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کاهشسربازیبهازایخدماتداوطلبانهدرحوادثغیرمترقبه
س��خنگوی وزارت کش��ور گفت: در حال پیگیری هس��تیم ک��ه مدت زمان 
حضور داوطلبانه جوانان در امدادرسانی به هموطنان عزیز آسیب دیده از حوادث 

غیر مترقبه از مدت سربازی آنها کسر شود.
سیدسلمان سامانی گفت: رحمانی فضلی با ارائه پیشنهادی پیگیری می کند 

ک��ه مدت زم��ان حضور داوطلبان��ه جوانان در امدادرس��انی ب��ه هموطنان عزیز 
آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه از مدت سربازی آنها کسر شود.

وی تصریح کرد: این پیش��نهاد از طریق مراجع مربوطه پیگیری خواهد ش��د تا در 
ص��ورت تصویب و موافقت نهایی، جوانانی که در قالب جمعیت هالل احمر، بس��یج و یا 
س��ازمان های مردم نهاد این حوزه برای امدادرس��انی در بحران ه��ای طبیعی و حوادث 
غیر مترقبه اعزام می شوند، مشمول کسری خدمت سربازی شده و ایام خدمات داوطلبانه 

آنها با تأیید ستادهای مدیریت بحران به عنوان خدمت دوره ضرورت محسوب شود.

سخنگو
نیروهایوظیفهماجزمؤلفههایقدرتملیماهستند

دس��تیار و مش��اور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: ما بای��د از این ظرفیت 
)سربازان( برای سازندگی و پیشرفت در مسائل کشاورزی، خدماتی، هنر، ورزش و 

تمام صحنه ها استفاده کنیم.
سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی در حاشیه جشنواره علی اکبر با اشاره به اینکه تا 

سال گذشته ده میلیون فارغ التحصیل داشتیم، گفت: ما در حال حاضر چهار میلیون ۵۰۰ 
هزار دانشجو داریم و سالی ۹۰۰ تا یک میلیون فارغ التحصیل داریم؛ سالیانه ۴۰۰ هزار نیروی 

وظیفه وارد ستادکل نیروهای مسلح می شود و اگر ما بتوانیم از این ظرفیت در بخش های هنری، 
قرآنی، مهندسی و تحقیقات و پژوهش استفاده کنیم پیشرفت های زیادی خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه اگر در نیروهای مسلح بتوانیم برای سربازان کار تعریف کنیم می توانیم 
از این ظرفیت عظیم اس��تفاده کنیم، گفت: اگر مهارت آموزی به خوبی انجام ش��ود باعث 

افزایش قدرت ملی می شود و نیروهای وظیفه ما جز مؤلفه های قدرت ملی ما هستند.

دیدگاه
مخالفاناف.ای.تی.افواقعنگربودند

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: با توجه به خروج کشورهای اروپایی ازبرجام 
و اقدام آمریکا در قرار دادن س��پاه در لیس��ت گروه های تروریستی، باید بررسی 

لوایح سی.اف.تی و »پالرمو« از دستور کار مجمع خارج شود.
سیدامیرحس��ین قاضی زاده هاش��می با اش��اره به تروریس��ت خواندن سپاه 

پاسداران توسط آمریکا، گفت: ُدم خروس غربی ها و آمریکایی ها با قراردادن سپاه 
پاسداران در لیست گروه های تروریستی بیرون زد.

وی با بیان اینکه سیاستمداران غرب گرای کشور تالش داشتند تا لوایح ۴ گانه اف.ای.
تی.اف را تصویب برس��انند، افزود: امروز غرب گرایانی که به دنبال تصویب لوایح ۴گانه و 
الحاق به کنوانسیون پالرمو و سی.اف.تی بودند باید دریافته باشند که مخالفان این لوایح 
واقع نگر بودن��د و واقعیت های جامعه بین المللی را درک کردند اما غرب گرایان با توهم و 

خوش بینی نزدیک بود که کشور را در دام غرب بیندازند.

نظرگاه

وحانی چه شد؟ وزه« ر سرنوشت وعده افسانه ای »۱۰۰ ر
»حسن روحانی« در انتخابات سال ۹2 وعده های بسیاری  وعده به مردم ایران داد. وعده بازگشت عزت به پاسپورت، ایجاد پیگیری 
رونق اقتصادی آنچنان که مردم نیازی به پول یارانه ها نداشته باشند، چرخیدن 
چرخ اقتصاد به همراه س��انتریفیوژها، شعار نجات اقتصاد ایران، نجات کشور از 
بی��کاری و گرانی و... از جمله این م��وارد بودند. اما یکی از مهمترین وعده های 

انتخاباتی حسن روحانی گزارش و حل 1۰۰ روزه مشکالت اقتصادی بود.
روحانی سال ۹2 درباره وعده صد روزه جهت حل مشکالت کشور گفت: 
»راه حل های کوتاه مدت یک ماه و 1۰۰ روزه برای حل مشکالت و معضالت 
اقتص��ادی، اجتماع��ی و سیاس��ت داخلی و خارجی در دول��ت تدبیر و ا مید 
پیش بینی شده است که با این برنامه ما می توانیم در یک فرصت کوتاه شاهد 

