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سردار نقدی:

مؤلفههای پیروزی در جنگ تحمیلی ،چراغ راه امروز

مردم برای سپاه غریبه نیستند

مع��اون هماهنگکننده
سپاه گفت :مردم هم قدر
صداقت سپاه را میدانند
و به همین دلیل اعتماد
دارن��د ،م��ا ه��م دنبال
عوامفریبی نیس��تیم که
یک شگرد رسانهای پیدا
کنیم و مس��ئله را بپوش��انیم ،مردم برای ما غریبه
نیستند.
س��ردار محمدرض��ا نقدی مع��اون هماهنگکننده
سپاه پاس��داران  ،با اشاره به اینکه همه ارتشهای
دنیا بخ��ش عظیمی از اقتصاد را همراه خود دارند،
گفت :اینکه سپاه در اقتصاد ورود کند جزء مسائل
اس��تثنایی نیس��ت ،در رژیم گذش��ته تمام واردات
موادغذای��ی عم��ده دس��ت اداره ت��دارکات ارتش
یعنی اتکا بوده که حاال به همه نیروهای مس��لح و
مردم عادی خدمات میدهد ،تمام واردات را انجام
میداده که از آن رانت بردارد.
وی افزود :در همه کش��ورها قس��متهای سودآور
رانتی در دست ارتش است ،اینجا بخش پرزحمتش
یعنی س��ازندگی بر ش��انه س��پاه و نیروهای مسلح
اس��ت ،این کار مزاحم کیس��ت؟ .ثروتهای کالن
همیشه در دست نیروهای مس��لح دنیاست .اینکه
رسانههای دش��من آنقدر روی سپاه تمرکز کردند
برای اینکه مزاحمش��ان است از اینکه میبینند هر
ج��ا که پروژه زمین مان��ده یکی میگوید من ادامه
میده��م ناراحتند ،دوس��ت دارند ک��ه وقتی قهر
میکنن��د برویم با التماس آنه��ا را برگردانیم ،برای
همین شروع به جوسازی میکنند.
نق��دی در پاس��خ به این س��ؤال که «چرا س��پاه با
رس��انههایی ک��ه دارد در اغنای اف��کار عمومی در
ش��ئون مختلف ضعی��ف عمل ک��رده» اظهار کرد:
س��پاه چ��ه رس��انهای دارد؟ دو تا خبرگ��زاری که
خودشان هیئت مس��تقل دارند ،اینطور هم نیست
که تحت امر س��پاه باش��ند 300 .شبکه ماهوارهای
علیه انقالب اس�لامی تبلیغات میکنند که یکی از
محوره��ای اصلی تبلیغات هم بع��د از مقام معظم
رهبری ،س��پاه و بس��یج و بعد روحانیت هس��تند،
یعنی نهادهای مؤث��ر در حفظ انقالب که روی آن
تبلیغات میکنند.
وی گفت :شما  300کانال تلویزیونی را چطور با دو
تا سایت مقایسه میکنید؟ حجم رسانههایی که به
س��پاه حمله میکنند ،تبلیغات و جو رسانهای روی
ما هم تأثیر گذاش��ته وگرنه واقعیت اجتماعی این
نیس��ت ،تبلیغاتی که در خص��وص تعارض مردم با
سپاه میشود اصال درست نیست ،ما در میان مردم
و بطن جامعه هس��تیم ،مردم بس��یار به ما احترام
میگذارند.
این س��ردار س��پاه همچنین عنوان ک��رد :اما واقعا
