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ارتش آماده انجام هر ماموریتی است
امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده 
کل ارتش جمهوری اسالمی ایران به مناسبت 29 

فروردین روز ارتش پیامی صادر کرد.
در مت��ن پی��ام فرمانده کل ارت��ش جمهوری 
اس��المی ایران آمده است: ارتش که وظیفه دفاع از 
حدود و ثغور و حفظ نظام را برعهده دارد، با استقرار 
در مرزهای شرقی و غربی، حراست از آسمان ایران 
عزیز و انجام مأموریت در اقیانوس ها، چهره مصمم 
"اش��داء علی الکف��ار" ی خود را نش��ان می دهد و 
در عرصه ه��ای مردم یاری از جمله س��ال 98 را با 
ارائه جنبه " رحماء بینهم" در کنار هموطنان عزیز 
سیل زده آغاز کرد و تالش شبانه روزی تا این لحظه 

ادامه دارد.
 اینجان��ب با کم��ال خضوع، ش��کرگزار درگاه 
خداوند بزرگ هس��تم که نعمت پوش��یدن لباس 
مقدس ارتش جمهوری اس��المی ای��ران و فرصت 
خدم��ت به این ملت ب��زرگ را نصیب ما کرد. این 
روزها در همه جا، ما در معرض محبت های بی نظیر 
مردمی هستیم که با وجود اینکه دچار خسارت های 
س��نگین و بعضاً جبران نشدنی هستند، فرزندان و 
برادران سرباز خود را با بزرگواری مورد عنایت قرار 

می دهند.
ارتش با ویژگی شناخته شده معنویت محوری، 
انضباط، سلسله  مراتب و سالمت کارکنان آماده تر 
از هر زم��ان دیگری بی قرار اج��رای مأموریت های 
واگذاری اس��ت؛ لذا با اطمین��ان و اعتماد کامل به 
همر زمان فداکار، به پیش��گاه فرماندهی معظم کل 
قوا اع��الم آمادگی و بی تابی آحاد رزمندگان ارتش 
را معروض می دارم و با تعظیم در مقابل مقام واالی 
ش��هدا و تکریم خانواده های محترم آنها، جانبازان 
عزیز، آزادگان سرافراز، قدردان نقش تعیین کننده 
خانواده های فهیم و صبور آنها  هس��تم و برای همه 

سالی پر خیر و برکت آرزو می کنم. 

ارتش اسالم

6 گزارش ویژه

 آوارگان صنعاء در وضعیت قرمز

8 زاویه دید

اینجا را نگاه کن!

8 در حاشیه

جای خالی ریاکاران

5 ونده پر

تکرار رویای 40 ساله آمریکا

حض��رت آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظ��م کل قوا دیروز در 
دیدار فرماندهان ارتش و نیروی زمینی، ارتِش امروز را متدین تر 
و کارآمدتر از همیشه خواندند و با تجلیل از حضور مؤثر و حیاتی 
ارتش و نیروهای مسلح در امدادرسانی به سیل زدگان، و همچنین 
ب��ا تأکید بر لزوم اتحاد روزافزون نیروهای مس��لح و زیبا خواندن 
دس��ت برادرِی ارتش و سپاه پس از اقدام زشت آمریکایی ها علیه 
س��پاه، خاطرنش��ان کردند: هر کاری که دشمن را عصبانی کند، 
خوب و درس��ت اس��ت و در مقابل همگان بای��د از هر کاری که 

دشمن را جری و روحیه آن را تقویت کند، اجتناب کنند.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای در این دی��دار ب��ا تبریک روز 
ارت��ش و نیروی زمینی به کارکنان خ��دوم و افتخارآفرین ارتش 
و خانواده های آنان، نیروهای مسلح را از »مظاهر و عناصر قدرت 
ملی« خواندند و خاطرنش��ان کردند: البته در بسیاری از کشورها 
حتی در کش��ورهای مدعی آزادی و حقوق بشر، نیروهای مسلح 
عنصر اقتدار دیکتاتورها و برخورد با ملتها هس��تند، همچنان که 
این روزها نمونه ی آن در قضیه ش��نبه های پاریس قابل مشاهده 