تحول اقتصادی باشیم.« 
وی ادامه داد:  »با ایج��اد یک دوره تنفس به کارخانه ها و مراکز تولیدی 

که مشکل دارند، مشکالت آن ها را در یک مدت کوتاه حل و فصل کنند.«
اما بعدها در سال ۹6 رئیس جمهور در نشست خبری با رسانه های داخلی 
و خارج��ی وعده صد روزه خود ک��ه یکی از مهمترین و ب��ه یادماندنی ترین 
وعده های وی در جریان تبلیغات انتخابات ریاس��ت جمهوری یازدهم بود را 
دروغ بزرگ خواند و بیان کرد که مگر کس��ی عقل نداش��ته باش��د که بگوید 

1۰۰ روزه مشکالت را حل می کنم.
رئیس جمهور در این باره بیان داش��ت:  »من نگفتم مشکالت را صد روزه 
حل می کنم، من گفتم اگر به دولت برسم گزارش صد روزه ای از کارهایی که 
کردم به مردم ارائه می دهم. کسی که مشکالت را یک شبه حل می کرد رفته 

است. من چهارسال منتظر این سؤال بودم که این دروغ را آشکار کنم.«
روحان��ی درحالی وع��ده "تحول" صد روزه را "گ��زارش" صد روزه اعالم 
ک��رد و گفت »بنده وعده نداده بودم و قرار ب��ود گزارش به مردم بدهم« که 
در شش��م آذر 1۳۹2 در ارائه گزارش 1۰۰ روزه به مردم گفت: »من در ایام 
تبلیغات انتخابات��ی، به مردم بزرگ ایران وعده داده بودم که عالوه بر برنامه 
چهارس��اله دولت تدبیر و امید، برنامه کوتاهی هم برای یک دوره 1۰۰ روزه 
داش��ته باش��م و در پایان 1۰۰ روز کار دولت، عملکرد دولت را در طول آن 

1۰۰ روز، به ملت عزیز گزارش دهم.«
اما حاال نه از برنامه کوتاه مدت دولت برای حل مشکالت اقتصادی مردم 
خبری اس��ت و نه حتی رئیس جمهور گزارش��ی به م��ردم درباره روند مقابله 
دولت با مش��کالت اقتصادی که این روزها همه نقشه ها و وعده های دولت را 

نقش بر آب کرده است، ارائه می کند.
این روزها خبری روی خروجی رسانه ها خصوصا مطبوعات حامی دولت 
قرار گرفت که بسیار عجیب بود. معاون پارلمانی رئیس جمهوری که به استان 
خوزس��تان س��فر کرده از عصبانیت رئیس جمهوری به جهت پرداخت نشدن 

خسارات سیل سال ۹۵ گفت. 
مردمی که در س��ال ۹۵ دچار سیل شده بودند، به »حسینعلی امیری« 
اعتراض داش��تند که او در پاسخ به آنان گفت: »یکی از اعضای محترم دولت 
موضوع س��یل سال ۹۵ را مطرح کرد که آقای رئیس جمهور از اینکه موضوع 
درپیچ و خم های اداری افتاده خبر نداش��ت. ایشان برافروخته شدند و به آقای 
نوبخت دس��تور دادند که س��ریعا مانده خسارات سیل س��ال ۹۵ پیگیری و 
پرداخت ش��ود«. امیری همچنین گفته: »دول��ت در حال تجهیز منابع برای 
جبران خس��ارات سیل اس��ت و در کنار مردم خواهد بود. خیال مردم راحت 

باشد زیرا حل و فصل مسائل مربوط به سیل در اولویت دولت است«.
ی��ک مقدار جلوتر ه��م برویم باید گفت که حاال نه تنه��ا از گزارش صد 
روزه روحانی به مردم خبری نیس��ت بلکه دولت س��خنگو هم ندارد تا درباره 
آشفته بازار اقتصادی کشور به مردم توضیحی ارائه دهد. حاال وعده برنامه صد 
روزه دولت به افس��انه ای قابل تامل تبدیل شده است. افسانه ای که حتی خود 
رئیس جمه��ور هم آنرا تکذیب کرد اما باید پرس��ید که آیا وعده و برنامه های 

دیگر دولت هم به همین سرنوشت تلخ بدل شده اند؟ جهان نیوز

یبون سخنگوی دولت   چرا تر
بی صاحب است؟

سه شنبه 26 تیر آخرین جلسه  آق��ای س��خنگو با خبرن��گاران پرسمــــان
برگزار شد. در آن جلسه نوبخت درباره برکناری اش 
از س��ازمان برنامه و بودجه تصری��ح کرد: »تمام این 
ش��ایعات دروغ اس��ت«؛ ام��ا هفته بع��د از آن یعنی 
سه ش��نبه 2 مرداد نشس��ت خبری سخنگوی دولت 

