
 رهبری؛ ایستاده بدون عصا 
در مقابل شایعات

حضــور رهبر انقاب اســامی در مراســم عــزاداری 
هیئت های دانشجویی به مناسبت اربعین حسینی، به 
شــایعات مطرح شده درباره سامتی آیت اهلل خامنه ای 
پایــان داد. شــایعاتی که هر از چندگاهــی در فضای 
مجازی منتشــر می شــود و این بار از گزارش روزنامه 

نیویورک تایمز هم سر درآورده است!
به گزارش ایســنا، جمعه ۲۵ شــهریوربود که روزنامه 
نیویورک تایمز در گزارشــی با اســتناد به چهار منبع، 
ادعاهایــی را دربــاره وضعیت ســامتی رهبر انقاب 
منتشر کرد. در گزارش این روزنامه آمریکایی که به قلم 
خبرنگار ایرانی این رســانه نوشته شده، ادعا شده بود: 
»]آیت اهلل[ خامنه ای هفته گذشته به دل درد شدید و 
تب باال دچار شــد و پس از آن در کلینیک بیت خود 
برای رفع انسداد روده تحت عمل جراحی قرار گرفت.«
بر اســاس این گزارش، نیویورک تایمــز بنا بر ادعای 
منبع آگاه خود مدعی شــده بــود که »حال ]آیت اهلل[ 
خامنه ای هفته گذشــته بحرانی بود، اما اکنون حالش 
رو به بهبودی اســت و تیمی از پزشکان به صورت ۲۴ 

ساعته از او در بستر مراقبت می کنند.«
این گزارش همچنین به نقــل از منابع آگاه خود ادعا 
کرده بود: »پزشــکان رهبر جمهوری اسامی از ضعف 
شدید ]آیت اهلل[ خامنه ای و اینکه توان نشستن ندارد، 

نگران هستند.«
شــایعات درباره سامت رهبر انقاب در میانه شهریور 
و پــس از آن که دهمیــن اجاســیه پنجمین دوره 
مجلس خبرگان رهبری در ۱۵ و ۱۶ شــهریور برگزار 
شــد و اعضای این مجلس طبق رویه هر سال در پایان 
اجاســیه با رهبری دیدار نکردند، از سوی رسانه های 
فارسی زبان خارج از ایران و برخی حساب های کاربری 

در شبکه های اجتماعی داغ شد.
در ایــن میان برخی از رســانه های داخلــی و فعاالن 
سیاســی و اجتماعی انتظار داشــتند که از سوی دفتر 
رهبر انقاب درباره این موضوع اطاع رســانی شود اما 
مشــی دفتر رهبری در این سال ها نشان داده که قرار 
نیست به هر شایعه ای به صورت مستقیم واکنش نشان 
داده شــود چرا که در این صــورت بازی جدیدی آغاز 
می شــود و هر روز با طرح شایعه ای از سوی رسانه های 
آن سوی آب ها، باید نسبت به آن ها واکنش نشان داده 

شود.
به نظر می رســد که خبرنگار ایرانــی نیویورک تایمز 
که اتفاقا از رســانه های معتبر دنیا به حســاب می آید، 
به دنبال همین شــایعات به سراغ تهیه گزارش درباره 
سامت رهبر انقاب اسامی رفته است اما شاید بهتر 
بود به جای اطمینان به منابعی که حاال مشخص شده 
چندان هم آگاه نیستند، به اخبار مرتبط با رهبری در 
همان بــازه زمانی که این گزارش به آن اشــاره کرده 
)یعنــی هفته گذشــته( دقت می کرد تــا کذب بودن 

ادعاهای منابع آگاهش برایش روشن شود.
کنگره ملی شــهدای ورزش کشــور قرار است در مهر 
برگزار شود و معموال روال این گونه است که دیدارهای 
اعضــای چنین کنگره هایی پیش از برگزاری با رهبری 
صورت می گیرد و خبر این دیدار و پیام رهبری در روز 
برگزاری کنگره منتشــر می شود به همین دلیل درباره 
این دیدار خبری رسمی از سوی دفتر و سایت رهبری 
منتشر نشــد. اما از طرفی برخی از چهره های ورزشی 
حاضر در این جلسه بر خاف روال معمول، روایت های 
خود را از این دیدار منتشــر کردند. به طور مثال جواد 
فروغی، قهرمان المپیک یکی از حاضرین در مراســم 
درباره این دیدار گفت: »در دیدار اعضای ســتاد کنگره 
ملی شهدای ورزش کشور با مقام معظم رهبری افتخار 
کردم به ورزشــکار بودنم چرا که ۵۱۳۵ شهید از این 
جامعه پرافتخار تقدیم نظام مقدس جمهوری اسامی 
ایران شــده است.« الهام حســینی، نخستین مدال آور 
وزنه برداری ایران و نیما نکیســا پیشکسوت فوتبال، از 
دیگر حاضران در این جلسه بودند که روایات خود را از 

