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رهبر انقاب اســامی با اشاره به پیروزی 
درخشــان و واضــح ملــت ایــران در دفاع 
مقدس گفتند: ایــن واقعیت، نتیجه رهبری 
و فرماندهی شگفت انگیز امام خمینی، حضور 
همه جانبه قشرهای مختلف مردم و اقدامات 
و ابتکارات عقایی مدافعان اســام و انقاب 
در این حماســه تاریخی بود که باید مراقب 
تاش دشمنان در تحریف واقعیات این قطعه 
از هویت برجســته ایرانیان باشیم که خطر 

بزرگی است.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام 
معظم رهبری، حضرت آیــت اهلل خامنه ای، 
صبح دیروز )دوشنبه( در ارتباط تصویری با 
مراســم تکریم و تجلیل از پیشکسوتان دفاع 
مقدس و مقاومت، با بیان اینکه دفاع مقدس 
یکی از عقانی ترین حوادث ملت ایران بود، 
افزودنــد: بعضی ها با اســتناد به یک خطای 
جمعی، مجموعه دفاع مقدس را به بی تدبیری 
متهم می کنند؛ مطلقا این طور نیست، دفاع 
مقدس از اول کار، نشان دهنده عقانیت در 

این عرصه بود.
فرمانــده کل قــوا، تکریــم و تجلیل از 
پیشکســوتان و رزمندگان دفــاع مقدس را 
وظیفه حتمــِی ملی و توصیه مؤکد اســام 
خواندند و افزودند: برای درک عظمت کار این 
عزیزان و هم رزمان شهیدشــان باید عظمت 
میدان دفاع مقدس و چرایی و چگونگی این 
قطعه مهم از تاریخ ایــران را به خوبی درک و 

فهم کرد.
ایشــان صدام جاه طلب را تنهــا ابزاری 
در دســت قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا 
برشمردند و با اشاره به انتشار اسناد توافق های 
آمریکا و صدام قبل از آغاز جنگ افزودند: در 
طول سال های جنگ نیز کمک های نظامی، 
اطاعاتی و مالی غرب و شــرق به رژیم بعثی 
از طریق امــارات، کویت، عربســتان و دیگر 

مسیرها ادامه داشت.
رهبر انقاب عاوه بر تحریک دشــمنان، 

اوضاع داخلی ایران را نیز در تشــجیع صدام 
به حمله، مؤثــر دانســتند و افزودند: وضع 
نامناسب ارتش از لحاظ امکانات و فرماندهی 
در ســال آغاز جنگ، نوپدید بودن ســپاه و 
کمبود شــدید امکانات دفاعــی، واقعیاتی 
بود کــه دشــمن از آنهــا اطاع داشــت و 
 همین مســائل نیــز آن را به آغــاز جنگ، 

بیشتر تحریک کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای پس از تشریح 
چگونگی آغاز جنــگ تحمیلی ۸ ســاله به 
بررسی مستند عوامل و نکات مهم دفاع جانانه 
و پیروزمندانه ملت ایران در مقابل دشمنان 

پرداختند.
رهبــر انقــاب، آوردن ملت بــه صحنه 
دفاع مقدس را تشــخیص حیاتی امام راحل 
عظیم الشــأن دانســتند و افزودنــد: امام با 
درک عمیق خود، ماننــد اصل انقاب، ملت 
را به وســط میــدان کارزار همه جانبه آورد 
چراکه فهمید صرف حضور نیروهای مسلح 

نمی تواند مسئله را حل کند.
ایشان، شخصیت  بی نظیر، نفوذ معنوی، 
صداقت و معصومیت در بیان حقایق و واقعیات 
و نگاه تیزبین را از دیگر ویژگی های فرماندهی 
امام در هشت سال دفاع مقدس برشمردند و 
افزودند: امام با قاطعیتی فوق العاده و بی نظیر، 
فرمان می داد و کارها را بــه پیش می برد که 
تأکید بر شکســت حصر آبادان و آزادسازی 
خرمشــهر و سوســنگرد از نمونه های این 

قاطعیت عجیب است.
رهبر انقاب با ابراز تأسف از غفلتی که در 
نوشــته ها و مباحث مربوط به دفاع مقدس 
درباره نقش امام خمینی وجود دارد، افزودند: 
باید در این زمینه کار جدی و گسترده انجام 

شود.
ایشان سپس با تأکید بر مراقبت از تاش 
دشمن برای تحریف واقعیات دفاع مقدس، به 
بیان نکاتی درباره ابعاد شــگرف و عظیم این 

پدیده پرداختند.

