درک عمق این تهدید، جنگ را با تشــویق و تحریک صدام بر ملت 

ایران تحمیل کردند.
ایشــان هدف از جنگ تحمیلــی را جلوگیــری از انتقال پیام و 
حرف هــای نو ملت ایــران به دیگر ملت ها از جمله نهراســیدن از 
آمریکا و ایســتادگی و مقاومت در مقابل ظلــم و تبعیض جهانی 

دانســتند و افزودند: ظهور نظام سیاســی مســتقل و الهام بخش، 
آن هــم در کشــوری که نقطه امیــد، اتکا و طمــع ورزی آمریکا به 
شمار می رفت، برای آمریکا و ســلطه گران اصال قابل تحمل نبود، 
بنابرایــن بعد از تحرکات ناکامی همچــون کودتا، حمله به طبس 
و تحریــک قومیت ها، جنگــی تمام عیار را به ملــت ایران تحمیل 
کردند. فرمانده کل قوا افزودند: این حمله سراســری البته در ذهن 
انقالبیون پیش بینی نمی شــد، اما برای عناصری از نیروهای مسلح 
که مجرب بودند و برای شــخصیت های برجسته و مستقل جهان 

غیرمنتظره نبود.
رهبــر انقــالب در همیــن زمینه به ســخنان احمد ســکوتره، 
رئیس جمهــور فقید گینه، در دیداری خصوصی با ایشــان اشــاره 
کردنــد و گفتند: آقای ســکوتره معتقد بود وقــوع جنگ تحمیلی 
ناگزیر بوده است؛ چون امپریالیسم اگر نتواند انقالبی را تضعیف یا 
مهار کند حتما جنگی سنگین را به آن تحمیل خواهد کرد. حضرت 
آیت اهللا خامنه ای با انتقاد از سخنان کسانی که غیر مسئوالنه ایران 
را مســئول جنگ تحمیلی می داننــد و می گویند دفاع مقدس باید 
بعد از آزادسازی خرمشهر پایان می یافت، گفتند: حادثه پایان جنگ 
یعنــی حمله و پیشــروی صدام بعد از پذیــرش قطع نامه ۵۹۸ از 
جانب ایران و بعد از آن حمله مرصاد، نشــان داد که اگر در مقطع 
آزادی خرمشــهر دفاع پایان می یافت، صدام حتما مجددا پیشروی 
می کــرد؛ به خصوص اینکه بخش های زیــادی از ایران عزیز در آن 

مقطع هنوز در اشغال متجاوزان بود.
ایشان تجزیه ایران و جدا کردن خوزستان به عنوان بخشی مهم 
از کشــور، به زانو در آوردن ملت، براندازی جمهوری اسالمی و در 
دســت گرفتن سرنوشــت ملت ایران را اهداف اصلــی امپراتوری 
کینه توز ســلطه از تحمیل جنگ به ایران برشــمردند و گفتند نباید 
این حقایق آشــکار را فرامــوش کرد. حضرت آیــت اهللا خامنه ای، 
تبدیل جنگ هشت ساله از تهدیدی بزرگ به فرصتی بزرگ را دومین 
حقیقت دفاع مقدس دانســتند و گفتند: «جوشش انقالب، رهبری 
تعیین کننــده امام خمینی و خصوصیات برجســته و تاریخی ملت 
ایران»، ســه عنصر و عامل مهمی بودند که این حقیقت شورانگیز 
را رقــم زدند که بایــد در تبیین آن به خوبی کار شــود؛ به خصوص 
اینکه فرصت های به وجود آمده از دل تهدید سهمگین جنگ، هنوز 
برای اکثر مردم ناشناخته است. فرمانده کل قوا، دادن درس عبرت 
به ملت هــای دیگر را از جمله اهــداف زیاده خواهان جهانی از به  
راه  انداختن جنگ تحمیلی برشمردند و افزودند: آنها می خواستند 