ش��اید این از اخالص بچههاست که دوست ندارند
فعالیتش��ان طرح و رس��انهای ش��ود و مش��غول
کار خودش��ان هس��تند و با اکراه میپذیرند که از
خودش��ان صحبت کنند ی��ا آمار و ارق��ام بدهند،
ای��ن در حد تکلیف انجام میش��ود ،اما این وظیفه
رسانههاس��ت که این کار را بکنند فقط هم س��پاه
نیست س��ایر اقش��ار مثل همین کادر پزشکی هم
همینطور ،خودش��ان که نمیتوانند رسانه تشکیل
دهند از خودش��ان تبلیغ کنند این تکلیف رس��انه
است که در زوایای این اتفاقها بگردد.
وی تاکید کرد :اما من این انتقاد را میپذیرم که ما
در مقابل حجم تبلیغات دش��من در تبیین بسیاری
از مسائل به قدر کافی صحبت نکردیم ،اگر شرایط
عادی باش��د موج شبههها نباش��د در حد عادی و
متعارف کار انجام میشود اما در مقابل شبههافکنی
لحظه ب��ه لحظهای که برای هر مس��ئله س��وژه و
داستانس��ازی میکنند قبول دارم که باید نسبت
به آن کار بیش��تری در عرصه رسانه و بیان مطالب
برای مردم بکنیم.
نقدی در پاس��خ به این سؤال که «سطح دسترسی
خبرنگاران و افکار عمومی به اطالعات در خصوص
مس��ائلی از جمله هواپیمای اوکراینی خیلی پائین
بود و اغنای مناسبی صورت نگرفت و سپاه کارکشته
عمل نکرد» یادآور ش��د :کارکشتهای که میگویند
معنیاش این است که قرائن بسیاری وجود داشته
که ما میتوانس��تیم خودمان را به آن آویزان کنیم
و بگوئیم اش��تباهی انجام نش��ده و دش��من جنگ
الکترونیک کرده ،رس��انههایی که روش دش��من را
در الپوش��انیها و در کالهبرداری و عواففریبیها
میبینن��د انتظار دارند که ما ه��م همانطور عمل
کنی��م در حالیک��ه ما با مردممان صادقیم اش��تباه
کردیم میگوئیم اشتباه کردیم ،انتقاد میکنند که
چرا شما از آن روشها استفاده نکردید؟ فالن قرائن
میتوانس��ت مستمسک قرار بگیرد که این قضیه را
منکر ش��وید ،در حالیکه ما ب��ا مردممان صادقیم و
قرار نیس��ت که از روشهای دشمن استفاده کنیم،
مردم هم قدر ای��ن صداقت را میدانند و به همین
دلیل اعتماد دارند ،ما هم دنبال عوامفریبی نیستیم
که یک ش��گرد رس��انهای پیدا کنیم و مس��ئله را
بپوشانیم ،مردم برای ما غریبه نیستند.
معاون هماهنگکننده س��پاه همچنین در پاسخ به
این سؤال که «لطفا در خصوص بحث پاالیشگاهی
ک��ه آق��ای زنگنه مط��رح کردند که ما پاالیش��گاه
نساختیم چون کشور دچار کثافت میشد ،توضیح
دهید» گفت :از نظر م��ن اینکه ما نفتمان را خام
بفروش��یم دیگران پاالیش کنند و محصول را چند
هزار برابر از آنها پس بگیریم یک فکر اس��تعماری
است ،هرکس هر چه می خواد بگوید.