»پیروزی درخشان و روشــن ملت ایران 
در جنگ تحمیلی« نخستین نکته ای بود که 
حضرت آیت اهلل خامنه ای به آن اشاره کردند و 
گفتند: هدف دشمن از به  راه انداختن جنگ، 
ساقط کردن نظام اســامی، سلطه مجدد بر 
ایران و تجزیه کشور بود اما یک وجب از خاک 
ایران را نتوانستند اشغال کنند و یک قدم هم 
نتوانستند جمهوری اسامی و ملت ایران را 

به عقب برانند.
ایشان با اشاره به شکست های مداوم ایران 
در جنگ های یکــی دو قرن اخیــر در دوره 
قاجار و در دوره پهلوی و تحقیر ســران ایران 
در آن دوران، افزودنــد: ملت ایــران در دفاع 
مقدس توانســت در مقابل قدرت های شرق 
و غرب و کشورهای وابســته به آنها بایستد 
و با سربلندی پیروز شــود و بر همین اساس 
این دفاع پیروزمندانه، بخشی از هویت ملی 

ایران است.

رهبر انقاب اسامی در نکته بعدی، دفاع 
مقدس را از ابتدا تا انتها یکی از »عقانی ترین و 
مدبرانه ترین حرکات ملت ایران« برشمردند 
و گفتنــد: برخی ها تاش دارند تا با اســتناد 
به خطایی که در یــک جمعی صورت گرفته، 

دفاع مقــدس را به بی تدبیــری متهم کنند، 
درحالی که این دفاع از همان شروع کار یعنی 
همکاری ارتش و سپاه و انتخاب تاکتیک های 
مبتکرانه و شجاعانه و انجام اقدامات بزرگ و 
شگفت آور در عملیات ها تا پایان جنگ و قبول 
قطعنامه، همه مبتنی بر عقانیت و تدبیر بود.

»شــکل گرفتن یک مدل جدید از حضور 
مردمی و بروز اســتعدادها در دفاع مقدس« 
ســومین نکته ای بود که حضــرت آیت اهلل 
خامنه ای به آن اشــاره کردند و افزودند: این 
مدل بی نظیر و بی سابقه در جهان به گونه ای 
بود که هر فردی اعم از رزمنده ۱۴ ســاله تا 
پیرمرد ۷۰ ساله یا دختر دانش آموز دبستانی و 
بانوان محترم در پشت جبهه یا پزشک و جراح 
و کشاورز و کارمند و دانشــجو و شاعر و انواع 
قشرها و صنوف مختلف، هریک جایگاه خود 
را در این شبکه عظیم مردمی پیدا می کردند و 

مشغول دفاع و خدمت می شدند.

حضرت آیت اهلل خامنــه ای نقش آفرینی 
مــردم و گروه های مختلف در پشــت جبهه 
را بخش دیگری از این مــدل عظیم مردمی 
دانســتند و گفتند: کمک های مالی مردمی، 
آذوقه رســانی بــه جبهه ها، رســیدگی به 

مجروحان، بدرقه و تشییع باشکوه شهیدان 
در شــهرها، حمایت های فرهنگی تبلیغاتی 
و مقابله با عملیات روانی دشــمن، پذیرایی 
و اســکان جنگ زدگان در شهرها، و مقاومت 
مــردم در شــهرهایی کــه آمــاج حمات 
موشــکی رژیم بعث بودند، نمونه هایی از این 