با ســرکوب ملت ایران، باب گشوده شــده مقاومت را کامال ببندند، 
امــا ملت همه اهــداف جبهه اســتکبار را خنثی کــرد و برخالف 
تصور دشــمنان، خود را باال کشید و فرصت های بسیار آفرید. رهبر 
انقالب اســالمی یکی از دســتاوردهای دفاع مقدس را ایستادگی 
مردم به ویژه مردم خوزســتان و عرب زبان هــا و بی توجهی آنها به 
وسوســه های دشــمن برای تجزیه کشور دانســتند و گفتند: دفاع 
مقدس همچنین زمینه ســاز بروز باورهای دینی و برترین سجایای 

اخالقی ملت ایران شد.
حضرت آیت اهللا خامنه ای با اشــاره به بروز گذشــت ، فداکاری  
و دین بــاوری  در دوران دفاع مقدس، به ویژه گذشــت خانواده های 
رزمنــدگان و شــهدا افزودند: در دوران دفاع مقدس، همه کشــور 
بــه عمق دفاعی جبهه ها تبدیل شــد و شــهر و روســتا، مســجد 
و هیئــت، حوزه و دانشــگاه، همه در خدمت دفــاع و انقالب قرار 
گرفتند. ایشــان اتحاد و انســجام ملــت را از دیگر دســتاوردهای 
دوران دفاع مقدس برشــمردند و خاطرنشــان کردند: در سال های 
ابتدایی انقالب به دلیل اختالفات سیاســی در سطوح باالی کشور 
و اقدامات تفرقه افکنانه گروهک ها، مردم دسته دســته شده بودند، 
اما دفاع مقدس همــه آحاد مردم را یکپارچه کــرد. رهبر انقالب 
اســالمی یکی دیگر از دســتاوردهای دفاع مقدس را که زمینه ساز 
تبدیل تهدید به فرصت شــد، مسئله اقتدار نظامی کشور دانستند و 
گفتند: در شــروع 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 شــد و از طرف دیگر زمینه ساز 
ســربرآوردن سپاه به عنوان یک حقیقت درخشنده شد. فرمانده کل 
قوا با تأکید بر اینکه اقتدار نیروهای مســلح موجب محبوبیت آنها 
نزد مردم و ایجاد احســاس امنیت برای کشــور شد، افزودند: البته 
این نکته باید مد نظر فرماندهان محترم ارتش و ســپاه باشد که این 
محبوبیت و اقتدار تا زمانی اســت که حرکت پیش رونده نیروهای 
مســلح با همان شتاب قبلی ادامه داشته باشد و دستخوش توقف 
و عقب گرد نشود؛ زیرا هرگونه توقف در مقابل حرکت رو به جلوی 
دشــمن، به معنای عقب گرد اســت و بر همین اســاس مسئوالن 
نظامی و کشــوری، پشتیبانی از نیروهای مسلح را از کارهای واجب 

خود بدانند.
ایشــان تأکید کردند: به لطف الهی امروز کشور از لحاظ دفاعی 
به مرحله بازدارندگی رسیده است و از لحاظ تهدید خارجی نگرانی 
وجود ندارد و دشــمنان نیز این موضوع را به خوبی می دانند. رهبر 

انقالب اســالمی در ادامه به یک نکته مهم اشــاره کردند و گفتند: 
برخــی اوقات در مورد دفاع مقدس تعابیری همچون اســتفاده از 
موج انســانی به کار برده می شود، در حالی که محور تمام حرکات، 
اقدامات و عملیات در هشــت ســال جنگ، تدبیر و عقالنیت بود و 
روش هــا و راه کنش های ابتکاری در عملیات مختلف قابل تدریس 