آن منتشر کردند.
از سوی دیگر در همان بازه زمانی مورد ادعای گزارش 
نیویورک تایمز، رهبر انقاب در ۲۱ شهریور در اجرای 
بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساســی، سیاست های کلی 
برنامه هفتم را که پس از مشــورت با مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و با اولویت پیشــرفت اقتصادی توأم با 
عدالت تعیین شــده است، به سران ســه قوه، رئیس 
مجمع تشــخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح اباغ کردند. با وجود این شواهد، باز هم خبرنگار 
نیویــورک تایمز به منابع آگاه خــود اعتماد کرد و روز 
جمعه ۲۵ شهریور گزارش »وخامت حال جسمی رهبر 
جمهوری اسامی« در این روزنامه منتشر شد. این در 
حالــی بود که در همان روز جمعــه، پیش خبر حضور 
رهبر انقاب در مراسم عزاداری هیئت های دانشجویی 

به مناسبت اربعین حسینی در روز آینده منتشر شد.
در ایــن میان عده ای از فعاالن سیاســی و رســانه ای 
داخل و خارج کشــور همچنان به گــزارش نیویورک 
تایمز اســتناد کــرده و درباره ســامتی رهبر انقاب 
گمانه زنی هایی را مطرح می کردند که البته طبق رویه 
همیشگی، واکنش رسمی ازسوی دفتر رهبری نسبت 

به آن صورت نگرفت.
اما ســرانجام صبح شنبه ۲۶ شــهریور خبر و تصاویر 
حضور رهبر انقاب در مراســم عــزاداری هیئت های 
دانشجویی به مناســبت اربعین حسینی در حسینیه 
امام خمینی )ره( منتشر شــد. بر اساس تصاویر رهبر 
انقاب برخاف همیشــه این بار از عصای معروف خود 
هم استفاده نکردند و سخنرانی خود در این جمع را به 
صورت ایستاده انجام دادند. این در حالی است که طبق 
ادعای نیویورک تایمز اگر رهبر انقاب «هفته گذشته 
تحت عمل جراحی قرار گرفته« و وضع جسمانی ایشان 
به گونه ای بوده که »توان نشســتن نداشته« چگونه در 
این دیدار بدون عصا حاضر شــده و به صورت ایستاده 

سخنرانی کرده اند؟
به نظر می رسد روزنامه نیویورک تایمز و خبرنگار ایرانی 
آن، تحت تاثیر شایعات و بدون راستی آزمایی اظهارات 
منابع آگاه خود و بدون بررسی روند اتفاقات در روزهای 
گذشته، بازی خورده و بر اساس آن ضرب المثل معروف، 
»کوهشــان، موش زایید« و با گزارش اخیر خود باعث 
شدند اعتبار این رسانه دست کم در مورد اخبار مرتبط 

با داخل ایران و سطوح عالی نظام زیر سوال برود.

درنگ

رئیس جمهـور در تمـاس تلفنـی با خانواده مرحومه مهسـا 
امینـی، ضمـن ابراز همـدردی با این خانـواده و طلب صبر 
و اجـر بـرای آنـان در ایـن مصیبـت، گفت: مـن در جریان 
سـفر ازبکسـتان از ایـن واقعه مطلع شـدم کـه بافاصله به 
همکارانـم دسـتور دادم تـا بررسـی موضـوع را بـه صورت 

ویـژه در دسـتور کار قـرار دهنـد و مطمئـن باشـید ایـن 
موضـوع را از دسـتگاه های مسـئول مطالبـه خواهم کرد تا 

ابعـاد آن روشـن شـده و هیـچ حقی ضایع نشـود.
بـر  تأکیـد  بـا  تلفنـی،  تمـاس  ایـن  در  رئیس جمهـور 
اینکـه همـه دختـران ایـران را همچـون فرزنـدان خـود 

خـود  دختـر  همچـون  شـما  دختـر  افـزود:  می دانـد، 
مـن اسـت و احسـاس مـن ایـن اسـت کـه ایـن حادثـه 
اسـت.  آمـده  پیـش  مـن  خـود  عزیـزان  از  یکـی  بـرای 
غـم  همـدرد  و  شـریک  خـود  مصیبـت  در  را   اینجانـب 

و اندوهتان بدانید.