نگاهی به چگونگی استفاده از تجارب دفاع مقدس در اداره کشور در گفتگو با نمایندگان

کتایون مافی
mafi.katayoon@gmail.com

همه س��اله فرارس��یدن هفته دف��اع مقدس
یادآور  8س��ال درس  ،تجرب��ه و افتخار برای
م��ردم ایران اس��ت  .درحالی ک��ه ارتش تا به
دندان مس��لح ع��راق در تهاجمی گس��ترده
استقالل و امنیت کش��ورمان را هدف گرفته
ب��ود و قدرتهای اس��تکباری غرب و ش��رق با
تم��ام توان صدام را پش��تیبانی م��ی کردند ،
هم��ه مردم ایران از کوچک ت��ا بزرگ  ،زن و
مرد ،پیرو جوان به پای کار آمدند و این تالش
بزرگ  ،ایستادگی و مقاومت را به همراه خود
داش��ت که بار دیگ��ر پیروزی را ب��رای مردم
کشورمان به ارمغان آورد.
حاال در چهلمین س��الگرد دف��اع مقدس قرار
داری��م  ،مردم کش��ورمان به پیش��رفت های
بزرگی در زمینه های مختلف دست یافته اند
اما دشمنی های دش��منان نظام پایان نیافته
و هر روز با نقش��ه ای جدید علیه مردم ایران
پیاده می شود .در س��الهای ابتدایی انقالب ،
از آنجا که نهال انقالب روزهای ابتدایی رش��د
خود را طی می کرد دشمنان تالش کردند تا
با حرکتهای نظامی و جنگ  ،انقالب اسالمی
را خاموش و به ثروتهای ملی کشورمان دست
اندازی کنند .اما گ��ذر زمان و مقاومت مردم
کش��ورمان نش��ان داد که آنها نمی توانند در
مبارزه نظامی حریف مردم ایران شوند.
با توجه به شکس��ت دشمن در مراحل مختلف
حمله ها و تهدیدات نظامی علیه کش��ورمان ،
حاال دشمن روشهای جدیدی را در پیش گرفته
و برنام��ه های تازهای را ب��رای مقابله با انقالب
اسالمی در دست دارد.
این جنگ های تازه  ،رویکردی تازه دارد  ،اما
مسئله اینجاس��ت که چگونه در شرایط فعلی
کش��ورمان م��ی توانیم از تجرب��ه موفق دفاع
مق��دس برای پیروزی در این جنگهای اخیر
از جمله جنگ اقتصادی بهره ببریم.
ای��ن نکتهای اس��ت که رهبر معظ��م انقالب
بارها به آن اشاره کردهاند ،ایشان در فرمایش
خود در دیدار برخی از فرماندهان و کارکنان
نیروی زمینی ارت��ش در این باره فرمودند :از
تجربهی جن��گ در دورههای نظامی ،حدّ اکثر
اس��تفاده بش��ود .هم ب��ه منظور اس��تفاده از
جنب��هی علم��ی وقایع جنگ ک��ه البته مهم
اس��ت و هم به منظ��ور زنده نگهداش��تنِ آن
روزهای پرافتخار .همچنین ایش��ان در بیانات
خ��ود در دیدار جمعی از ایثار گران و خانواده
های ش��هدا تاکید کردند :ما امروز یک نس��ل
نوی ش��ادابِ ت��ازه به میدان وارد ش��دهای را
در کش��ور خودمان داریم که باید از از تجربه
میدان جنگ که ایس��تادگی در آن ،ش��هادت
و جانب��ازی و محرومیت از س�لامتی و دوری
از خانم��ان و راحتی و فرزن��دان و عزیزان را
داشت ،استفاده کند.
بررسی شاخصهها و مؤلفههای پیروزی
جنگ

برای استفاده از تجارب جنگ مهمترین نکته
اس��تفاده از ش��اخصه ها و مولفههای پیروزی
کش��ورمان در جن��گ تحمیلی اس��ت .در آن
زمان انق�لاب اس�لامی نوپا بود ،ام��ا الگوی
مدیریت��ی حاکم و هدایت نظام توس��ط رهبر
کبی��ر انق�لاب حضرت ام��ام خمین��ی (ره )
موجب شد تا مردم یکپارچه در خدمت نظام
و انقالب قرار داشته باشند.
سارا فالحی عضو کمیسیون سیاست خارجی
و امنیت مل��ی مجلس در گفتگو ب��ا روزنامه
سیاست روز در این باره گفت :برای استفاده از
تجربههای جنگ ،نیاز است تا الگوی مدیریتی
حاکم و شاخصه های آن در آن زمان بررسی