در دانشگاه های نظامی است.
حضرت آیت اهللا خامنه ای از جمله دســتاوردهای دفاع مقدس 
را ثابت شدن یک اصل مهم برای ملت ایران دانستند و تأکید کردند: 
در دوران دفاع مقدس ثابت شــد که صیانت کشــور و بازدارندگی 
در مقابل تهدیدهای دشــمن، تنها از راه مقاومت به دست می آید 
و نه تســلیم. ایشــان افزودند: در همان اوایل جنگ افرادی معتقد 
به تســلیم بودند و غیرمســتقیم این موضوع را مطرح می کردند، 
امــا امام محکم ایســتاد و در نهایــت برای ملت ایــران نیز ثابت 
شــد که پیروزی و پیشــرفت و صیانت کشــور با مقاومت حاصل 
می شود. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به استفاده از اصل مقاومت 
در مســائل مختلف سیاســی، اقتصــادی و فرهنگی خاطرنشــان 
کردند: این مقاومت هوشــمندانه موجب شــد اوال یک اطمینان و 
اعتماد به نفس داخلی در فعالین سیاسی و فرهنگی به وجود آید، 
ثانیا به دشمن آموخت در محاســبات خود همواره قدرت داخلی 
ایران را به حســاب بیاورد؛ چرا که ما با همین روحیه توانســتیم در 
بســیاری از موارد همچون فشار حداکثری یا طرح خاورمیانه جدید 
و یا تعرض به مرزهای هوایی و دریایی از جمله ســاقط کردن پرنده 
متجاوز دشــمن یا توقیف شــناورهای خاطی آنان، دشمن را ناکام 
بگذاریم. ایشان به تأکید مکرر خود بر لزوم روایتگری درست، اشاره 
کردنــد و گفتند: فعالیت هایی که تاکنون در این زمینه انجام شــده 
خوب اســت، اما همه آنها زیرساخت هستند و باید خروجی کارها 

مشاهده شوند.
رهبر انقالب اســالمی تأکید کردند: هنگامی می توانید از نتیجه 

کار خــود در روایتگری دفاع مقدس احســاس رضایــت کنید که 
نوجوان دبیرستانی و جوان دانشگاهی با همان چشمی که شما به 
دفاع مقدس نگاه می کنید، به مســائل آن بنگرد و همان برداشت 
را داشته باشــد. حضرت آیت اهللا خامنه ای با تأکید بر اینکه اگر این 
مهم اتفاق بیفتــد موفقیت در میدان های گوناگــون آینده حتمی 
خواهــد بود، افزودند: حضــور جوان هایی که بــرای دفاع از حرم 
به میدان رفتند و برخی هم به شــهادت رسیدند از تأثیرات روایت 
درســت بود؛ زیرا این جوان ها دفاع مقدس را ندیده بودند. فرمانده 
کل قوا با اشاره به تالش دشمن برای انکار فرازها و اوج های دفاع 
مقــدس و بزرگ نمایی برخی نقاط ضعــف احتمالی گفتند آنها با 
کار «فرهنگی، تبلیغاتی و رســانه ای» پرحجم تالش می کنند زرق 
و بــرق دروغین اســتکبار را بــه رخ جوانان بکشــند و تلخی ها و 
تاریکی های خــود را پنهان کنند و در مقابل، بــا پنهان کردن نقاط 
قوت و دســتاوردهای دفاع مقدس،  زمینه ساز ترس مردم از قدرت 
و هیبت ظاهری اســتکبار شــوند که نتیجه آن، ترس از دشمن در 
میدان سیاســی و خودکم بینی در مقابل دشمن در میدان فرهنگی 
است. رهبر انقالب اسالمی در پایان پاسخ گویی به روایت های دروغ 
و مخــدوش از دفاع مقــدس و اصل انقالب اســالمی را ضروری 
خواندند و افزودند: آمریکایی ها و صهیونیســت ها با نگارش کتاب 
و تولید فیلم در این زمینه مشــغول هســتند که باید با اســتفاده از 
افراد اهل فکر و هنر در مقابل آنها تالش و اقدامات مناسب انجام 
داد. در این دیدار، ســردار سرلشــکر محمد باقری، رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح، با اشاره به برگزاری «سومین آیین تجلیل و تکریم 
سراســری از یک میلیون پیش کســوت دفاع مقدس و مقاومت»، 
گزارشــی از برنامه ها و فعالیت هــای انجام گرفته در زمینه حفظ و 
ترویــج فرهنگ و ارزش هــای دفاع مقدس بیان کــرد. در آغاز این 
مراســم که با ارتباط تصویری با مراکز ۳۱ اســتان همراه بود، آقای 

صادق آهنگران دقایقی به نوحه سرایی پرداخت.

