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آیت هللا رییسی:

بخشی از مشکالت امروز کشور ناشی از چشم 
دوختن به لبخند و یا خشم خارجی ها است

8 س��ال دفاع مق��دس را به ح��ق می توان 
برگ زرینی در کارنامه ملت ایران دانس��ت 
که درس ها و تجربیات آن هرگز پایان پذیر 
نیس��ت. می توان گفت که ک��م لطفی های 
ص��ورت گرفت��ه در قب��ال آن دوران و عدم 
تبیین و کالبدش��کافی ابعاد آن برای جامعه 
به ویژه نس��ل جوان موجب شده تا تحریف 
کنن��دگان برای اهمی��ت زدایی و تخریب و 
پنهان سازی حقایق آن روزها، گام بردارند. 
تحریف های��ی که محور آن را اهمیت زدایی 
از ایستادگی و پایداری ملت ایران، جنایات 
رژیم ص��دام و حامیان آن در بلوک ش��رق 
و غرب و کم رنگ س��ازی چ��راغ راهی که 
8 س��ال دفاع مقدس پیش روی ملت ایران 
برای س��اختن آینده ای درخشان قرارداد از 
ابعاد این تحریف بوده اس��ت. با نگاهی گذرا 
بر 8 سال دفاع مقدس می توان گفت که آن 
دوران دارای برکات و دستاوردهای بسیاری 
بوده که همچنان ادامه دارد از جمله نخست 
آنکه: چند دس��تگی و عدم انسجام ملی در 
کنار ضعف در حوزه دفاعی موجب اش��تباه 
محاس��باتی صدام و حامیانشان برای تجاوز 
نظامی به ایران شد. تاریخ نشان می دهد هر 
ملتی که در برابر متجاوز ایس��تادگی نکند 
بدعت خطرناک تکرار تجاوز به سرزمینشان 
را خواهد گذاشت. ایستادگی ملت ایران در 
برابر صدام و بیش از 30 کش��ور حامی آن، 
این درس را برای جهانیان داش��ت که اقدام 
نظامی علیه ملت ایران در نهایت محکوم به 
شکست است. این پیام دفاع مقدس زمینه 
س��از بیمه ش��دن ایران در براب��ر تجاوزات 
بع��دی ش��ده اس��ت چنانکه حت��ی آمریکا 

نیزجرات تهاجم نظامی به ایران را ندارد. 
دوم آنک��ه دف��اع مقدس ب��ه ایرانیان درس 
خودباوری و عدم چش��م داشت به خارج را 
داشت. در 8 س��ال دفاع مقدس ملت ایران 
توانست از ش��رایط تحریم و کمبودها عبور 
ک��رده و فع��ل توانس��تن را درعمل محقق 
س��ازند. در ای��ن دوران تفک��ر، ایرانی فقط 
می تواند لوله هنگ بس��ازد را باطل و نشان 
داد ک��ه ایرانی با اراده خوی��ش توان انجام 
کارهای سخت را دارد و تسلیم ناپذیر است. 
س��وم آنکه از ب��رکات جنگ، ارائ��ه الگوی 
جدی��دی از مب��ارزه و دفاع براس��اس اصل 
مقاومت با تکیه بر داشته های داخلی است.

تا پی��ش از این، اصل اول جهان آن بود که 
کش��ورها یا باید وابس��ته به بلوک شرق یا 
بلوک غرب باش��ند و نگاه مس��تقل معنایی 
ن��دارد. مل��ت ای��ران الگوی مقاوم��ت را به 
عن��وان الگوی جدی��د آزادگ��ی و مقابله با 
دش��من به جه��ان عرضه کرد ک��ه نتیجه 
آن را در پی��روزی حزب ا... در جنگ س��ال 
لبن��ان،و  روزه   33 جنگ ه��ای  و   2000
پیروزی فلس��طینی ها در جنگ های 22 و 
8 و 51 روزه غزه و تش��کیل مدافعان حرم 
در مبارزه با ترویسم می توان مشاهده کرد. 
مردان دوران دفاع مقدس همچون س��ردار 
شهید سپهبد قاس��م سلیمانی توانستند در 
منطقه، الگویی از مقاومت را نهادینه سازند 
ک��ه امروز به مولفه ای برای آزادی ملتها در 
برابر س��لطه گری قدرت های بزرگ و رژیم 

