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سرمايه سازي از يك ذخيره الهي
  بيانات فرماندهي معظم كل قوا در ارتباط تصويري با مراسم تكريم و تجليل 
از پيشكس��وتان دفاع مقدس و مقاومت به مناسبت چهلمين سالگرد آغاز 
دفاع مقدس مردم ايران عليه هجوم همه جانبه دش��منان نظام اسالمي را 
بايد يكي از جامع ترين ارزيابي ها از دفاع مقدس هشت ساله مردم ايران در 
برابر تهاجم مشترك قدرت هاي جهاني با عامليت رژيم بعثي حاكم بر عراق 
دانست كه هدف اصلي آن در هم كوبيدن وبراندازي نظام نوپاي جمهوري 

اسالمي ايران بود. 
  رهبر معظم انقالب اسالمي در اين سخنان ضمن تبيين نقش بسيار حساس و 
شگفت انگيز رهبري و فرماندهي حضرت امام خميني)ره( در مديريت جنگ، 
دفاع مقدس هشت ساله مردم ايران را يكي از عقالني ترين و مدبرانه ترين 
حوادث ملت ايران و مظهر بروز عالي ترين فضائل اخالقي و عروج معنوي در 
دوران معاصر دانسته كه به پيروزي نظام جمهوري اسالمي ايران و شكست 

دشمن انجاميد. 
 اما فراتر از تجليل از حماس��ه هاي مردم ايران در دوران دفاع مقدس كه از 
ضرورت هاي پاسداشت آن در چهلمين سال و همه سال های پس از پايان 
دفاع مقدس است ، مهم ترين وظيفه ما در اين سال ها و آينده درس آموزي از 
ويژگي ها و شاخصه هاي دفاع مقدس و بهره گيري از آن براي حفظ و استمرار 
حركت انقالب اسالمي در ايجاد يك جامعه الگو براي جهان معاصر است كه 
رهبر معظم انقالب از آن به عنوان »سرمايه سازي دفاع مقدس« براي كشور 
نام برده اند ، نكته اي كه در پيام روز پنجشنبه)سوم مهر( ايشان به مناسبت روز 
تجليل از شهيدان و ايثارگران در هفته دفاع مقدس بر آن تأكيد شده و آمده 
است كه: » اين ذخيره تاريخي همواره به نسل های ما اميد و همت و جرئت 
خواهد بخشيد تا گام ها به سمت هدف هاي واال را محكم و استوار بر دارند و از 
دشمني شياطين وخناسان عالم نهراسند«. ايشان آنگاه وعده مي دهند كه 
در اين صورت »جبهه حق و عدل با اين توان و آرايش الهي به پيروزي هاي 

بزرگ دست خواهد يافت.«
  آنچه كه به مردم ما در طول سال های پس از جنگ توان ايستادگي و استقامت 
و صبر در برابر فشارها و تهديدها و تحريم ها را داده و ايران به سمبلي از مقاومت 
در جهان تبديل شده است كه دوست و دشمن بر آن اذعان مي كنند، در عين 
الطاف الهي و هدايت های امامين انقالب، بهره گيري از همين آموزه هاي دفاع 
مقدس است. رهبر معظم انقالب در تبيين اين حقيقت و واقعيت دفاع مقدس 
مي فرمايند: »ما از جنگ، بشارت به دست آورديم، پيشرفت به دست آورديم، 
طراوت به دست آورديم؛ اين جنگ با همه  سختي هايش، با همه  مشكالتش، با 

همه ضايعاتي كه در گوشه و كنار براي ما داشت، براي ما آورده داشت.«
ابعادي از اين سرمايه سازي دفاع مقدس را درابعاد زير مي توان بر شمرد: 

 -سرمايه امنيت: يكي از اين سرمايه سازي هاي ارزشمند »امنيت« است كه 
به بركت دفاع مقدس به دست آمده زيرا دفاع ملت ايران نشان داد كه هزينه  
تعرض و تجاوز به كشور بسيار باال است و هر متجاوزي با پاسخ كوبنده مواجه 
می شود، بنابراين متجاوز قبل از هر اقدامي تأمل خواهد كرد و آن را به صرفه 