رهبر انقالب اسالمی در دیدار پیش کسوتان دفاع مقدس:

دفاع مقدس نشان داد صیانت از کشور با 
مقاومت به دست می آید نه با تسلیم

معصومه معظمی: مرگ مهســا امینی دختر جوانی که به وزرا برده شد اما درنهایت 
بدن بی جانش تحویل خانواده اش شــد، ســبب واکنش ها و انتقادات بســیاری به 
عملکرد گشت ارشــاد و البته نحوه رسیدگی به پرونده موارد این چنینی شده است. 
در سه شب گذشته تعدادی از شهرهای کشور درگیر اعتراضات مردمی به مرگ این 
دختر جوان بودند و تعدادی هم بازداشت شده اند. در رابطه با تعداد بازداشتی ها و 
سرنوشت آنها اطالعات دقیقی در دست نیست اما نمایندگان وعده پیگیری وضعیت 
بازداشــتی ها را داده اند. در این بین بــه گفته جوکار، رئیس کمیســیون امور داخلی 
کشــور و شوراها «پزشــکی قانونی به صورت شــفاهی گزارش خود را درخصوص 
وضعیت مهســا امینی به مجلس اعالم کرده اســت» اما گزارش نهایی کمیته پس 
از دریافت گزارش کتبی و رسمی پزشــکی قانونی به صحن مجلس قرائت خواهد 
شــد. بهزاد رحیمی، نماینده بانه و سقز در مجلس یازدهم که از ابتدا پیگیر پرونده 
مرگ مهســا امینی بوده، در گفت وگو با «شرق» گفت: اتفاق تلخی برای خانم مهسا 
امینی به واسطه بازداشت گشت ارشاد در تهران افتاد که قلب همه ما را جریحه دار 
کرده اســت. با توجه به شناختی که دارم و فیلمی که موجود است، معتقدم  با این 
دختر خانم که از شهرســتان به تهران آمده بود و بار اولــی بود که با پلیس مواجه 
می شــد، دچار استرس و تنش روحی شــده است. همین امر منجر به سکته قلبی و 
مغزی او شده است. این نماینده مجلس ادامه داد: با توجه به مباحثی که در فضای 
مجازی مطرح اســت و البته هنوز به مدارکی نسبت به آنها دست پیدا نکرده ام، این 
دخترخانم به هر دلیلی فوت کرده اســت. اتفاقی که برای خانواده اش درد سنگینی 

اســت و برای نظام هم به واسطه برخورد پلیس حاشیه زیادی ایجاد کرده است. به 
همین دلیل خواسته و تذکر من، تجدیدنظر در رفتارهای گشت ارشاد با مردم است. 
البته جمع شــدن گشت ارشاد نیاز به قانون دارد. گشت ارشاد قانونی است که سال 
۹۱ در مجلس تصویب شــد و تکالیف قانونی و آیین نامه ای دســتورالعملش دست 

دستگاه متولی است. اما ما خواستار بازنگری در این قانون هستیم.
رحیمی با بیان این جمله که «ارشــاد درباره حجاب کاری نیست که با یک تذکر 
دو خانم و چند آقا و برگزاری کالس توجیهی یکی، دو  ســاعته انجام شود» افزود: 
این تفکر اشــتباهی اســت و باید مقوله حجاب را به دســتگاه های متولی خودش 
واگذار کنیم. هدف ما این اســت که مردم را به حجاب تشــویق کنیم. برای مثال در 
برخی پارک ها اگر دختر خانم کم ســنی حجــاب کامل دارد او را با دادن گل و هدیه 
تکریــم می کنند. این کار خوبی اســت، اما اینکه دختری را ابتدا به ســاکن به دلیل 
حجابش بازداشــت و به درون گشت ارشــاد پرتاب کنند، کار غلطی است و این را 