برگزار نشد تا شایعه کنار رفتن نوبخت قوت بگیرد.
روز بعد از آن، خبرگزاری ایسنا وابسته به دولت 
پس از آنکه خبر برکناری ولی اهلل سیف، رئیس بانک 
مرکزی را منتش��ر کرد، خبر از اس��تعفای محمدباقر 
نوبخت، رئیس س��ازمان برنامه و بودجه داد تا شایعه 

کناره گیری نوبخت شکل جدی تری بگیرد.
هم��ان روز یعنی چهارش��نبه ۳ م��رداد نوبخت 
در حاش��یه جلس��ه هیأت دولت در جمع خبرنگاران 
در پاس��خ به س��وال خبرنگاران درباره صحت و سقم 
اس��تعفایش عنوان کرد: صمیمانه این اس��تعفا را به 
آق��ای رئیس جمهور تقدیم ک��ردم، اما عده ای گفتند 
فداکاری شده و برخی نیز گفتند فضاسازی شده که 
تسویه حساب سیاسی شود و از همه خواهش می کنم 
بی��ش از هر چیز نگران مردم باش��یم و با صمیمیت 
می گوی��م ک��ه در حال حاض��ر وقت تسویه حس��اب 
سیاسی نیس��ت و می گویم که می خواهم به تدریس 

در کالس درس بپردازم و کنار دانشجویان باشم.
دقایقی بعد از این سخنگوی دولت بود که رئیس 
دفتر رئیس جمهور اس��تعفای نوبخت را تکذیب کرد. 
محمود واعظی اعالم کرد: استعفای نوبخت از سازمان 
برنامه و بودجه را تکذیب می کنم و آنچه رس��انه ها از 

قول ایشان نقل کرده اند به هیچ وجه صحت ندارد.
این حواش��ی ادامه داش��ت تا اینکه س��رانجام در 
ش��امگاه سه ش��نبه ۹ مرداد، نوبخت در صفحه توئیتر 
خود از تغییر س��خنگوی دولت دوازده��م با موافقت 
روحانی خبر داد. یعنی اینکه تنها با استعفای نوبخت از 
سخنگویی دولت موافقت شده و وی در سازمان برنامه 
و بودجه باقی می ماند. ب��ا این تصمیم رئیس جمهور، 
نوبخت در ریاست سازمان برنامه و بودجه ماند و قرار 

شد سخنگویی دولت را فرد دیگری بر عهده بگیرد.
روز چهارش��نبه 1۷ م��رداد نوبخت در حاش��یه 
جلس��ه هیأت دول��ت در جمع خبرن��گاران در مقام 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه س��خن گفت و همان 
ش��ب هم در ضیافتی در حضور خبرن��گاران از آن ها 
به عنوان س��خنگوی دولت خداحافظ��ی کرد. همان 
روز، خبرگزاری رسمی دولت یعنی ایرنا طی گزارشی 
با بی��ان اینکه اس��تعفای نوبخت در ش��رایط کنونی 
گمانه زنی هایی را برای انتخاب سخنگو به وجود آورده 

است، از گزینه های احتمالی سخنگو گفته بود.
اس��حاق جهانگیری، عبدالرض��ا رحمانی فضلی، 
وزیر تازه اس��تیضاح شده یعنی علی ربیعی و محمود 
واعظ��ی گزینه هایی بود که خبرگ��زاری دولت برای 

سخنگویی اسم برده بود.

پ��س از آن نیز روزنامه اصالح طلب آرمان در 26 
آبان نوش��ت: پس از ۴ ماه خأل وجودی س��خنگو در 
دول��ت، رئیس جمهور قصد دارد با ش��یوه ای نوین به 

تغییرات در این حوزه بپردازد.
روزنام��ه آرمان در ادامه مطلب��ش آورده بود که 
دیگر سخنگویی به معنای گذشته مطرح نخواهد شد؛ 
درمقابل احتمال دارد دو عضو دولت نه سخنگو مانند 
گذش��ته، بلکه عملکرد اطالع رسانی را داشته باشند؛ 
از این جهت گویا س��خنگویی در میان کارگزارانی ها 
و اعتدال و توس��عه به مساوات تقسیم شده است؛ به 
این صورت که محسن حاجی میرزایی اخبار مصوبات 
و مسائل دولت را اطالع رسانی کند و محمود واعظی 
رئی��س دفتر روحانی و عضو ارش��د ح��زب اعتدال و 
توسعه نیز وظیفه سخنگویی در حوزه مسائل مربوط 

به رئیس جمهور را بر عهده داشته باشد.
در این مدت از گزینه های متعددی در رس��انه ها 
ن��ام ب��رده ش��ده که ب��ه عن��وان س��خنگوی جدید 
دول��ت مط��رح ش��ده اند؛ مث��ل اس��حاق جهانگیری 
مع��اون اول رئیس جمه��ور، محم��ود واعظی رئیس 
دفت��ر رئیس جمه��ور، عبدالرض��ا رحمانی فضلی وزیر 
کش��ور، علی طیب نیا وزیر پیش��ین ام��ور اقتصادی و 
دارایی، محمدج��واد آذری جهرمی وزی��ر ارتباطات و 
فناوری اطالعات، محم��د نهاوندیان معاون اقتصادی 
رئیس جمه��ور، عل��ی ربیعی وزیر پیش��ین کار و امور 
اجتماعی، حس��ام الدین آش��نا مش��اور رئیس جمهور، 
علی جنتی وزیر پیش��ین فرهنگ و ارش��اد اسالمی، 
حمید ابوطالبی مش��اور سیاسی رئیس جمهور و... که 