نقش آفرینی ها هستند.
ایشــان بروز عالی ترین فضایل اخاقی و 
معنوی و تعالی روحی در میان رزمندگان را 
یکی از فصل های درخشان کتاب قطور دفاع 
مقدس برشمردند و افزودند: شرح حال هایی 
که از برخی رزمندگان نوشــته شده، وصیت 
نامه شــهدا، فضایل اخاقی همچون صدق 
و صفا، اخاص، تواضــع، خدمت به دیگران، 
ایثار، فداکاری، سحرخیزی ها و عبادت های 
عارفانــه، بی اعتنایی به زیورهــای دنیوی و 
رفتارها و حاالت مادران در اعزام جوانان خود 
به جبهه و اســتقبال از فرزندان شهیدشان، 
همه به برکت اسام و ایمان عمیق دینی بود 

که در دوران دفاع مقدس تجلی و بروز یافت.
»سرمایه سازی دفاع مقدس برای کشور« 
نکته بعدی بــود که رهبر انقاب اســامی 
به آن اشــاره کردنــد و گفتند: یکــی از این 
سرمایه سازی های ارزشمند »امنیت« است 
که به برکت دفاع مقدس به دســت آمده زیرا 
دفاع ملت ایران نشان داد که هزینه تعرض و 
تجاوز به کشور بسیار باال است و هر متجاوزی 
با پاســخ کوبنده مواجه می شــود، بنابراین 
متجاوز قبل از هر اقدامی تأمل خواهد کرد و 

آن را به صرفه نخواهد دانست.
ایشــان، »بروز توانایی ها و ظرفیت های 
ملت ایران برای جهانیــان« را از دیگر نکات 
تأمل برانگیز دفاع مقدس برشمردند و افزودند: 
دفاع مقدس در اوج حمات رسانه ای دشمنان 
ایران، خود به یک »رسانه  رسا و صدای بلند« 
تبدیل شد و با نشان دادن شجاعت، وحدت، 
همت و مقاومت ملی ایرانیان، برای این ملت 

در جهان ارزش و وجهه درست کرد.
رهبر انقاب اســامی دفــاع مقدس را 
تابلویی عظیم و درخشان در پیش روی ملت 
ایــران خواندند و افزودنــد: جنگ پدیده ای 
سهمگین و خشــن اســت اما با وجود همه 

مشــکات و ضایعات آن، دفاع مقدس برای 
ملت ایران برکات، بشــارت ها، پیشرفت ها و 

طراوت هایی به ارمغان آورد.
ایشان کارهای انجام شده در خصوص دفاع 
مقدس را با ارزش اما کم دانستند و خاطرنشان 
کردند: هــر چه از زمان دفــاع مقدس دورتر 
می شویم باید به معرفت آن نزدیک تر شویم 
چراکه دست های تحریفگر در کمین هستند.

رهبر انقاب اسامی، ادبیات دفاع مقدس 
را به سرچشمه ای جوشان تشبیه کردند و با 
تأکید بر تولید متون فاخر ادبی به عنوان منابع 
غنی برای خلق آثار هنــری و همچنین لزوم 
شخصیت پردازی از شــهیدان و رزمندگان 
جنگ گفتنــد: موضوع یادواره هــای دفاع 
مقدس نیز مســئله مهم دیگری است که از 
ایجاد فاصله نسلی در مقوله جهاد و مقاومت 

جلوگیری می کند.
رهبر انقاب اســامی در بخــش پایانی 
سخنانشــان با تقدیر از تاش های فداکارانه 
و دائمی کادر درمان و مســئوالن در مقابله 
با کرونا، از فــوت روزانه ۱۵۰ تــا ۱۷۰ نفر از 
هموطنان در اثر کرونا ابراز تأســف کردند و 
افزودند: عاج این واقعه تأســف بار به دست 
خود مردم و درگرو رعایت اصول بهداشــتی 
مثل فاصله گذاری، اســتفاده از ماســک و 