قبول ندارم.
ایــن نماینــده مجلس افزود: اگر قرار بود با این رفتار گشــت ارشــاد به نتیجه 
برســیم، در ۱۷ ســال گذشــته به نتیجه می رســیدیم. اما اصال این رفتار نتیجه ای 
به دنبال نداشــته است. دلیلش هم این اســت که مأموران گشت ارشاد نه با این 
کار آشــنا هســتند نه وظیفه و تکلیف آنها این اســت. ما نهادهای متولی زیادی 
در قبال ارشــاد و امر بــه معروف داریم. همین خانم امینی را مثال ۲۲ ســال صبر 
کرده ایم با فرهنگ و تربیت خاص خود بزرگ شــده اســت و خانواده و مدرســه و 

جامعه و دانشــگاه در این فرهنگ ســازی دخیل بوده اند و به تصور گشــت ارشاد 
هیچ کدام به وظایفشــان عمل نکرده اند، حاال گشت ارشــاد پلیس می گوید بیایید 

با یک ســاعت کالس توجیهی ارشادتان کنم. طبیعی است که چنین چیزی نتیجه 
نخواهــد داد و قابل قبول نیســت. او همچنین افزود: ایــن اتفاقی که افتاده باعث 
جریحه دارشدن احساســات عمومی شــده و مردم معترض به خیابان آمده اند و 
برخی هم بازداشت شــده اند. در مرحله اول در مراســم خاکسپاری مهسا امینی 
در ســقز تعدادی بازداشت و هشــت نفر در درگیری با پلیس زخمی شدند، شش 
نفر با رســیدگی و درمان ســرپایی مداوا شــدند و یک نفر در ســقز بستری شد که 
حال عمومی اش االن خوب اســت. یک نفر آنها را هم به تبریز انتقال دادند. بقیه 
کسانی هم که بازداشت شــده بودند، با تعهد آزاد شدند. حجم دستگیری ها االن 
هم وجود دارد اما افرادی که کم سن و ســال بودند و وابســتگی به جایی نداشتند، 
با اخذ تعهد آزاد شــدند. دیروز هم بازداشتی هایی وجود داشته است اما به دلیل 
ایجاد بازدارندگی بوده اســت. می خواهند بررسی کنند که آیا خودجوش اعتراض 
می کنند یا به جایی وصل هستند. این نماینده مجلس در رابطه با پیگیری وضعیت 
بازداشــتی های اخیر گفت: بخشــی از این بازداشت ها به دلیل بازدارندگی است و 
باید مردم را توجیه کنند که این کار مشــکالتی ایجاد خواهد کرد. درست است که 
مردم باید اعتراض و ناراحتی خود را بروز دهند اما اگر این اعتراضات برای مهســا 
باشد، باید از راهش انجام شــود. خانواده اش درخواست دارند مردم اجازه دهند 
از راه قانونی این مســیر طی شــود؛ چر اکه با این روند هم مسئله مهسا به حاشیه 
کشیده می شود هم انرژی برای پیگیری تلف می شود. ما دوست نداریم بعد  از آن 
ماجرا شاهد جان دادن کسی دیگر یا بازداشت و به زندان افتادن کسی یا خون آمدن 
از بینی کســی دیگر باشــیم. چون این نوع اعتراضات اصل ماجرای مطالبه گری را 

به حاشیه می برد.
او در پایــان هم گفت: البته وضعیت افرادی را که بازداشــت شــده اند، پیگیری 
خواهیم کرد. در این باره با مســئوالن سقز صحبت کردم و برخی افراد بازداشت شده 
با تعهد آزاد شــده اند. شاید در بین آنها بر اســاس دوربین ها کسانی باشند که قصد 
تخریب اموال عمومی را داشته اند که البته این موضوع روند قانونی خودش را دارد.

بهزاد رحیمی، نماینده بانه و سقز در مجلس در گفت وگو با «شرق»:
پیگیر کار  بازداشتی ها هستم

محورها

جمع شدن گشت ارشاد نیاز به قانون دارد  .

وضعیت افرادی را که بازداشت شده اند، پیگیری خواهیم کرد  .

برخی افراد بازداشت شده با تعهد آزاد شده اند  .

بخشی از این بازداشت ها به دلیل بازدارندگی است  .

با این رفتار گشت در ۱۷ سال گذشته به نتیجه نرسیدیم  .
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