در ایـن تمـاس تلفنـی، خانـواده مرحومـه امینـی ضمـن 
بـرای رسـیدگی  از دسـتور فـوری رئیس جمهـور  تشـکر 
بـه حادثـه و همچنیـن تمـاس و ابـراز همـدردی ایشـان، 
ابعـاد  شـدن  روشـن  تـا  مسـئله  پیگیـری   خواسـتار 

موضوع شدند.
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گزارش
رئیس جمهور در تماس تلفنی با خانواده مرحومه مهسا امینی: 

دستور داده ام تا هیچ حقی ضایع نشود

رئیس جمهور درباره اینکه آیا فکر نمی کنید انجام مذاکرات مستقیم و رودر رو با مقامات آمریکایی بتواند به نهایی شدن 
توافق کمک کند،گفت: فایده ای در مذاکره مستقیم با آمریکایی ها نمی بینیم.

حجت االســام والمسلمین ســید ابراهیم رئیسی در جریان سفر به ازبکستان برای شرکت در بیست و دومین اجاس 
ســران کشورهای عضوی سازمان همکاری شانگهای، گفتگویی با شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی داشت. وی درباره 
اینکه آیا فکر نمی کنید که انجام مذاکرات مســتقیم و رو در رو با مقامات آمریکایی بتواند به نهایی شــدن این توافق 
کمک کند؟، گفت: ما یک دور مذاکره مستقیم را تجربه کردیم. فایده ای بر مذاکره مستقیم مترتب نمانده و ثابت شده 
که آنها دنبال امتیازگیری های بیشتری هستند. رئیس جمهور تصریح کرد: ما هیچ گونه فایده ای برای مذاکره مستقیم 
بــا آمریکایی ها نمی بینیم و نفع ملت خودمان را هم در مذاکره نمی بینیــم. چرا آمریکایی ها تعهدات خود در رابطه با 
این قرارداد را انجام نمی دهند؟ ملت ایران باید ببیند که آیا آنها در گفتار و عمل خود صادق هســتند یا باز در میانه 

مذاکرات به دنبال افزایش و گسترش تحریم ها علیه ملت ایران می روند!
وی گفت:موضوع بحث و انتظار ما از مذاکرات وین رفع تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسامی ایران است. در این 
توافق آنکه به تعهد خود عمل کرد، جمهوری اســامی ایران بود. آژانس بین المللی انرژی اتمی، قریب به ۱۵ بار اعام 

کرد که جمهوری اسامی ایران به تعداتش عمل کرده و فعالیت های هسته ای ایران هم صلح آمیز است.
رئیــس جمهور تأکید کرد؛این آمریکایی ها بودند که از توافق خارج شــدند و این کشــورهای اروپایی بودند که که به 
تعهدات خود عمل نکردند. در وین مسئله رفع تحریم ها را دنبال کردیم و البته تاکید داشتیم که هر توافقی باید با یک 
تضمین همراه باشــد. دلیل مطالبه تضمین نیز این اســت که طرف های ما در توافق، نقض پیمان کردند و حاال به طور 

طبیعی باید اعتمادی حاصل شود که آنها دوباره نقض پیمان نمی کنند؛ پس تضمین ضرورت دارد.

رئیسی در گفتگو با الجزیره انگلیسی؛

فایده ای در مذاکره مستقیم با آمریکایی ها نمی بینیم

رئیــس بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 
گفت: تعدادی از فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس و 
خانواده های معظم شــهدا روز ۳۰ شهریور در حسینیه 
حضرت امام خمینی )ره( بــا رهبر معظم انقاب دیدار 