نخواهد دانست. 
-تحقق روحيه خود باوري: روحيه  خودباوري كه در ميدان هاي حس��اس 
دفاع مقدس تجلي پيدا كرد وايران توانست يك تنه در برابر جبهه متحد كفر 
ونفاق كه همه قدرت های مطرح جهان را در پي خود داشت بايستد وپيروز 
اين ميدان باشد ، احساس اطمينان به نْفس اس��ت. دفاع مقّدس توانست 
ثابت كند كه ملّت ايران از ورطه هايي مثل ورطه   جنگ تحميلي می تواند با 

سربلندي، سر بلند كند. 
-دستيابي به نوآوري هاي فني و علمي: تحميل جنگ هشت ساله و تحريم های 
اقتصادي، علمي ، نظامي وفناوري و... مردم ايران از همان آغاز پيروزي انقالب 
اسالمي، نشان دهنده پوچي ادعاي سردمداران رژيم گذشته در قرار داشتن 
ايران در آستانه تمدن بزرگ بود، تمدني كه حتي قادر به توليد سيم خاردار 
هم نبود، چه برسد به تجهيزات پيچيده نظامي ، اما دفاع مقدس و تحريم های 
دشمنان اين فرصت را براي ورود كشور به عرصه دستيابي به نوآوري هاي فني 
وعلمي ايجاد كرد. رهبر معظم انقالب خاطر نشان مي كنند كه در همان دوران 
و هنگامي كه شهرهاي ايران هدف موشك های دشمن بود و هيچ كشوري 
به ما موشك و تجهيزات نمی داد، شهيد طهراني مقدم و دوستان وي، صنايع 
موشكي را پايه گذاري كردند. توانايي كنوني موشكي، وخودكفايي كشور در 
عرصه توليد تجهيزات دفاعي وامكان صدور آن به ديگر كشورها ، نتيجه  ظهور 

واستمرار روحيه  خودباوري و حركت علمي از آن زمان است. 
-ارتقاي سرمايه  انساني كشور: دفاع مقدس ميدان حضور وتجلي مديريت 
جوان وانقالبي در كش��ور و اداره خطير ترين صحنه ه��ا بود واين محصول 
اعتمادي بود كه حضرت امام خميني )ره( به جوانان كردند. بناي مديريت 
جهادي وانقالبي كه در طول سال های دفاع مقدس وپس از آن )آنجا كه مجال 
پيدا مي كرد( منشأ تحول گرديد، از همان دوران گذاشته شد. رهبر معظم 
انقالب به نمونه اي از آن اش��اره ويادآور مي شوند: يك نمونه از سرمايه هاي 
انساني دوران دفاع مقدس، ش��هيد س��ليماني بود كه در عرصه  منطقه و 
ديپلماسي، اقدامات شگفت آوري انجام می داد و هنوز ملت ايران از گستره  

فعاليت های اين شهيد عزيز اطالع كافي ندارد. 
 -برمال شدن ذات و واقعيت بزك ش��ده  تمّدن غرب: انقالب اسالمي ايران 
اگر چه با ظهور خود ، مباني فكري وانديشه اي دوتفكر حاكم برجهان؛يعني 
ليبراليسم وكمونيسم را متزلزل كرد ، اما در عرصه ميداني ، اين ايستادگي و 
مقاومت مردم ايران در دوران دفاع مقدس بود كه ماهيت ضد انساني و ضد 
بشري اين دوتفكر را آشكار كرده است. مصاديق بارز اين رفتارهاي غيرانساني 
در گذشته وحال منشأ اين تحولي است كه اين روزها در عرصه جهاني در 
زمينه ضرورت تغيير در ساختار و آرايش قدرت در جهان وفروپاشي هژمون 