روزنامه

ش��ود .وی با اش��اره اینکه مدیریت حاکم در
زمان جنگ سبب شد تا موفقیتهای بسیاری
نصیب کش��ورمان ش��ود و در عین حال یک
وجب از خاک ایران در اختیار دش��منان قرار
نداشته باشد ،افزود :مقاومت مردم کشورمان
در دوران دف��اع مق��دس در طول تاریخ ایران
کم نظیر بوده است.
همچنین وحید جالل زاده عضو کمیس��یون
سیاس��ت خارجی و امنیت مل��ی در گفتگو با
روزنامه سیاس��ت روز در این باره گفت  :دفاع
مقدس تجربه ای ناگزیر و بس��یار درخشان و
ارزشمند برای مردم ایران بود.
وی اف��زود :جمهوری اس�لامی ایران هیچگاه
قصد جنگ و نزاع با کش��ورهای دیگر نداشته
و ندارد .بعثی ه��ا به قصد تصرف ذخایر نفت
س��رزمینهای جنوبی و اش��غال خوزستان در
مرحله اول حمله به کش��ورمان را داش��تند تا
انقالب را س��اقط کنند .اما مردم کشورمان در
طول دفاع مقدس نش��ان دادند که خیال آنها
خیل��ی خام بوده که هیچگاه ب��ه نتیجه نمی
رس��د .جالل زاده خاطرنشان کرد  :برای رفع
مشکالت امروز کشور نیز می توانیم با بررسی
روند انقالب اسالمی و نبرد با دشمن از همان
روز اول به نتایج بسیار خوبی دست یابیم و از
درسها و تجربیات آن زمان استفاده کنیم.
روایت همدلی ،گذشت و فداکاری از
دیروز تا امروز

یکی از نکات بس��یار جال��ب و مورد توجه در
این زمینه وج��ود همدلی ،ایث��ار و فداکاری
بس��یار گس��ترده در میان مردم هنگام جنگ
بود .در طول دوران هش��ت سال دفاع مقدس
در کنار ایثار و از خودگذش��تگی رزمندگان ،
ای��ن همراهمی مردم و والیتم��داری آنها بود
که موجب ش��د تا پیروزیهای بزرگ نصیب
رزمندگان اسالم شود.
س��ارا فالحی نماینده م��ردم ایالم در مجلس
ش��ورای اسالمی در گفتگو با روزنامه سیاست
روز در ای��ن ب��اره گفت :مهمت��رن مؤلفه در
دوران  8س��ال دفاع مق��دس فداکاری توأم با
روحیه کار جهادی بود .
وی افزود :در آن زم��ان رفتارها خودخواهانه
نبود و کس��انی ک��ه مدیریت جن��گ و دفاع
مقدس را بر عهده داش��تند ،ازخودگذشتگی
بسیار باالیی نش��ان می دادند  .این روحیه تا
آنجا اوج گرفته بود که در خاطرات رزمندگان
اس�لام از فرماندهانی یاد می شود که پوتین
س��ربازان زیر دست خود را واکس زده و تمیز
می کردند تا آنها لحظهای استراحت کنند.این
روحیه ای بود که ام��روزه می توانیم ثمرات
آن را در زمینه خدمت س��ربازان س�لامت و
مقابله همگانی با شیوع بیماری کرونا مشاهده
کنیم .یادمان باش��د زمانی دش��منان نظام از
تحویل سیم خاردار به کش��ورمان خودداری
م��ی کردند و حتی ب��رای حض��ور در جبهه
ه��ا و تامین لباس رزم و کف��ش جنگ برای
رزمندگان مقدور نبود.
وحید جالل زاده عضو کمیس��یون سیاس��ت
خارج��ی و امنیت ملی در ای��ن باره گفت :در
همی��ن دوران دفاع مقدس بود که دش��منان
نهایت خباثت و دش��منی خود را به ما نشان
دادند .در زمان شروع جنگ ،عراق تنها 400
هواپیمای جنگی داش��ت ولی در پایان جنگ
دارای  700هواپیمای جنگی شده بود که این
امر نشان حمایت گس��ترده غرب از عراق در
نبرد با ایران داشت.
وی اف��زود :با وج��ود باالتری��ن حمایت ها از
سوی امریکا و غرب ،مردم کشورمان موفق به
پیروزی در جنگ در باالترین و بهترین سطح
ش��دند و همین موضوع بود که موجب ش��د
عراق در س��ازمان ملل به عنوان آغازگر جنگ
معرف��ی ش��ود و خاویر پرز دکوئی��ار دبیرکل
س��ازمان مل��ل در آن زمان در نط��ق خود از
ای��ران حمای��ت و عراق را به عنوان مس��ئول
جن��گ معرفی کن��د .جالل زاده ب��ا بیان این