می کنند.
به گزارش ایرنا، ســردار بهمن کارگر روز یکشــنبه در 
نشســت خبری اعام برنامه های گرامیداشــت چهل و 
دومین ســالگرد هفته دفاع مقدس که در باغ موزه دفاع 
مقدس برگزار شد، اظهار داشت: برنامه های امسال هفته 
دفاع مقدس با شعار »ما مقاوم هستیم« برگزار می شود.
وی بــا اعــام اینکــه در نیروهــای مســلح معاونان 
هماهنگ کننــده، در وزارتخانه هــا معاونــان وزرا و در 
استان ها هم استانداران مسئولیت این ستادها را بر عهده 
دارند، اظهار داشت: در سراسر کشور ۴۷۷ ستاد در این 

رابطه فعال هستند.
ســردار کارگر با بیان اینکه تعداد کل برنامه های هفته 
دفاع مقدس ۱۲۶۴ برنامه اســت، گفــت: در مجموعه 
سازمان های لشگری ۲۵۴ برنامه و در نهادهای کشوری 
۱۰۱۰ برنامه برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار 

می شود.
رئیــس بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 
عنوان کرد: یکی از مهمترین برنامه های این هفته تکریم 
از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس و مقاومت است.

وی با بیان اینکه امســال نیز توفیق داریم تا به مناسبت 
ایام دفاع مقدس در محضر رهبر معظم انقاب باشــیم، 
اظهار داشت: این مراســم روز ۳۰ شهریور در حسینیه 
حضــرت امام خمینی )ره( برگزار می شــود که تعدادی 
از فرماندهــان و رزمندگان دفاع مقدس، خانواده معظم 
شهدا، جانبازان، ایثارگران، هنرمندان، مداحان و تعدادی 
از اقوام در این مراســم حضور دارند و از آنجا به صورت 
زنده با همه استان ها ارتباط برقرار و به صورت زنده نیز 

از شبکه های تلویزیونی پخش خواهد شد.
ســردار کارگر در پاســخ به ســوالی درباره رونمایی از 
دســتاوردهای دفاعی در هفته دفاع مقدس، گفت: یکی 
از برنامه های وزارت دفاع در هفته دفاع مقدس رونمایی 

از تعدادی از تولیدات صنایع دفاعی اســت که جزئیات 
آن در وقت مقرر توسط وزارت دفاع اعام خواهد شد.

رئیــس بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 
برگزاری مراسم شب شعر و خاطره به تعداد ۲۲۴ برنامه 
و اجرای نمایش و تئاتر خیابانــی به تعداد ۲۹ نمایش. 
برگزاری رژه دریایی نیروهای مسلح در استان هرمزگان، 
برگــزاری گرامیداشــت عملیات کمــان ۹۹، برگزاری 
گرامیداشــت شهدای عملیات ثامن االئمه )ع(، برگزاری 
مراســم تجلیل از عشــایر دوران دفاع مقدس، برگزاری 
کنگره ملی شــهدای منا )الله های ســفید(، برگزاری 
مراســم یادواره شــهدای محات )طرح آبروی محله(، 
برگزاری اجاسیه منطقه ای شهدای هنرمند و پیشمرگ 
مســلمان ُکرد، تولید و پخش مستندهای دفاع مقدس، 
رزمایش کمک های مؤمنانه و کمک به اقشــار محروم،  
برگزاری همایش پیــاده روی خانوادگی و انجام ویزیت 
رایــگان بیماران در مناطق محروم را از دیگر برنامه های 

هفته دفاع مقدس برشمرد.
وی همچنین در تشــریح عناوین روزهــای هفته دفاع 

مقدس، برخی از این عناوین را به شرح زیر اعام کرد:
عنوان روز اول پنجشنبه ۳۱ شهریور: پیشکسوتان دفاع 
مقدس و مقاومت شامل برنامه های تجلیل از پیشکسوتان 
افتخار آفرین دفاع مقدس و مقاومت - روز عطرافشــانی 

مزار مطهر شهدا و دیدار از جانبازان و ایثارگران
عنوان روز دوم: معنویت، زنان، خانواده و سامت شامل 
گرامیداشت حماســه عملیات کمان۹۹، روز بزرگداشت 
شــهدای ســامت و تجلیل از مدافعان سامت، حضور 
در نمازهــای جمعــه- تبیین نقش زنــان و خانواده در 

دفاع مقدس، راهپیمایی خانوادگی
عنوان روز سوم: والیتمداری، جوانان ، علم و دانش پژوهی 
با محوریت حضور دانش آموزان، دانشجویان و طاب در 
عرصه علم و دانش، تبیین نقش علم و فناوری در تقویت 

اقتدار ملی و دفاعی در پرتو والیتمداری جوانان
عنوان روز چهارم: شهیدان،  جانبازان، آزادگان ، صابت 
و فخرآفرینی شــامل روز ایثار و تجلیل از خانواده معزز 

شهدا ، جانبازان و ایثارگران.