غرب وبه ويژه امريكا مطرح مي شود
 -الگو سازي از يك نظام مردم ساالر: اگر چه اين روزها حضور مردم در عرصه 
انتخابات ها به عنوان نمادي از دموكراسی ها و نظام های مردم ساالر معرفي 
مي شود، اما تأثير گذاري تبليغات و هزينه كرد سرمايه هاي كالن براي تغيير 
وكسب آرا، پوچ بودن ادعاي دموكراسي هاي كنوني را آشكار كرده است. اما 
حضور واقعي وميداني مردم در صحنه هاي دفاع مقدس وديگر عرصه هاي 
حساس نظام ، الگوي واقعي از يك نظام موفق مردم ساالر را به جهان عرضه 
كرد ، عاملي كه استمرار آن به رغم همه فراز ونشيب ها سبب شكست فشار 
حد اكثري دشمنان عليه ملت ايران وپيروزي هاي نيروهاي جبهه مقاومت 

گرديده است.  
 -تحول در الگوي بازدارندگي نظامي: دف��اع مقدس مردم ايران الگوي 
بازدارندگي در جهان را متحول كرد. تا پيش از پيروزي انقالب و جنگ 
تحميلي، داشتن سالح هسته اي محور رقابت قدرت های جهاني وداشتن 
آن، نماد توان بازدارندگي يك كشور بود. اما دفاع مقدس وتحوالت پس 
از آن در ايران اسالمي اين الگو را تغيير داد ونشان داد كه بدون داشتن 
سالح اتمي نيز مي توان به توان بازدارندگي رسيد ، به گونه اي كه  حتي 
در شرايط اوج فشار ها و تحريم ها، دشمنان به توان ايران در دفاع از منافع 
ملي خود اذعان مي كنند واين خود عام��ل بازدارنده اي در برابر هرگونه 

تهديد است
 -جهاني شدن گفتمان مقاومت: يكي از اهداف اصلي دشمنان در تحميل 
جنگ عليه مردم ايران ، تضعيف وشكست انقالب و ممانعت از شكل گيري 
يك دولت كارآمد براي جلوگيري از صدور انقالب بود ، اما مقاومت مردم 
ايران در دفاع مقدس مبتني بر ارزش های الهي وعاشورايي، سبب گسترش 
فرهنگ انقالب و اقبال مردم وبه ويژه جوانان در كشورهاي مختلف گرديد. 
تحول در مقاومت فلسطين، شكل گيري هسته هاي مقاومت در اقصی نقاط 
جهان وبه ويژه در كشورهاي اسالمي ، ناشي از سرمايه سازي عظيم مردم 

ايران در دفاع مقدس است. 
نمادهاي فوق وبسياري ديگر از جلوه هاي دفاع مقدس كه مجال پرداخت 
آن در اين مقال نيست ، مسئوليت ما در شرايط كنوني را دوچندان مي كند 
، چرا كه در عين تحول نسلي، دشمنان بر تحريف اين ارزش ها متمركز شده 
اند، نكته اي كه رهبر معظم انقالب در اين بيانات بر آن تأكيد و خاطر نشان 
مي كنند : هرچه از زمان دفاع مقدس دورتر می ش��ويم بايد به معرفت آن 

نزديك تر شويم، چرا كه دست های تحريف گر در كمين هستند. 

عباس حاجي نجاري

پي�ام رهب�ر معظ�م انق�اب اس�امي ب�ه  مناس�بت  روز تجلي�ل  
از ش�هيدان  و ايثارگران  دفاع  مقدس که عصر پنج ش�نبه توس�ط 
آق�اي اوحدي، رئي�س بني�اد ش�هيد و ام�ور ايثارگ�ران در گلزار 
ش�هداي بهش�ت زهرای تهران قرائت ش�د، به اين ش�رح اس�ت: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
گذشت زمان نتوانسته و هرگز نخواهد توانست ياد ارجمند شهيدان عزيز 

را از خاطر ملّت ايران بزدايد.  اين لوح درخش��ان همواره مزين به عنوان 
ش��هادت و ياد ش��هيدان خواهد ماند. اين ذخيره ي تاريخي همواره به 
نس��ل های ما اميد و همت و جرئت خواهد بخش��يد تا گام ها به س��مت 
هدف های واال را محكم و استوار بردارند و از دشمني شياطين و خناثان 
عالم نهراسند. جبهه ي عدل و حق با اين توان و آرايش الهي به پيروزي هاي 