است.
رهبر انقالب اس��المی، نیروهای مس��لح را در منطق اس��الم 
و جمهوری اس��المی، »حصارهایی امن برای ملت« برشمردند و 
افزودند: نیروهای مسلح در زمان جنگ، در مقابل تهاجم دشمن 
با دانش، تجربه و فداکاری، سینه سپر و آن را منکوب و وادار به 
عقب نش��ینی می کنند و در زمان صلح نیز با کارآمدی و آمادگی 
کام��ل، مایه اطمینان و آرامش خاطر ملت هس��تند، و به همین 
دلی��ل، دش��منان به دنبال بر ه��م زدن آرامش م��ردم از طریق 

مضطرب نشان دادن نیروهای مسلح هستند.
ایشان امدادرسانی ارتش و نیروهای مسلح به مردم در حوادث 
طبیع��ی را یک حضور مؤثر و حیاتی خواندند و گفتند: در س��یل 
اخیر، نیروهای مس��لح با همه وجود و امکانات در اختیارش��ان به 
کمک مردم شتافتند، به طوری که در استان گلستان، ارتش حتی 

قبل از حضور ستاد مدیریت بحران، در محل حادثه حاضر شد.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای، ثب��ت تصاوی��ری از خدمات 
متواضعان��ه نیروه��ای ارتش به م��ردم را موجب مان��دگاری این 

برگ ه��ای زرین در حافظه تاریخ دانس��تند و افزودند: اینکه یک 
س��رهنگ ارتش خم ش��ود تا فردی سالخورده با قدم گذاشتن بر 
دوش او س��وار وسیله نقلیه شود، جلوه هایی از صداقت ارتش در 

بیان شعار »ارتش فدای ملت« است.
رهبر انقالب اس��المی ارتش را به برکت جمهوری اس��المی، 
ارتشی »مکتبی« و »نمایشگاهی از ارزشهای اسالمی« برشمردند 
و خاطرنش��ان کردن��د: نمونه های��ی همچون ش��هیدان بابایی و 
صیادش��یرازی در ارتش وجود دارد ک��ه از لحاظ کارآمدی و در 
عین حال تعهد، تواضع، فداکاری و گریختن از نام و نش��ان، قابل 
ارائه و الگو برای ملت و بلکه امت اسالمی هستند و این روحیه و 

ارزشها باید روز به روز تقویت شود.
ایش��ان، ارتِش ام��روز را متدین ت��ر و کارآمدتر از همیش��ه 
برش��مردند و گفتند: امروز زمام ارتش در دست نیروهای متدین 
و انقالب��ی اس��ت، البته افرادی که همواره ع��ادت به تحقیر ملت 
و تکریم خائن��ان را دارند، مدام از »ارت��ش مدرن رضاخان« دم 
می زنند، در حالی که آن ارتش به اصطالح مدرن، حتی یک روز 
نتوانس��ت در مقابل هجوم بیگانگان دوام بیاورد، اما ارتش مقتدر 
جمهوری اس��المی هشت س��ال در یک جنگ منظم مقاومت و 
ایستادگی کرد و امروز نیز دانش، تجربه، روحیه، توانایی، تدین و 

امانتداری ارتش بیش از گذشته و مایه افتخار است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به حضور منطقه ای ارتش 
و نیروهای مس��لح و مقابله آنان با فتنه های دشمنان، این سؤال 
را مط��رح کردن��د: اگر ارتش و س��پاه در مبارزه ب��ا داعش وارد 
نمی ش��دند، امروز منطقه و کشورهای همس��ایه ما چه وضعیتی 

داشت و چه کسانی بر آن حکومت می کردند؟
رهب��ر انقالب اس��المی افزودند: البته هر یک از کش��ورهای 
درگیر نیز مقابله و اقدامات الزم را انجام دادند اما نقش نیروهای 
مسلح ایران قابل اغماض نیست و امروز در واقع برکات نیروهای 
مس��لح، عالوه بر ملت ایران، ش��امل کش��ورهای دیگر نیز شده 