پیشکسوتان و فرماندهان دفاع مقدس با رهبر انقالب دیدار می کنند
رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس بـا بیـان اینکـه 
بـه نظـر می رسـد هنـوز زیرسـاخت  اجـرای کاالبـرگ 
از  برخـی  البتـه  گفـت:  نیسـت،  فراهـم  الکترونیـک 
دولتمـردان گفتنـد کـه در شـهریور مـاه بـرای اعطـای 

آمـاده هسـتند. کاالبـرگ 
محمدرضـا پورابراهیمـی در گفتگـو بـا مهـر، بـا اشـاره 
بـه موانـع اجـرای کاالبـرگ الکترونیکی، اظهار داشـت: 
دولـت تـا امروز گزارشـی از زیرسـاخت های پایـگاه رفاه 

جامـع ایرانیـان بـه مـا ارائه نداده اسـت.
وی متذکـر شـد: مطابـق نشسـتی کـه در کمیسـیون 
اقتصـادی مجلـس بـا وزیـر قبلـی تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعی داشـتیم، اطاعـات پایگاه رفاه جامـع ایرانیان 

ناقـص اسـت و برخـط نیسـت.
رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای اسـامی 
تصریـح کـرد: در همان مقطـع، گزارش هایی بـه ما ارائه 
شـد کـه نشـان داد بیـش از ۴۰ درصد از دسـتگاه هایی 
کـه باید به پایـگاه رفاه جامـع ایرانیان اطاعـات دهند، 
ایـن کار را انجـام ندادنـد و هیچ خط ارتباطـی با پایگاه 

ایرانیـان ندارند. رفاه 
نماینـده مردم کرمان در مجلس شـورای اسـامی ادامه 
داد: بـرای مثـال، سـازمان ثبت اسـناد و اماک کشـور، 
سـازمان بـورس و بسـیاری از مجموعه ها بایـد اطاعات 
خـود را بـه ایـن پایگاه ارائه دهنـد، اما ایـن کار را انجام 

ندادند.
پورابراهیمـی گفـت: عـاوه بـر ایـن، اطاعـات بخـش 
عمـده ای از مجموعه هـا و دسـتگاه ها بـه پایـگاه رفـاه 
جامـع ایرانیـان بـه صـورت آفایـن یـا غیربرخـط ارائه 
و  نـدارد  وجـود  برخـط  ارتبـاط  یعنـی  اسـت،  شـده 
داده هـای آنـان مربـوط به ۶ ماه تا دو سـال قبل اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه فرمـول محاسـباتی دهک بندی 
خانوارهـا برای دریافت یارانه کامًا اشـتباه اسـت، ادامه 
بازنگـری  بایـد  دهک بندی هـا  محاسـبه  فرمـول  داد: 
شـود. شـاخص های ارزیابی بـرای بررسـی دهک ها باید 
بـر اسـاس داده هـای واقعـی باشـد و نباید صرفـاً مبنای 

درآمـدی، مـاک عمل قـرار گیرد.
رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای اسـامی 
افـزود: بـرای مثـال، فردی به بنـده مراجعه کرده اسـت 
و می گویـد خـودم معلـم و همسـرم نیـز شـاغل اسـت 
و یارانـه مـا حـذف شـده اسـت. وی توضیـح داد کـه 
درسـت اسـت من و همسـرم هر دو شـاغل هسـتیم، اما 
دو فرزنـد معلـول داریـم و درآمـد مـا بـا هزینه هایمـان 

نـدارد. همخوانی 
پورابراهیمـی ادامـه داد: همچنیـن فـردی مراجعه کرده 
و می گویـد کـه مـن نماینـده کشـاورزان در پرداخـت 
قبـوض آب و بـرق چـاه هسـتم و بـه همیـن دلیل، کل 
مبالـغ کشـاورزان دیگـر هـم در حسـاب مـن متمرکـز 
شـده اسـت تـا قبـوض را پرداخـت کنـم و یارانـه مـرا 
حـذف کردنـد. بایـد محاسـبه شـود کـه آیا ایـن حجم 
از نقدینگـی بـرای خود کشـاورز اسـت یا خیر و سـپس 
دربـاره اعطـا یـا عدم اعطـای یارانـه وی تصمیـم گرفته 