موضوع مردمی ش��دن یکی دیگر از رمزهای
پی��روزی در زم��ان دفاع مقدس ب��ود ،اظهار
داشت :هرجا به مردم مراجعه کردیم پیروزی
از آن م��ا بود ،این تجربهای اس��ت که هم در
جن��گ و هم در فتنه  88ش��اهد آن بودیم و
م��ردم حامی نظام خود بودند .وی با اش��اره
ب��ه اینکه اکنون نیز باید برای حل مش��کالت
اقتصادی کش��ور ،اقتصاد را به مردم بسپاریم،
گف��ت :جنگ به ما آموخت که اگر ما به مردم
تکی��ه کنیم می توانیم به موفقیتهای زیادی
دست یابیم .اگر مردم در زمان جنگ به شکل
بس��یج وارد عرصه نبرد نمی شدند کادر سپاه
و ارتش نمی توانس��ت موفقیت های گسترده
را کسب کند.
نماین��ده ارومی��ه با اظه��ار تأس��ف از اینکه
دولته��ا اقتصاد را در دس��ت خ��ود گرفتهاند،
اف��زود :این مردم بودن��د که ما را در جنگ به
پیروزی رساندند و اکنون نیز راه برون رفت از
مشکالت اقتصادی تکیه به مردم است .
وحدت کلمه

یکی از مهمترین درس��هایی ک��ه می توان از
جن��گ تحمیلی گرفت ،وح��دت کلمه تحت
رهب��ری حضرت امام خمینی (ره ) بود .مردم
و مسئولین همه یک مقصد را داشتند و همه
ش��عار جنگ جنگ تا پیروزی سر می دادند .
این یکی بودن حرف همه مردم و مسئولین و
وحدت مقصد پیروزی تجربه بسیار گرانبهایی
بود که همه م��ردم در زمان دفاع مقدس آن
را تجربه کردند.
س��ارا فالحی نماینده م��ردم ایالم در مجلس
ش��ورای اس�لامی در ادامه در این باره گفت:
یک��ی از مهمترین مؤلفهه��ا و تجربیات مؤثر
جنگ ،داشتن وحدت استراتژیک در مدیریت
بود .وی با اشاره به اینکه تعدد و تکثر تصمیم
گی��ری ه��ا موجب ب��روز صداه��ای مختلف
میشود  ،اظهار داشت :در زمان جنگ منافع
ملی مش��خص بود و آرمان و هدف همه مردم
پیروزی بر دش��منان نظام بود و همه مردم و
مسئولین نیز بر سر آن توافق داشتند بنابراین
توانستند به پیروزی دست یابند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس تصریح کرد :زمانی که خودمان بر سر
مناف��ع مختلف سیاس��ی و اقتص��ادی جنگ
داخلی داش��ته باش��یم و قربانی خواستهها و
نیاز ام��روز خود و حزب و گروهمان باش��یم
نمیتوانی��م به آن موفقیته��ای زمان جنگ
برس��یم .روحیه وحدت اس��تراتژیک از جمله
مهمترین تجربیات جنگ است که نیاز امروز
کشور محسوب می شود.
روحیه مبتنی بر معنویت