است.
فرمانده کل قوا همچنین اتحاد روزافزون نیروهای مسلح را الزم 
و موجب عصبانیت دش��من دانستند و گفتند: دست برادری دادن 

ارتش و سپاه، حرکتی زیبا پس از حرکت زشت آمریکایی ها بود.
ایش��ان تأکید کردند: هر کاری که دش��من را عصبانی کند، 
خوب و درس��ت اس��ت و در مقابل، هر کاری که دشمن را جری 
و روحی��ه آن را تقویت، و روحیه جبه��ه خودی را تضعیف کند، 
بد و ناپس��ند است و همه باید در س��خنان و کارهای خود از آن 

اجتناب کنند.
رهبر انقالب اس��المی، هدف از س��خنان بی پایه آمریکایی ها 
علیه جمهوری اس��المی ایران را تضعیف روحیه عمومی دانستند 
و خاطرنش��ان کردن��د: آمریکا گرفت��ار هزاران میلی��ارد بدهی و 
گرفتاری های متعدد اس��ت و با گذش��ت چند س��ال از س��یل و 
طوفان در مناطقی مانند کارولینا هنوز نتوانسته اند آن مشکالت 
را رس��یدگی و جبران کنند ام��ا برای تضعیف روحیه ملت ایران، 

یاوه سرایی می کنند.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای، حض��ور بی نظی��ر مردمی در 
امدادرس��انی به س��یل زدگان را یکی دیگر از واقعیت های جلوی 
چش��م و موج��ب عصبانی��ت آمریکایی ها برش��مردند و افزودند: 
حرکت عظیم و س��ریع اقش��ار ملت ایران از ارتش، سپاه و بسیج 
تا هزاران طلبه و دانش��جو برای کمک به سیل زدگان قابل وصف 
و بیان نیس��ت، اما دشمن به مصلحت نمی بیند این عظمت را به 

زبان بیاورد.
پی��ش از س��خنان فرمانده کل ق��وا، امیر س��رتیپ حیدری 
فرمانده نیروی زمینی ارتش در گزارش��ی با اشاره به امدادرسانی 
2۱ یگان عمده و تخصصی این نیرو در مناطق سیل زده با دستور 
رهبر انقالب، گفت: ارتش جمهوری اسالمی با حضور مستمر در 
مرزها، چهره »أَِشّداُء َعلَی الُکّفاِر« خود را به رخ دشمنان کشید و 
همچنین با حضور در کنار مردم در سیل اخیر با محوریت نیروی 

زمینی، جنبه »ُرَحماُء بَیَنُهم« را به منصه ظهور رساند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش، اقدامات اخیر آمریکا علیه سپاه 
پاس��داران را ددمنشانه خواند و تأکید کرد: تا ظهور دولت حق و 
نابودی استکبار ارتش و سپاه دست در دست یکدیگر خواهند بود 
و ما نیز همراه با ملت ایران خواهیم گفت که همه ما پاس��داران 

نظام مقدس جمهوری اسالمی هستیم.

وز شیران بیشه ایران زمین  ر

قاسم غفوری

ghassem_tg@yahoo.com

 
29 فروردین روزی مان��دگار در تاریخ انقالب 
اس��المی و حافظه ملت بزرگ ایران اس��ت. روزی 
که ب��ا فرمان تاریخ��ی حضرت ام��ام خمینی)ره( 
اجین ش��ده و برگ��ی مهم از تاریخ کش��ور را رقم 
زده است. روزی که شاید کمتر کسی باور می کرد 
فراتر از یک نام در تقویم باشد و در مراحل مختلف 

تاریخی تجلی عینی آن را بتوان مشاهده کرد.
 29 فروردی��ن ۱358 ام��ام)ره( فرمان پیوند 
می��ان ارتش و مل��ت را صادر و تاکی��د کردند که 
ارت��ش پاره تن ملت اس��ت و ارت��ش وامدار ملت. 
اکنون 40 س��ال از آن فرمان تاریخی می گذرد در 
حالی که مروری بر آنچه در این س��ال ها گذش��ته 
نکات قاب��ل توجهی را در کارنام��ه فرزندان ایران 