. د شو
نماینـده مـردم کرمان در مجلس شـورای اسـامی بیان 
کـرد: مجلـس تصویـب کـرد که اگـر دولـت بخواهد ارز 
ترجیحـی را در سـال ۱۴۰۱ حـذف کند، موظف اسـت 
مابه التفـاوت آن را از طریـق کاالبـرگ الکترونیـک بـه 
مـردم اختصـاص دهـد، بـه نحوی کـه قیمـت کاالهای 
اساسـی و دارو بـه نـرخ شـهریور ۱۴۰۰ به دسـت مردم 
برسـد. از اینکـه ایـن قانـون اجـرا نمی شـود، از دولـت 

داریم. گایـه 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه دولـت مکلـف اسـت کـه قانون 
نظـر می رسـد هنـوز  بـه  تاکیـد کـرد:  اجـرا کنـد،  را 
فراهـم  الکترونیـک  کاالبـرگ  اجـرای  زیرسـاخت های 
رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزارت  سرپرسـت  البتـه  نیسـت. 
اجتماعـی اعـام کرده اسـت که به روز کـردن اطاعات 
پایـگاه رفـاه جامـع ایرانیـان را آغـاز کرده انـد و صحبت 
آنـان ایـن اسـت کـه در شـهریور مـاه بـرای اعطـای 
کاالبـرگ آمـاده هسـتند. اگـر ایـن اتفـاق بیفتـد، مـا 

حتمـاً از دولـت تقدیـر و تشـکر می کنیـم.

وعده دولت برای توزیع کاالبرگ در شهریور

مســئول اداره طرح و عملیات زمینی معاونت عملیات سپاه از گسترش سازمان 
رزم تک تیراندای در سپاه پاسداران خبر داد.

مدتی پیش ســرهنگ علی رضایی یکی از اساتید تک تیراندازی سپاه پاسداران 
انقاب اسامی در سانحه رانندگی درگذشت.

وی که نقش بارزی در تربیت مربیان و نیروهای تک تیرانداز ســپاه داشــت، در 
حقیقت مبدع میدان  های تیر مدرن و جدید سپاه هم بوده و آخرین فعالیت وی 

مربوط به تدوین آیین نامه های تک تیراندازی در سپاه بوده است.
ســرهنگ رضایی در سال ۱۳۴8 در شهر اصفهان متولد شد و در سال ۱۳۵8 به 
عضویت بســیج در آمد. در سال ۱۳۶۳ و در سن ۱۵ سالگی به جبهه اعزام شد 
و از سال ۱۳۶۵ رســماً به سپاه پاسداران انقاب اسامی پیوست. وی در دوران 
دفاع مقدس در واحد تخریب لشکر ۱۴ امام حسین حضور یافت و موفق شد در 

۱۵ عملیات آفندی و پدافندی دوران دفاع مقدس شرکت کند.
پــس از دوران دفاع مقدس نیز نقش موثــری در ایجاد و آموزش واحد های تک 
تیرانداز سپاه ایفا کرد و با حضور در مناطق عملیاتی شمالغرب و جنوبشرق کشور 
و همچنین جبهه مقاومت نقش بسزایی در هدایت عملیاتی این واحدها داشت.

مسئولیت اداره آموزش تیراندازی و تک تیراندازی آخرین سمت وی در معاونت 
آموزش نیروی زمینی ســپاه بوده اســت که در همین حین به درخواست اداره 
طرح و عملیاتی زمینی معاونت عملیات کل ســپاه بــرای تدوین آیین نامه های 

تک تیراندازی به مدت یکسال به این اداره مامور می شود.
ســردار مرتضی میریان رئیس اداره طرح و عملیات زمینی معاونت عملیات سپاه 
در گفتگو با تسنیم درباره مرحوم رضایی عنوان کرد: برادر رضایی ۱۵ ساله بوده 
که در ســال ۶۳ به جبهه اعزام می شود و شروع کارش هم تخریبچی بوده است. 
یعنی یکی از ســخت ترین کارهایی که ما در جنگ با آن روبرو بودیم. ایشــان 