صهیونیستی مبدل شده است.
چه��ارم آنکه یکی از مهمترین دس��تاوردها 
و کارکردهای دفاع مقدس دش��من شناسی 
و برداش��تن نقاب از چه��ره به ظاهر حقوق 
بش��ری غرب بوده اس��ت. در طول 8 سال 
دفاع مقدس کشورهای غربی از تسلیحات و 
سالح های س��بک و سنگین گرفته تا سالح 
ش��یمیایی و کش��تار جمعی و موش��ک در 
اختی��ار صدام قرار دادن��د. نکته قابل توجه 
آنکه کش��ورهای غربی در طول این 8 سال 
در ظاهر از مذاکره و صلح حمایت می کردند، 

اما در عمل به تسلیح عراق می پرداختند.
8 س��ال دف��اع مقدس نش��ان داد که نه در 
صل��ح و نه در ب��اب قوی ش��دن نمی توان 
چش��م به غرب داش��ت. ن��ه از لبخند آنها 
باید ش��اد شد و نه از خش��م آنها ترسید. با 
همی��ن اصل بود که در طول 8 س��ال دفاع 
مقدس نیروهای مس��لح بدون هیچ هراسی 
از قدرت و تجهیزات غرب که در کنار صدام 
قرار گرفته بودند به دفاع از میهن پرداختند 
و پیروز ش��دند. پس از دوران دفاع مقدس

دفاع مقدس راهکار نهایی
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آیت هللا رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:
بخشی از مشکالت امروز کشور ناشی از چشم دوختن به 

لبخند و یا خشم خارجی ها است

رییس دس��تگاه قضا با بیان اینکه بخش��ی از مش��کالت امروز کش��ور 
ناش��ی از چش��م دوختن به لبخند و یا خش��م خارجی ها است، اظهار 
داشت: داشتن روحیه جهادی و کار انقالبی گره گشاست؛ ممکن است 
برخ��ی به لفظ نگویند، ولی عمال امیدش��ان به نتیج��ه انتخابات فالن 
کش��ور باشد؛ گره زدن رفع مشکالت داخلی به مسائل خارجی، اشتباه 
راهبردی است. آیت اهلل رییس��ی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، با 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای گرانقدر جنگ 8 
س��اله، بر لزوم بازخوانی تاریخ دفاع مقدس برای بهره گیری از آموزه ها 
و عبرت های آن تأکید کرد. رییس قوه قضاییه با اشاره به همزمانی چهلمین سالگرد دفاع مقدس با 
اوج گیری تقابل جریان مقاومت اسالمی با آمریکا و صهیونیست ها، تصریح کرد: نسخه دفاع مقدس 
ملت بزرگ ایران به عنوان یک الگوی فرهنگ س��از و تاریخ س��از در مردم و مسئوالن ما تبلور یافته 
و مورد توجه جهانیان قرار گرفته اس��ت. رییس��ی افزود: دفاع مقدس تجلی ایمان و اخالص، صبر و 
توکل، دش��من شناس��ی و دشمن س��تیزی و والیتمداری و فتح الفتوح ملت ایران بود که به الگوی 
مقاومت برای جهانیان تبدیل ش��ده و کس��انی که به عزت و اقتدار حاصل از این رویداد عظیم بی 

توجهند، باید به عبرت های آن توجه کنند.
رییس قوه قضاییه، »تولید قدرت« را از مهم ترین دس��تاوردهای دفاع مقدس عنوان کرد و با تأکید 
بر اس��تفاده هوش��مندانه از ابزار قدرت برای ابراز قدرت، گفت: جهش��ی که از نظر صنعتی و علم و 
فناوری در کشور به وجود آمده، در پرتو دفاع مقدس شکل گرفته و توان موشکی امروز ما محصول 

مجاهدت، خودباوری و ایثارگری بهترین فرزندان این سرزمین است.
وی افزود: باید برای نسل جوان گفته شود که چگونه ملتی که در شرایط سخت اقتصادی و سیاسی 
و نظامی قرار داش��ت، با دس��ت خالی اما با ایمان و اراده در برابر دش��من و جبهه متحد کفر جانانه 

ایستاد و به پیروزی و موفقیت های بزگ دست یافت.
مکتب شهید سلیمانی در پرتو دفاع مقدس شکل گرفت