زمین در ارتش به نمایش می گذارد. 
در طول دفاع مقدس ارتش با اهدا 48 هزار شهید 
و هزاران جانباز، س��همی مهم در مقابله با تجاوزات 
رژیم بعثی و متحدان جهانی اش ایفا کرد. ارتش در 
کنار سپاه و بسیج مردمی توانستند حماسه ای بزرگ 
را رق��م زنند و نام ای��ران را در جمع مدافعان بزرگ 
از سرزمینش��ان قرار دهند. ارتش پرافتخار ایران اما 
بعد از پایان جنگ خانه نشین نشده و تالش کرد تا 
رسالت  خویش در حمایت و خدمت رسانی به ملت 

را در ابعاد گسترده تری صورت دهد. 
بخش��ی از این اقدام��ات در قالب تقویت توان 
دفاعی کش��ور صورت گرفت. شاید زمانی دشمنان 
بر این تص��ور بودند که با ت��رور فرماندهان بزرگ 
ارت��ش همچون ش��هید صیاد ش��یرازی می توانند 
ارت��ش ای��ران را زمین گی��ر و ناکارآمد س��ازند اما 
فرزندان ایران در ارتش در کنار سایر ارکان دفاعی 
کشور با پیروی از آن فرماندهان بزرگ برای امنیت 
و  آرامش کشور و رسیدن به خودکفایی دفاعی گام 

برداشتند و چشم جهانیان را خیره کردند. 
ارت��ش و س��پاه ک��ه تجرب��ه بدعهدی ه��ا و 
دش��منی های دش��منان را دیده بودند چنانکه در 
طول دفاع مقدس حتی به ایران س��یم خاردار داده 
نمی ش��د، تالش گس��ترده ای را ب��رای خودکفایی 
دفاعی کش��ور آغ��از کردند. وح��دت و یکپارچگی 
نیروهای مسلح میان ارتش و سپاه موجب شد تا از 
یک سو طرح دشمنان برای ایجاد شکاف در ارکان 
دفاعی کش��ور ناکام ماند و از سوی دیگر طرح های 
مورد نظر برای ارتقا و خودکفایی دفاعی کش��ور با 

سرعت بیشتری محقق شود. 
این تالش ها در تمام حوزه های زمینی، دریایی، 
هوایی و پدافند بوده چنانکه امروز جمهوری اسالمی 
قوی ترین ساختار دفاعی بومی منطقه را دارد. امروز 
به جرات می توان گفت که هیچ متجاوزی توان فکر 
کردن به گزینه نظامی را ندارد چنانکه حتی مقامات 
ارشد نظامی و سیاسی آمریکا نیز اذعان دارند اقدام 

نظامی علیه ایران دیوانگی محض است. 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در 
آب های بین المللی از جمله در دریای س��رخ ناجی 
امنیت جهان ش��ده اند و به مبارزه با دزدان دریایی 
می پردازن��د. ت��وان نی��روی دریای��ی در این عرصه 
چنان بوده که نش��ان تقدیر از نهادها و سازمان های 
بین المللی دریافت کرده اس��ت. زمانی هم که نظام 
س��لطه با ب��ه کارگیری تروریس��م اج��اره ای طرح 

ناامن سازی منطقه برای ایران را داشت.
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رئیس جمهور:

 با کمک هم خرابی ها را
بهتر از گذشته خواهیم ساخت
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ظریف تاکید کرد

 همگرایی تهران - امریکا
برای نجات منطقه 
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فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان ارتش و نیروی زمینی:

برادری ارتش و سپاه حرکتی زیبا پس از حرکت زشت آمریکایی ها بود

فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان ارتش و نیروی زمینی:
برادری ارتش و سپاه حرکتی زیبا پس از حرکت زشت آمریکایی ها بود

خدمات متواضعانه ارتش به مردم سیل زده نشانه صداقت در »شعار ارتش فدای ملت« است

به بهانه روزی که فتنه های انحالل بازوی نظامی انقالب خنثی شد؛

ارتش یاور مردم، امید انقالب
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