هیچکدام نه تایید و نه تکذیب شده اند.
در این راس��تا نمایندگان و کارشناسان سیاسی 
معتقدن��د یکی از دالیل مهم عدم انتخاب س��خنگو، 
فرار دولت از پاس��خگویی است. برخی دیگر از فعاالن 
سیاسی یکی از دالیل انتخاب نشدن سخنگو را اینطور 
عنوان می کنند که دولت س��خنی ندارد که بگوید به 
خاطر همین سخنگو ندارد که اگر سخنی برای گفتن 

داشته باشد حتماً سخنگوی خود را پیدا می کند.
هدایت اهلل خادمی نماینده مجلس  درباره طوالنی 
ماندن تریبون س��خنگوی دولت گفته است که یکی 
از علت های اساس��ی طوالنی شدن انتخاب سخنگوی 
جدی��د دولت، فش��ارهای مختلف اف��راد و گروه های 
مختلف برای انتخاب این فرد است، چراکه این گروه ها 
ادعا دارند ک��ه در پیروزی روحانی در انتخابات نقش 
داش��ته اند و در چنین شرایطی به دنبال سهم خواهی 

هستند که فرد موردنظرشان انتخاب شود.
قدیری ابیانه کارش��ناس سیاس��ی که بنیانگذار 
شورای اطالع رسانی دولت است، گفته است که شاید 
هم آقای روحانی در اقوام و همشهریان خود فردی را 
برای انتخاب سخنگو پیدا نکرده و ظاهراً هم بستگان 
در پس��ت هایی مهم تر و بی دردس��رتر و شاید هم با 

درآمد باالتری مشغول هستند.
از آنج��ا ک��ه حض��ور س��خنگوی دول��ت برای 
جلوگیری از ابهامات و ش��ایعات امری ضروری است؛ 
محمد هاشمی رفسنجانی عضو سابق مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در این باره معتقد است: وجود سخنگو 

در دولت ها مرسوم بوده، این یک ضرورت برای همه 
دولت هاس��ت اما اینکه چرا آق��ای روحانی مصلحت 
دیده ان��د در حال حاضر دولت س��خنگویی نداش��ته 

باشد خودش باید پاسخگو باشد.
هاشمی با تأکید بر اینکه نمی توان قضاوت کرد که 
آیا با نبود س��خنگوی دولت رابطه جامعه با دولت قطع 
شده است یا خیر؟ عنوان کرد: به هر حال در حال حاضر 
هم پس از برگزاری جلسات هفتگی هیأت دولت معموالً 
وزرا به میان خبرنگاران می آیند و پاسخ سواالت آنها را 
می دهند و وزرا خودش��ان نیز در سفرهای استانی که 
معموالً آخر هفته ها برگزار می کنند به شکلی می کوشند 
مطالبات مردم را پیگیری کنند و پاسخ سواالت آنان و 
رس��انه ها را بدهند اما همه این م��وارد می تواند به این 
معنا باشد که رابطه دولت با جامعه قطع نشده است به 
این معنا نیست که وجود سخنگو یک ضرورت نیست. 
همانطور که می دانیم وزرا چون از س��وی خودش��ان و 
مسئولیت فردی شان صحبت می کنند نمی توانند جای 
خالی س��خنگو را پ��ر کنند و به نظر می رس��د نیاز به 

سخنگو با این تمهیدات رفع نشده است.
رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی باید آزاد 
باشند و مردم هم باید از مسائل مختلف کشور اطالع 
داشته باشند و قطعاً برای عملیاتی شدن این اظهارات 
باید سخنگویی تعیین شود اما با عدم انتخاب سخنگوی 
دول��ت، دولت خود را ملزم به پاس��خگویی برای افکار 
عمومی و مردم نمی داند. یکی از ضروری ترین مسائل 
این اس��ت که هیأت دولت یک سخنگو داشته باشد تا 
گزارش جلس��ات و مصوبات را به س��مع و نظر مردم 
برس��اند. به نظر می رس��د یکی از تبعات نبود سخنگو 
در دولت قطع شدن رابطه مردم با دولت است، زمانی 
که فردی نباشد تا حرف دولت را بزند، مردم هم حرف 
دولت را نخواهند فهمید و دیگران هر گونه قضاوت و 

تفسیری را می توانند بر روند داشته باشند.
برخی از فعاالن سیاس��ی معتقدند که اگر دولت 
نتواند افکار عمومی را نسبت به تصمیمات اخیر خود 
توجیه و مدیریت کند، قطعاً با مش��کالت بیشتری از 
ناحی��ه افزایش نارضایتی مردم نس��بت به عملکرد و 