بزرگ دست خواهد يافت ان شاءاهلل. سيد علي خامنه اي ۳ مهر ۱۳۹۹ 

رهبر انقاب در پيام به مناسبت روز تجليل  از شهيدان  و ايثارگران: 
گذشت زمان نمي تواند ياد شهيدان را از خاطر ملت ايران بزدايد

واکنش سردار نجات به مستند بي بي سي فارسي

دوران دفاع مقدس با   نفاق  پنهان و آشكار مواجه بود

هم زمان ب�ا آغاز هفت�ه دفاع مقدس، ش�بكه 
تلويزيوني بی بی سی فارسي، با پخش به اصطاح 
مس�تندي از مكالمات فرماندهان ارشد سپاه 
پاسداران انقاب اس�امي در نشست آذرماه 
سال 63 در يكي از يگان های سپاه، کوشيد اين 
شائبه را القا کند که عاوه بر اختاف و درگيري 
ميان فرماندهان س�پاه، کودتاي خزنده عليه 
مرحوم منتظري از درون س�پاه سازماندهي و 
شكل گرفته است. مستندي که به همين عنوان 
) کودتاي خزنده( نام گرفته و با استقبال جريان 
ش�ناخته ش�ده ضد انقاب در خارج از کشور 
همراه بود. در اين به اصطاح مس�تند بارها از 
سردار حس�ين نجات نام برده شده که به زعم 
شبكه ملكه نقش اساس�ي و تعيين کننده در 
س�ازماندهي اين به اصطاح کودت�ا و مقابله با 
فرماندهان ناهمسو داشته است. اما اين داستان 
چيس�ت؟ و چقدر قابل اعتناست. خبرگزاري 
ايرنا به همين منظور سراغ سردار نجات رفته و 
با او گفت وگو کرده است. پيشتر حسام الدين 
آشنا، مشاور فرهنگي رئيس جمهور در اظهار 
نظري اقدام بی بی سی فارسي را خيانت به ملت 
ايران و جاسوس�ي جنگي توصيف کرده بود. 
    سردار نجات: با دو نوع نفاق مواجه بوديم

سردار حسين نجات درباره مستند اخير بي بي سي 
فارسي در مورد جلسه فرماندهان سپاه در ميانه 
دفاع مقدس گفت: ما در زم��ان جنگ دو جريان 
نفاق داشتيم؛ يك جريان نفاق آشكار بود كه همان 
منافقين بودند كه  به صدام پناهنده شدند و اخبار 
و اطالعات جنگ را يا به ص��ورت تخليه تلفني يا 
به واس��طه نفراتي كه داش��تند، در اختيار صدام 

مي گذاشتند. يك جريان نفاق پنهان هم داشتيم 
كه در دفتر آقاي منتظري جمع شده بودند، اين 
جريان كه تبل��ور آن در داماد آق��اي منتظري و 
برادر دامادش، سيد مهدي هاشمي بود- كه بعداً 
اعدام شد- از ساده لوحي آقاي منتظري استفاده 
و احساس مي كردند كه مي توانند همه كارهايي 
را كه مدنظرشان اس��ت، از طريق ايش��ان انجام 
دهند. ايشان فقيه وارس��ته و زحمت كشيده اي 
بود ولي متأسفانه بسيار س��اده بود و روي ايشان 