بعد از جنگ در شــرق و شــمالغرب حضور پیدا کرد و در ادامه در زمان دفاع از 
حرم اهل بیت بیش از ۴۰ تک تیرانداز را با خود به سوریه برد. بعدا هم در سپاه 
متخصص تک تیراندازی شــد و در مسابقات بین المللی زیادی حضور پیدا کرد. 
همچنین به عنوان یک مدرس در دانشــگاه امیرالمومنین)ع( اصفهان مشغول به 
فعالیت شــد. ایشان با حضور در جبهه های مختلف دفاع از حرمین شریفین هم 
یک کارنامه بســیار موفقی داشــت و یک الگو برای کسانی بود که ایشان را می 

شناختند و یکی از انسان های رستگار و یک پاسدار شاخص سپاه است.
ســردار میریان اظهار داشت: ما از نیروی زمینی درخواست کرده بودیم ایشان را 
برای تدوین ســه آیین نامه به ما مامور کنند که او هم هر سه آیین نامه را ظرف 
یکســال تمام کرد و اخیرا نیز سه اثر  ایشان را به عنوان آیین نامه برای اجرا در 

سطح کل سپاه را اباغ کردیم.
رئیس اداره طرح و عملیات زمینی ســپاه با اشــاره نقش ســرهنگ رضایی در 
تربیت تک تیراندازان ســپاه عنوان کرد: ایشان نقش بســزایی در تربیت مربیان 
تک تیراندازی داشــت یعنی صدها نفر مثل خودش را تربیت کرد و بســیاری از 
استادان تک تیراندازی سپاه تربیت شدگان او بودند که در آینده می توانند بسیار 
موثر باشند تا ما یک نگاه ویژه به موضوع تک تیراندازی در سپاه داشته باشیم و 

قطعا هم اینطور خواهد شد.
سردار میریان ایجاد میدان های تیراندازی مدرن در سپاه را یکی دیگر از اقدامات 

ســرهنگ رضایی دانســت و عنوان کرد: تعدادی از نیروها هستند که هم از نظر 
مهــارت و دانش تخصصــی و هم از لحاظ اخاقی ممتازاند و می توانند بســیار 
کارســاز باشــند. یکی از کارهایی که ایشــان کردند ایجاد زیرساخت های های 
تیراندازی و تک تیراندازی در تمامی مراکز آموزشــی ســپاه بود یعنی ایشان در 
تمامی مراکز ســپاه میدان تیراندازی و بیاتلون را ایجاد کردند و این بســیار کار 
ارزشــمدی بود. آقای رضایی هم تامین اعتبــار کار را پیگیری می کرد و هم به 
صورت میدانی در حوزه ســاخت نظارت می کرد و این برای مدیران ما یک درس 

است که یک کار را تا انتها دنبال کنند.
رئیس اداره طرح و عملیات زمینی ســپاه دربــاره نقش تک تیرانداز در نبردهای 
امــروز گفت: ما اگر می خواهیم درباره تک تیرانداز صحبت کنیم باید ببینیم که 
در جنگ چقدر از ناحیه تک تیرانداز شهید دادیم. امروز وقتی دشمن را بررسی 
می کنیم به این نتیجه می رسیم که یک سری تسلیحات و تاکتیک هایی می تواند 
برای همه کاربرد داشــته باشــد و تک تیراندازی یکی از تخصص هایی است که 
می تواند علیه همه دشمنان بکار گیری شود و ما باید به دنبال گسترش و توسعه 
ســازمان رزم و تجهیزات و احیا بیش از پیش  تک تیراندازی باشیم که به لطف 
خدا این اقدامات در حال صورت گرفتن اســت ولی نمی شود بیش از این درباره 

آن صحبت کرد.
سردار میریان ادامه داد: تک تیرانداز می تواند یکی از تکیه گاه های اصلی یک رزم 
باشــد و موانع را از ســر راه یگان بردارد و ما خیلی بیش از آنچه االن داریم باید 
روی تک تیراندازی کار کنیــم. امروز می بینیم که نیروها از تجهیزات حفاظتی 
اســتفاده می کنند و در نتیجه نقاط ضعف آنها کم شده است لذا در اینجا حجم 
باالی آتش کار ســاز نیست و باید با استفاده از تک تیرانداز نقاط ضعف نیروهای 

دشمن مورد هدف قرار گیرد.

 سازمان رزم تک تیراندازی
 در سپاه گسترش می یابد