وی در ادامه خاطرنش��ان کرد :داشتن روحیه
مبتن��ی بر معنویت و اخ�لاق چه در مدیریت
اقتص��ادی و چه در س��ایر م��وارد از اهمیت
ویژهای برخوردار اس��ت .اینک��ه در مدیریت
اقتصادی به جای منافع ملی ،در نظر بگیریم
که چه نوع رانتی نصیب ما می ش��ود و یا می
توانیم برای فامیل یا دوس��تان خود امکانات و
پستهایی را فراهم کنیم روحیهای بود که در
دوران دفاع مقدس وجود نداشت.
در حال حاضر نیز یکی از مهمترین درسهایی
که می توانی��م از دفاع مقدس بگیریم ،عوض
کردن مدیریت بر مبنای قوم گرایی است.
جوانگرایی و استفاده از پتانسیل زنان
به عنوان نیمی از جامعه

باید گفت که جوانگرایی و سپردن مسئولیت
اداره کش��ور ب��ه جوان��ان ،امری ض��روری و
اجتنابناپذی��ر برای پیش��رفت ی��ک جامعه
اس��ت .مقام معظ��م رهبری از س��الها پیش
توج��ه ب��ه جوان��ان و ل��زوم جوانگرای��ی در
س��اختارهای کش��ور را یکی از راههای برون
رف��ت از مش��کالت و هم��وار کننده مس��یر
پیشرفت کش��ور میدانستند .ایشان حتی در
فرامین خود تاکید کرده بودند که در حرکت
انبیای الهی هم از جمله حرکت صدر اس�لام

محور حرکت و مرکز تالش و تحرک ،جوانان
بودن��د .در دوران دف��اع مق��دس نی��ز بخش
مهمی از مسئولیتهای نظامی کشور برعهده
جوانان��ی ق��رار گرفت که تجرب��ه چندانی در
امور نظامی نداش��تند اما ب��ا تکیه بر ایمان و
روحیه خودباوری توانستند ارتش تا ب ُن دندان
مس��لح رژیم بعث را در ضربههای متعددی به
شکست بکشانند.
وحید جالل زاده عضو کمیس��یون سیاس��ت
خارج��ی و امنیت ملی و نماینده مردم ارومیه
در این باره به سیاس��ت روز گفت  :اعتماد به
جوان��ان در جنگ نش��ان داد که م��ی توانیم
از روحی��ه آرمان خواه��ی و کارآمدی که در
جوانان وجود دارد به خوبی بهره ببریم.
وی افزود :در جنگ ،ما به بس��یجی های 13
تا  25سال اعتماد کردیم و نتیجه آن ظهور و
بروز شهدایی چون شهید باکری ،شهید همت
و ش��هید خرازی اس��ت .آنها در آن زمان سن
باالیی نداش��تند اما توانستند در عملیاتهای
متعددی جنگ را به نفع کشورمان به پیروزی
برسانند .س��ارا فالحی نماینده مردم ایالم در
مجلس شورای اسالمی نیز در این باره تاکید
کرد :س��پردن مدیریت به جوان��ان در جنگ
تحمیلی یکی از مؤلفههایی بود که نشان داد ،
که جوانان می توانند با پتانسیل باالیی که در
عرصههای سیاسی  ،اقتصادی و نظامی دارند،
موفقیتهای بسیاری را نصیب کشور کنند .
وی با اش��اره ب��ه اینکه حضور زن��ان در دفاع
مقدس به عنوان یکی از س��طوح مهم مبارزه
و دفاع محسوب میشد ،گفت :در زمان دفاع
مق��دس از زنان اس��تفاده ابزاری نمی ش��د و
اعتق��ادی بر وجود زن��ان به عن��وان تلطیف
کننده فضا وجود نداش��ت .فالحی با اشاره به
اینکه این دیدگاه از ابت��دای انقالب در مورد
زن��ان و تفکر امام (ره ) وجود داش��ت ،اظهار
داش��ت :مدیریت خانم دباغ به عنوان یکی از
زن��ان انقالبی نمونه بزرگ��ی از این نوع تفکر
اس��ت .وی با اش��اره به اینک��ه در زمان دفاع
مقدس زنان در بحث بهداشت و درمان افتخار
آفرینیهای زیادی کردن��د و حتی عدهای از
آنان در این مس��یر به اس��ارت گرفته شدند،
گفت  :در آن زمان از زنان متناسب با توانایی
آنان استفاده می شد.
جنگ نرم