شستن دست ها است.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای در خصوص 
مســئله اربعین نیز گفتند: ملت ایران عاشق 
امام حسین و زیارت اربعین هستند اما قضیه 
راهپیمایی اربعین صرفاً متوقف به صاحدید 
مسئوالن ســتاد ملی مقابله با کرونا است که 
تاکنون با انجام آن مخالفت کرده اند، بنابراین 

همه باید تابع و تسلیم باشند.
ایشــان با انتقاد از حضور برخی افراد در 
مرزها برای اظهار ارادت به امام حســین)ع(، 
گفتند: اظهار ارادت باید از منازل انجام شود 
همچنانکه در روز اربعین چنــد زیارت وارد 
اســت و مردم می توانند با خوانــدن آنها، به 
پیشگاه حضرت سیدالشهدا )ع( شکوه کنند 
که ما آرزوی حضور داشــتیم اما با این وضع 
مقدور نشد تا ان شاءاهلل آن حضرت عنایت و 

کمکی بفرمایند.

خبر

رهبر معظم انقالب در آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس:

 تحریف تاریخ جنگ خطر بزرگی است

 نمایندگان مجلس انقالبی »دناپالس«را 
زیر قیمت و به صورت قسطی دریافت می کنند؛

درد  کهنه  رانت

سياست 2

شاید اگر نمایندگان فعلی مجلس با شعارهای دهن پرکن »نجات اقتصاد 
ایران« و »عدالتخواهی« و »انقابی گری« و »شفافیت« و امثالهم وارد مجلس 
نمی شدند، اخبار عایداتشان از این نمایندگی، اینقدر نمک روی زخم مردم 
نبود.  ظاهرا یک نماینده مجلس خیلی خرج روی دست بیت المال می گذارد! 
از 2۰۰ میلیون تومان تسهیات مسکن تا یک خودروی دناپاس؛ آن هم زیر 
قیمت بازار و قسطی.  دو ماه و نیم پیش ماجرای واریز 23۱ میلیون تومان به 
حساب نمایندگان خبرساز و جنجالی شد. تب این جنجال زود فرونشست، 
اما دیروز خبر واگذاری یک دناپــاس 3۰2 میلیون تومانی، بار دیگر عیار 

انقابی گری مجلس یازدهم را زیر سوال برد. 
سه گزینه پیش پای نمایندگان

ماجرا از این قرار است که روح اهلل ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع 
و نماینده تهران در مجلس شورای اســامی یکشنبه شب در صفحه 
شخصی خود در اینستاگرام از تحویل خودروی دناپاس اتومات توسط 
مجلس شورای اسامی به نمایندگان متقاضی خبر داد و نوشت: »در 
ابتدای شروع مجلس شورای اسامی فرمی برای خودرو به نمایندگان 

داده شد تا نوع استفاده از خودرو را انتخاب کنند که سه گزینه داشت:
۱. استفاده از خودروی مجلس با راننده که در این صورت، هزینه ها 
حسب میزان کاربرد و طبق تعرفه )ساعتی 3۰ هزار و روزانه ۵۰۰ هزار 

تومان( از دریافتی ماهانه نماینده کسر می شود.
2. تحویل امانی خودروی صفر )پارس( بــه نماینده و عودت آن به 
مجلس در پایان نمایندگی که در این صــورت پرداخت مبلغ مربوط 
به حمل و نقل )حدود ۵ میلیــون( از هزینه های دفتری ماهانه حذف 

می شود.
3. فروش اقساطی یک خودروی صفر به نماینده )دنا یا پارس( که 

قسط آن از دریافتی ماهانه کسر شود.«...

ادامه روند دستگیری برخی شهرداران کشور به دلیل تخلفات مالی

پایپروندهامالکنجومیتهرانهمبهمیانمیآید؟
شهرنوشت 6

جهان 5

  فعالیت هسته ای بی سر و صدای عربستان با حمایت چین، آمریکا و اسرائیل در حال پیشروی است

 رقیب تراشی اتمی 
در حاشیه خلیج فارس