اثر مي گذاشتند. 
سردار نجات ادامه داد: آنها اولين كاري كه كردند، 
اين بود كه توانستند با جريان سازي به گونه اي كه 
ـ به خاطر  كسي هم متوجه چگونگي آن نش��ودـ 
صالحيت هاي فقهي و س��ابقه مبارزاتي كه آقاي 
ـــ توانستند در مجلس خبرگان  منتظري داشتـ 
ايش��ان به عنوان قائم مقام رهب��ري رأی گيری 
كنند، بدون اينكه با امام مشورت يا صحبتي كرده 
باشند. وي با بيان اينكه بعدها امام )ره( در نامه اي 
فرمودند كه واهلل از همان اول م��ن با قائم مقامي 
آقاي منتظري مخالف بودم و با من هم مش��ورت 
نشد، تصريح كرد: اين جريان دنبال بازوي دوم هم 
بودند، يعني سپاه را به عنوان يك قدرت براي خود 
مي خواستند. بنابراين، جرياني عليه فرماندهان 
آن مقطع سپاه درست كردند. دو نفر مد نظرشان 
بود؛ يكي مهدي هاشمي مسئول واحد نهضت های 
سپاه كه بعدها به اتهام همكاري با ساواك و قتل 
مرحوم شمس آبادی و دو نفر ديگر و عامل اصلي 
نفوذ در بي��ت منتظري اعدام ش��د و ديگري هم 
آدم بدي نب��ود، ليكن به بيت آي��ت اهلل منتظري 

خوش بين بود و تابع آنان بود. 

   مدعيان خود، دنبال کودتا در سپاه بودند
س��ردار نجات افزود: زماني كه م��ا درگير جنگ 
بوديم و احتياج به اتحاد داشتيم، اين افراد جرياني 
توسط تعداد محدودي از برادران يكي از يگان های 
ما درس��ت كردند كه موجه و پاك بودند ولي آنها 
اين طور وانمود كردند كه فرمانده وقت كل سپاه در 
جبهه ها خيانت مي كند، درصورتی كه در آن موقع 
همه تالش محسن رضايي معطوف به اين بود كه 
همه نيروها و س��ليقه ها را جمع كند تا در جبهه 

پيشروي انجام دهد.  
اين فرمانده دوران دفاع مقدس با بيان اينكه آن 
جريان قبل از عمليات بدر در جلس��ات مختلف 
عليه فرمانده وقت كل سپاه موضع گيري كردند، 
خاطرنش��ان كرد: حتي در جلس��ه اي هم آقاي 
منتظري ب��ه خدمت ام��ام رس��يده و گفته بود 
كه فرمانده س��پاه كودتا مي كند ك��ه امام چون 
مي دانس��ت اين از كجا آب مي خ��ورد، به آقاي 
منتظري گفته بود اينها ك��ه بچه هاي خودمان 
هستند، بگذاريد كودتا كنند. بچه هاي خودمان 

كه عليه ما كودتا نمي كنند. 
سردار نجات با بيان اينكه جريان كودتاي خزنده 
به عنوان تغيير فرمانده كل س��پاه و گذاش��تن 
فردي هم راستاي خودشان در دست دفتر آقاي 
منتظري بود، ابراز داش��ت: آنها همان بلوا را راه 
انداختند كه در آن زمان فرمانده سپاه پاسخ شان 
را داد كه قب��ول نكردند. نهايتاً ام��ام )ره( پيامي 
توسط آيت اهلل شهيد محالتي دادند كه در پادگان 
وليعصر قرائت شد. اول امام افرادي كه اين بلوا را با 
راه انداختند، نصيحت كرد و گفتند فريب نخوريد 
ما با غوغاساالري فرمانده عوض نمي كنيم. االن 

وقت جنگ است همه بايد به جنگ توجه كنيد. 
وي اضافه كرد: ايشان گفتند چون مي دانم شما 
فريب خورده ايد و به اصطالح خائن نيستيد، شما 
را مي بخش��م، برويد دنبال جنگ. اگر بعد از اين 
كس��ي اين قضيه را ادامه دهد، آن موقع برخورد 
ديگري مي كنم. آن ب��رادران هم چون فهميدند 
كه اش��تباه و مس��ير بدي را طي كردن��د، اتفاقاً 
در يگان ه��ای ديگر به صورت ناش��ناس رفتند، 
جنگيدند و يكي، دو نفر از آنها كه من يادم هست، 

شهيد شدند.  
جانشين قرارگاه ثاراهلل تهران با بيان اينكه بعضي 
از آن افراد مانند اكبر گنجي كه خود او هم عامل 
بيت منتظري و سيدمهدي هاش��مي ها بودند، 
هم��ان فتنه انگيزي ها را ادامه دادن��د كه منجر 
به فرارشان از ايران ش��د، عنوان كرد: طيف اكبر 
گنجي و اينها كه س��نجيده كار نف��اق را انجام 
مي دادن��د، همين االن هم در خارج از كش��ور با 
رسانه هاي بيگانه همكاري مي كنند ولي جرياني 