تصمیمات دولت مواجه خواهد شد.
دولت، امروز بیش از گذشته نیاز به تریبون های 
عمومی برای حرف زدن با مردم را احس��اس می کند 
و بخوبی می داند بس��یاری از مشکالت گریبانگیر آن 
ناش��ی از عدم اطالع و همراهی مردم با سیاست ها و 
تصمیمات دولت اس��ت. از س��وی دیگر در آن سوی 
مرزها استراتژی مهم آمریکا و متحدانش در منطقه، 
سرمایه گذاری روی ایجاد نارضایتی در مردم نسبت 
ب��ه کارآمدی دولت اس��ت که برنامه ریزی گس��ترده 
و هزینه س��نگینی را در این زمین��ه انجام داده اند و 

نسبت به گذشته حجم آن چندین برابر شده است.
هر هفته ک��ه می آید، انتظار م��ی رود که دولت 
هرچه سریع تر س��خنگوی خودش را انتخاب کند تا 
ه��ر چه زودتر تکلیف پل ارتباطی دولت با رس��انه ها 
و مردم مش��خص می شود و بس��یاری از پرسش ها و 
مش��کالتی که در این مدت انباشته شده اند سرانجام 

پاسخگویی از سوی دولت پیدا شود.  فارس

غرورارتشمحفوظباشد
یکی اینکه شما خودتان حاضِر صحنه از اول انقالب 
ت��ا حاال بوده اید و آن ناگواریها ]را[ که بر ایران گذش��ت 
شاهد بوده اید. و هر یک هم تاریخ خوانده اید ]و[ دیده اید 
که از ناحیه شاهنش��اهی و خصوصاً این پنجاه س��ال از 
ناحیه قدرتهای بزرگ، به کش��ور شما چه گذشته است. 
و ش��اید بتوان گفت که بر ارتش از سایر قشرهای ملت 
ناگوارتر گذشته؛ برای اینکه با آمدن مستشارهای خارجی 
در بین ارتش و آن مس��ائلی که پی��ش آوردند، اینها در 
صدد بودند که اصل غرور ارتش را بشکنند. ارتش وقتی 
می تواند استقالل و غرور خودش را حفظ کند که ببیند 
خودش هس��ت، ن��ه اینکه از خارج یک کس��ی بیاید یا 
مستشارانی بیایند و بخواهند او را اداره کنند. معنای»از 
خارج آمدن« این است که ارتش ارتش استعماری است؛ 
خودش حیثیتی از خودش ندارد. از این جهت، بر ارتش، 
به حسب قاعده، باید بدتر گذشته باشد تا به سایر قشرها. 
... از این جهت، یکی از تحفه های بس��یار با ارزش��ی که 
این انقالب به ما داده اس��ت، هدیه ای که از جانب خدای 
تبارک و تعالی به ما عنایت ]شده [ است، همین است که 
دست قدرتهای بزرگ از ارتش بریده شده و مستشارهای 
اینها بیرون رانده شده اند؛ دیگر این طور نیست که شما 
ای��ن ناراحتی را در قلبتان احس��اس کنید که ما تحت 
فرمان دش��منهای خودمان هستیم.. لکن ارتش که باید 
یک ارتش مستقلی باشد و غرور ارتشیش محفوظ باشد، 

اآلن بحمد اهلل، این مطلب حاصل است برای شما.

سخنرانی در جمع فرماندهان نظامی 
۲۴ خرداد 60

مخاطب شمایید

تمامیاضافهدریافتهابهبیتالمال
بازگرددوخاطیانعزلشوند

محمد ش��ریعتمداری وزیر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماع��ی اع��الم کرد: در مس��یر ش��فافیت، 
امانت��داری و فسادس��تیزی با احدی تع��ارف ندارم. به 
مدی��ران عام��ل صندوق ها دس��تور دادم تمامی اضافه 

دریافت ها به بیت المال بازگردد و خاطیان عزل شوند.

نظررهبرانقالبدربارهجواناندورهطاغوت
وجوانانانقالب

صفح��ه اینس��تاگرام تاری��خ ای��ران و جهان به 
مناس��بت والدت حضرت علی اکبر)ع( خاطره 
آیت اهلل خامنه ای از تعامل با جوانان و نظر ایشان درباره 
جوانان دوران انقالب و جوانان دوران طاغوت را منتش��ر 
کرد. در متن کامل این پست آمده است:  خاطره آیت اهلل 
خامنه ای از تعامل با جوانان و نظر ایش��ان درباره جوانان 
دوران انق��الب و جوان��ان دوران طاغوت:  ش��ما جوان ها 
الحمدهلَلهّ با جوان رژیم گذشته خیلی فرق دارید؛ من آن 
جوان ها را هم زیاد دیده بودم دیگر. بنده عمر طلبگی ام، 
عمر تبلیغم حداقل با جوان ها بوده؛ جوان دانشجو، جوان 
طلبه، جوان بازاری، جوان محصل از قش��ر های مختلف، 
جوان های کارگر، کسانی بودند مجالس بنده را توی این 
ش��هر همیش��ه پر میکردند - از مس��جد امام حسن تا 
مسجد کرامت تا مسجد غیره ی پائین خیابان تا مسجد 
مدرسه ی میرزا جعفر - هر جا من درس و بحث داشتم 
این ه��ا بودن��د. با ج��وان جماعت من خیلی س��ر و کار 
داشتم. آن جوان هایی که من آن روز میدیدم جوان های 
خوبی بودند که دور و بر ما جمع میشدند، الواط و قرتی 
و حاشیه ی خیابان گرد و شهوتران و تنبل و عالفش که 
دور و ب��ر م��ا نمیآمدند؛ متعه��د و مس��ئول و مؤمن و 
درس خ��وان و مب��ارز و تن به خطر ب��ده می آمد دیگر. 