رییس قوه قضاییه، »انس��ان سازی« را یکی دیگر از ابعاد و دستاوردهای مهم دفاع مقدس دانست و 
گفت: مکتب ش��هید سلیمانی در پرتو دفاع مقدس شکل گرفت و تربیت انسان های در تراز انقالب 
اس��المی در کش��ور و حتی فراتر از مرزها، از برکات و توفقیات جنگ بود که نمونه بارز آن ش��هید 
ابومهدی المهندس اس��ت. رییس��ی افزود: پیوندی که بین هویت اسالمی ما، هویت ملی ما و هویت 
انقالب��ی م��ا به وجود آمده، در پرتو دفاع مقدس حاصل ش��ده و اگر ابعاد دفاع مقدس به طور دقیق 
تبیین ش��ود، می توانیم با تکیه بر فرهنگ ایثار، جهاد و خودباوری بر مش��کالت امروز نیز قائق آییم 
و کشور را بسازیم. رییس قوه قضاییه، گره زدن حل مشکالت با تحوالت خارجی را اشتباه راهبردی 
جدی دانس��ت و گفت: برخی ممکن اس��ت به لفظ نگویند اما حل مس��ائل کشور را منوط به روشن 
شدن نتیجه انتخابات کشورهای دیگر می دانند اما هر جا به دستان خارجی ها و اخم و لبخند آنها 

نگاه کردیم، دچار مشکل و وقفه شدیم.
وی با تأکید بر »گره گش��ا بودن روحیه جهادی در همه عرصه ها و در تمام دوره ها«، تصریح کرد: 
مش��کالت کش��ور در پرتو ایمان و اخالص و صبر و روحیه جهادی حل شدنی است و هر جا مردم و 

نیروهای انقالبی با روحیه جهادی وارد عرصه شدند، نتایج خوبی به دست آمده است.
ریی��س ق��وه قضاییه ب��ا انتقاد از بدعه��دی آمریکا در نق��ض قوانین بین الملل و حق��وق معاهدات، 
سیاست های سردمداران کاخ سفید را شکست خورده دانست و با تأکید بر مطالبه گری از اروپایی ها، 

به اروپایی ها نیز توصیه کرد به جای سخنرانی و صدور بیانیه، به تعهدات خود عمل کنند.
رییسی همچنین عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی را »نمایش حقارت 
حکام خودفروخته« این کشورها توصیف کرد و گفت که این اقدام ذلت بار سودی برای این کشورها 

ندارد و تنها راهبرد کارآمد امروز، »مقاومت فعال و مقتدرانه در برابر دشمنان« است.
رییس قوه قضاییه، مهمترین موضوع برای دس��تگاه قضایی را مصالح مردم و دفاع از حقوق عامه و 
عمل به موازین قانونی و ش��رع در اجرای عدالت عنوان کرد و خطاب به کسانی که دنبال فضاسازی 
علیه نظام و سیستم قضایی هستند، متذکر شد که هیچ حد و مرز و مانعی نمی تواند خللی در مسیر 

دستگاه قضایی به وجود آورد.  مرکز رسانه قوه قضاییه

سند دیگری از جنایات خاندان پهلوی
 افشای همکاری فرح پهلوی با رژیم صدام

اس��نادی از س��رویس اطالعات رژیم بعث عراق منتش��ر ش��ده که نشان 
می دهد خاندان شاه معدوم ایران در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران، از 

رژیم بعث عراق حمایت کرده اند.

اسناد سرویس اطالعات رژیم بعث عراق پرده ای دیگر از جنایات محمدرضا 
پهلوی شاه معدوم ایران برداشت.

شبکه خبری عراقی »االتجاه« ضمن نقل این اسناد، گزارش داد، نزدیکان 
محمدرضا پهلوی، در زمان جنگ رژیم بعث علیه جمهوری اسالمی ایران، 

از این رژیم حمایت کردند.
در این اسناد آمده است، خانواده محمدرضا پهلوی، پس از فرار از ایران، با 
کمک برخی از نزدیکان »تیمور بختیار« رئیس اسبق ساواک رژیم پهلوی 
و »ش��اپور بختیار« آخرین نخس��ت وزیر این رژیم، تالش کردند تا صدام 

دیکتاتور معدوم عراق، بتواند در جنگ علیه ایران پیروز شود.
بر اس��اس این اسناد، برخی از تجهیزات نظامی ایران در دوران محمدرضا 
پهلوی خریداری ش��ده بود، با موافقت »فرح پهلوی« همس��ر شاه، برای 

بمباران شهرهای ایران به رژیم بعث عراق تحویل داده شد.
بنا بر این گزارش، پس از پیروزی انقالب اسالمی، برخی از نزدیکان تیمور 
بختیار، واس��طه خانواده پهلوی برای کمک ب��ه صدام در جریان جنگ با 

ایران بودند.  فارس
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سردار سالمی:

آمریکا از درون پوسیده است مردم 
عزیز ایران با آرامش زندگی کنند
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