در حال حاضر دشمنان انقالب اسالمی که در
نبرد نظامی توان مقابله با جمهوری اس�لامی

و ملت ایران را ندارن��د ،تمام توان خود را در
جنگ نرم و جنگ اقتصادی به کار گرفتهاند.
وحید جالل زاده عضو کمیس��یون سیاس��ت
خارج��ی و امنی��ت ملی در ادام��ه گفتگو در
این ب��اره گفت :ما در عرص��ه جنگ نرم ،هم
خسارت و هم پیروزی داش��تهایم  .متأسفانه
آنجا ک��ه بدون علم و آگاه��ی فضای مجازی
و اپلیکیش��ن ها را به حال خ��ود رها کردیم
کوتاهی کردیم.
وی اف��زود :مجلس مدتها اس��ت که به دنبال
ش��بکه ملی اطالعات اس��ت اما هن��وز دولت
نتوانسته این شبکه را راه اندازی کند و آن را
شکل دهد.جالل زاده با اشاره به اینکه کشور
از بابت اینک��ه فضای اینترنتی ب��ه بیگانگان
سپرده شده است در خطر است  ،یادآور شد:
ما طرفدار فیلتر س��ازی نیستیم بلکه طرفدار
مصون س��ازی هس��تیم  .بس��یاری از جوانان
کش��ور ما در خ��ارج تحصیل ک��رده اند و در
محیط بیگان��ه بوده اند اما چون مصون بودند
دین  ،ایمان و اندیشه انقالبی آنان خدشه دار
نشد.وی تاکید کرد  :اگر نتوانیم مدیریت این
فضا را به عهده بگیرم به آن می بازیم .آگاهی
و هوش��یاری الزم جوانان ما در میدان جنگ
نرم اس��ت و متاسفانه علیرغم گزارش خواهی
مجلس و کمیس��یون امنیت مل��ی از وزیر در
این باره وی نتوانس��ت مجلس را در این باره
قانع کند.از س��وی دیگر فالحی نماینده مردم
ای�لام نیز در این باره گف��ت :برای جلوگیری
از جن��گ نرم باید قدرت ن��رم افزاری خود را
افزایش دهیم .اینکه دشمنان به دنبال تغییر
س��بک زندگی در ایران هس��تند برای تغییر
الیه های زیری باورهای و بینش های جوانان
است .وی افزود  :اگر بخواهیم از تغییر باورها
جلوگیری کنیم نیاز ب��ه اعتماد زایی داریم و
اعتماد مردم زمانی کس��ب می شود که برای
آن��ان کار و تالش کنی��م و ناتوانی خود را به
حساب دین نگذاریم
فالحی تصریح ک��رد  :اگر گردش نخبگان در
کش��ور وجود داش��ته باش��د و مدیریت ها بر
مبنای رانت نباشد در آن زمان می توانیم باور
مردم به مدیری��ت را برگردانیم و در آن زمان
دیگر تریبون های خارجی این قدرت را ندارند
که ذائقه مردم را مدیریت کنند  .مردم کشور
ما بسیار خوب ،قانع و قدرشناس هستند و اگر
یک قدم برای آنها برداشته شود  100 ،قدم به
سوی دولت گام بر می دارند.
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