درعین حال شما از آن جوان ها بهترید. 66/۵/2۷

نهایتزورتاندرهمینفضایمجازیاست
احمدامیرآب��ادی فراهانی عضو هیئت  رئیس��ه 
مجلس نوشت: وقتی با همه خرج های تریلیون 
دالری در منطقه زورش��ان به رزمندگان سپاه نرسید و 
شکس��ت مفتضحانه خوردن برای دلخوش��ی صفحات 
پاسداران را در اینستاگرام بستند تا کمی دلشان خنک 
ش��ود، نهایت زورتان در همین فضای مجازی اس��ت نه 

عرصه حقیقت و جنگ میدانی.

سرمایهگذاریدرپروژهشکست
دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران در 
قاهره در چند رش��ته توئیت نوش��ت: توسل به 
رفتارهای فراقانونی، تروریس��م اقتصادی و ابزار تحریم، 
نشانه بن بست در سیاس��ت خارجی دولت آمریکاست. 
این اقدامات قطعا به ضد خود تبدیل خواهد شد. ترامپ 
با ترس��یم شفاف تر چهره دولت آمریکا به عنوان رژیمی 
هنجارشکن و بدعهد، از اعتبار ملی مردم آمریکا هزینه 
می کند. متحدان منطقه ای آمری��کا علیه ایران، آب در 
ه��اون می کوبند و در پروژه شکس��ت س��رمایه گذاری 
می کنن��د. تاریخ را فراموش نکنید. به آینده بعد از دوره 
کوتاه ترامپ و مشاوران افراطی شناخته شده او و نیز به 
بلن��دی و قدمت تاریخ ایران، عناص��ر قدرت ملی آن و 

قطعی بودن ماندگاری ایران فکر کنید.

سیاست مجازی

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

روزی ک��ه انق��الب ب��ا صدای  اسـام رسایی که از هنجره میلیون ها ارتش 
مرد و زن فریاد می ش��د ابراز وج��ود کرد، روزی که 
نیروهای مزدور ش��اه با دستور غربی ها آتش را روی 
مردم انقالبی گش��ودند بس��یاری از بدنه ارتش ایران 
غنچه های امید را از دس��تان مردان انقالبی گرفته و 
در تفنگ های شان گذاشته و با مردم هم صدا شدند. 
روزی که امام بعد از سال ها تبعید به وطن بازگشت 
باز هم این نیروهای خدوم ارتش فرزندان ملت بودند 
که لباس رژیم منحوس پهلوی را از تن درآورده و به 
صف انقالبیون پیوس��ته و به منزل امام رفتند، اما با 
همه این تفاس��یر بسیاری از نفوذی ها و یا کج فهم ها 
باره��ا و بارها در صحن علنی مجلس س��خنرانی و 
درخواس��ت برای انح��الل ارتش داش��تند و تالش 
می کردند تا نیروهای انقالبی را از انقالب ناامید کنند 
تا صدام که خیال حمله به انقالب را داشت کارش را 
راحت ت��ر پیش بب��رد، ام��ا درایت حض��رت امام و 
انقالبی ه��ا نگذاش��ت که م��زدوران، کج خی��االن و 
جاسوس��ان، ارتش را منحل کنند، بیانیه امام در 2۹ 
فروردین 1۳۵8 به قدری صریح و روش��ن بود که به 
هیچ فتنه گری اجازه ابراز وجود برای انحالل نیروهای 
ارت��ش را ن��داد، تا ام��روز ارت��ش را در همان لباس 
خدمت در اقصی نقاط کشور و در بحران ها و حوادث 
حاضر ببینیم و خداراشکر کنیم که عده ای که امروز 
هم هستند و گذشته ش��ان را فراموش کردند و حاال 
به نیروهای خدوم س��پاهی وقت و بی وقت می تازند، 

نتوانستند ارتش را منحل کنند.
ام��ا ح��اال در دهه پنجم انقالب اس��المی هنوز 
ه��م یاد و خاطره روزهای حماس��ه و ایثار مش��ت و 
س��نگ گلوله در خاطره ها زنده است. هنوز هم بوی 
دود ب��اروت و قطرات پاک خ��ون انقالبیون به روی 

سنگ فرش خیابان ها و فریادهای مرگ بر شاه و شعار 
استقالل آزادی جمهوری اس��المی و در بهار آزادی 
جای ش��هدا خالی ملموس اس��ت و نیروهای خدوم 
ارتش با همان جدیت پیگیر کار مردم هس��تند و در 
کنار مردم با دس��تور مستقیم فرمانده کل قوا حاضر 
می ش��وند. از همان زمان که ارتش با هدایت رهبر و 
اطاعت از فرامین و دس��تورات معظم له توانس��ت در 
کنار سایر نیروهای انقالب قرار گیرد خدمات بسیاری 
را به انقالب ارائه داده است که می توان نمونه هایی از 

آنها را به بهانه روز ارتش مرور کرد:

امامخمینیوارتش
یکی دیگر از عوام��ل نارضایتی در ارتش که در 
1۹ بهمن ۵۷ تیر خالص را به رژیم شاه شلیک کرد 
مس��ئله همافران نیروی هوایی ب��ود. همافران افراد 
دیپلمه ای بودند که از سال ها پیش به منظور تشکیل 
کادر فنی پیش��رفته برای نیروی هوایی با ش��رایطی 
خ��اص و حق��وق و مزایای قابل توج��ه و مکفی در 
نیروی هوایی پذیرفته شده بودند، ولی برابر مقررات 
استخدام نمی  بایس��ت به درجه افسری نائل گردند، 
همه ی این عوامل و سایر عوامل دیگر دست  در دست 
یکدیگر نهاده تا مانند دانه های تسبیح به دست توانگر 
امام راحل به رش��ته تحریر درآمده و در نهایت پایه 

حکومت ظلم و ستم را در هم فرو ریخت.

ممانعتازکودتاینظامی
ش��اید مهمترین آزمون ارتش در خنثی کردن 
کودتایی بود که نیروهای طاغ��وت به راه انداختند، 
نکت��ه مهم ای��ن بود که واکنش س��ربازان نس��بت 
حرکت ه��ای مردم انقالبی مردم غالب��اً مثبت بود و 
سربازان از این اقدام مردم استقبال می کردند حتی در 
مواردی سربازان و درجه داران و افسران جزء، اقدام به 
حذف فیزیکی مأموران شهربانی یا فرماندهان نظامی 

می کردند، نمونه بارز ای��ن کار در 26 دی ماه ۵۷ در 
جهرم رخ داد که یک سرباز وظیفه رئیس شهربانی را 
به هالکت رساند. در روز ۳۰ دی ماه سال ۵۷ گروهی 
متش��کل از 1۰۰۰ افسر درجه دار پایگاه هوایی بندر 
عب��اس راهپیمای��ی در محوطه پایگاه ب��ا همافران 
پایگاه های ش��اهرخی )هم��دان( و وحدتی )دزفول( 
که از ی��ک هفته پیش اعتصاب غذا ک��رده بودند با 
جنبش مل��ت ایران اعالم همبس��تگی کردند. نکته 
مه��م در قطعنامه  این راهپیمایی مخالفت با هر نوع 
کودتا و اقدامی مش��ابه بر ضد انقالب بود. اما آزمون 
سخت ارتش در خنثی سازی کودتایی به نام عملیات 
نقاب بود که در س��ال نخست انقالب رخ داد، در 18 
تیرماه 1۳۵۹ پایگاه هوایی ش��اهرخی )حر( در شهر 
کبودراهنگ استان همدان مرکز فرماندهی کودتایی 
بود که با هوش��یاری ارتش انقالب ناکام ماند. هدف 
کودتا حمله هوایی به منزل امام خمینی)ره( در تهران 
و از بین بردن ایش��ان و سپس حمله به برج مراقبت 
فرودگاه مهرآباد ذکر می شود و سپس شکسته شدن 
دیوار صوتی توسط هواپیماهای در دستان کودتاگران 
که برتری نظامی آن ها را به رخ مردم بکشد. همچنین 
قرار بود ساختمان مجلس و مراکز رادیو و تلویزیون 
تسخیر و بس��یاری از مس��ئوالن جمهوری اسالمی 
بازداشت شوند اما ارتش در نخستین آزمون با کشف 
و برخورد با این خائنان داخلی که با هدایت غربی  ها 
نقشه کشیده بودند تا انقالب را منحرف کنند، خود را 

در دل انقالبیون بیش از پیش جا کرد.

48هزارشهیددرجنگتحمیلی
نیروهای ارتش در گام بعدی خدمت به رمدم 
و انقالب در هشت سال جنگ تحمیلی با تمام توان 
مقاب��ل نیروهای بعثی قرار گرفته و در این مس��یر 
۴8 هزار ش��هید را تقدیم انقالب کردند و با بیش 
از هزاران جانباز نش��ان دادند که در خدمت رسانی 

و ف��داکاری به ملت و آرمان های انقالب آماده اند و 
منتظر فرمان رهبری.

آزمونموفقارتشدرمرصاد
عملی��ات مرص��اد نبردی ب��ود می��ان ارتش 
جمهوری اسالمی ایران و سازمان مجاهدین خلق 
)منافقی��ن( که در اواخر جنگ ای��ران و عراق، در 
سال 1۳6۷ درگرفت. پس از چند روز درگیری در 
نهایت نیروهای ارتش ایران پیروز شدند و عملیاتی 
که توسط سازمان مجاهدین خلق طرح ریزی و اجرا 
شده بود عماًل با شکست روبه رو شد و تعداد زیادی 
از نیروه��ای مهاجم که ن��ام عملیات خود را فروغ 

جاویدان گذاشته بودند، در نبرد کشته شدند.
قابل توجه است که عمدتاً فرماندهان سازمان 
در عملیات »فروغ« از رده های باالی تش��کیالتی 
بودند ک��ه نظام��ی نبودن��د و بعضاً اص��ول اولیه 
فرماندهی ی��ک عملیات نظامی را نمی دانس��تند. 
کلی��ه نیروه��ای س��ازمان ، اع��م از کادر و عضو و 
هوادار، به استثنای تعدادی که هدایت و پشتیبانی 
را ب��ه عهده داش��تند که در این عملیات ش��رکت 
کردند، مجموع��اً در حدود ۴۵۰۰ ت��ا ۵۰۰۰ نفر 
برآورد ش��ده اند، که در حدود 2۵ درصد از آنان را 

زنان و دختران تشکیل می دادند.
شهید علی صیادشیرازی فرمانده عملیات مرصاد، 
ش��ب پیش از عملی��ات را اینگونه مط��رح می کند: 
»ش��بانه خودم را با یک فرون��د هواپیمای فالکون، 
به کرمانش��اه رساندم و صحنه پیشروی دشمن را از 
نزدیک مش��اهده کردم و متوجه اوضاع شدم. چنان 
جو پریشانی و اضطراب در مردم ایجاد شده بود که 
سراس��یمه از خانه بیرون آمده بودند. از طرفی جاده 
کرمانشاه به بیستون از خودروهایی که در انتظار جابه 
جایی بودند مملو بود و ترافیک سنگینی ایجاد شده 
بود. بر این اساس با یک فروند هلی کوپتر از فرودگاه 
به سمت یکی از قرارگاه های تاکتیکی سپاه پاسداران 
مس��تقر در طاق بس��تان حرکت کردیم، نیمه شب 
چهارم تیرماه بود و تا س��اعت یک و نیم نتوانستیم 
ماهیت دش��من را بدست آوریم که چه کسی است 
همین طور در حال پیش��روی اس��ت... ساعت ۵ به 

پایگاه رفتم. همه را آماده و مهیا برای توجیه دیدم. 
پس از توجی��ه خلبانان تأکید کردم وضعیت خیلی 
اضطراری اس��ت چ��اره ای نداری��م هلی کوپترهای 
کبری باید آماده باش��ند. یک تیم ارتش آماده ش��د 
ابتدا خودم با یک هلی کوپتر 21۴ برای شناس��ایی 
دقیق و هماهنگی به س��مت مواضع حرکت کردم و 
به این ترتیب اولین عملیات را علیه نیروهای مهاجم 

و منافق آغاز کردیم.«
صیاد شیرازی آن زمان فرماندهی هوانیروز را 
به عهده گرفت و با بمباران ماشین های آن ها، موقتاً 
آن ها را متوقف کرد و س��تون های آن ها را به آتش 
کشید. در درگیری تنگه مرصاد مجاهدین با دادن 
1۵۰۰ کشته زمین گیر شدند و از همان جا تصمیم 
به فرار گرفتند. مشکلی که رزمندگان با آن مواجه 
بودن��د تعقیب مهاجم��ان بود. آنان ب��ا قرار دادن 
نیروهای انتحاری در گردنه های مختلف، مقاومت 
جدی از خود نشان می دادند تا سایر نیرو ها موفق 
ب��ه فرار به خاک عراق ش��وند. ای��ن جنگ و گریز 
تا پل ماهی در نزدیکی س��رپل ذهاب ادامه یافت 
ولی اعضای س��ازمان با انفجار پل ماهی مانع ادامه 
تعقیبش��ان ش��دند. و بدین گونه ارتش و بعد از آن 
نیروه��ای مقاومت مردمی توانس��تند این حمله را 

نیز خنثی کنند و به انقالب خدوم بمانند.

مبارزهباداعش
وقتی داعش ب��ه ۴۰ کیلومتری مرزهای ایران 
از سمت عراق نزدیک شده بود این نیروهای ارتش 
بود که با بمباران کردن مواضع تروریست ها مانع از 
پیشروی آنها و نزدیک شدن به حریم امن جمهوری 
اسالمی ایران شدند، وقتی تروریست ها در مجلس 
عملیات کوری را رقم زدند ارتش در کنار س��پاه از 
پ��س آنها بر آمد و حریم امن م��ان را مجددا ایجاد 
کرد تا هیچ تروریس��تی حت��ی جرات عملیات کور 
را ب��ه خود ندهد. ام��ا به جز این باید نوش��ت که 
ارتش در سیل و بالیای طبیعی و زلزله هم همیشه 
پیشتاز کمک به مردم بوده و جزء اولین گروه هایی 
بود که به داد مردم مصیبت زده می رسید و تاکنون 

خدماتی انکارناپذیر را ارائه داده است.

به بهانه روزی که فتنه های انحال بازوی نظامی انقاب خنثی شد؛

ارتش یاور مردم، امید انقالب