كه فريب خورده بودند، شهيد شدند. 
   مستند بي بي سي خيانت به ملت ايران

چند روز پيش هم مشاور رئيس جمهوري مستند 
اخير بي بي س��ي را يك��ي از نمونه ه��اي خيانت 
اين ش��بكه به ملت اي��ران و جاسوس��ي جنگي 
دانس��ت و تأكيد كرد: كس��اني كه اين مس��تند 
را س��اختند، مطمئناً نه دل ش��ان به حال شهيد 
رستگار مي سوزد، نه شهيد دانش، نه شهيد همت 

و نه ديگر شهداي دفاع مقدس. 
حسام الدين آشنا درباره مستند اخير بي بي سي  
فارسي در مورد جنگ تحميلي گفت: كاري كه 
انجام ش��د، يكي از نمونه هاي خيان��ت به ملت 
اي��ران و جاسوس��ي جنگي اس��ت. واقعيت اين 
است كه دهها و صدها جلس��ه محرمانه و داراي 
طبقه بندي هاي مختلف در دوران دفاع مقدس 
در قرارگاه ها، ستادهاي فرماندهي و در ستادهاي 
سپاه در سراسر كشور برگزار شده است. وي ادامه 
داد: مباحثات بسيار عميق، تند، جدي و صريحي 
ميان فرمانده��ان، رزمندگان، سياس��تمداران 
و مسئوالن جنگ انجام ش��ده اما سرقت اسناد 
جنگ و س��رقت اس��ناد نظامي و نمايش آنها به 
مثابه يك افتخار حتماً يك خيانت است. مشاور 
رئيس جمهور با بي��ان اينكه بي بي س��ي هرگاه 
سخنان فرماندهان نظامي انگلستان را در جريان 
حمله به عراق پخش ك��رد، آن وقت مي تواند از 
كاري كه انج��ام داد، دفاع كند، اظهار داش��ت: 
چيزي ك��ه در اين گفتارها ما مش��اهده كرديم، 
يك جلسه جدي، صريح، پرموفقيت حول مسائل 
فرماندهي، پرسنلي، آموزشي در سطح يك تيپ 
يا لشكر بود، اما آنچه در اين مستند نمايش داده 
شد، يك خيانت به رزمندگان دفاع مقدس بود. 
آش��نا با بيان اينكه ما از بي بي س��ي جز اين هم 
انتظار نداريم كه هرگاه توانسته به پشت اين ملت 
و رزمندگان دشنه بزند، تصريح كرد: كساني كه 
اين مستند را ساختند، مطمئناً نه دل شان به حال 
شهيد رستگار مي سوزد، نه شهيد دانش، نه شهيد 

همت و نه ديگر شهداي دفاع مقدس. 

ژه
وزارت بهداشت طبق روال هر ساله ۱500 واكسن آنفلوآنزا وی

را به مجلس )اعم از نماين��دگان و كارمن��دان و ادوار و ... ( 
اختصاص داده اس��ت. مجل��س يازدهم كه ب��ه نام مجلس 
انقالبي شناخته مي ش��ود، اين محموله! را پس مي فرستد. 
شهال ميرگلو بيات، مدير كل سالمت مجلس توضيح مي دهد 
كه »مقرر شد به دليل شرايط خاص امسال، ۱500 واكسن 
تخصيص داده شده به مجلس، به س��ازمان غذا و دارو براي 
استفاده ديگر مراكز درماني بازگردانده شود. « او توضيح داده 
كه »هر سال« سازمان غذا و دارو به داروخانه مجلس، واكسن 
آنفلوآنزا تخصيص مي داده اس��ت. با وجود اين توضيحات، 
موجي عليه مجلس جديد راه مي افتد ك��ه اين چه انقالبي  
بودنی اس��ت كه رانت گرفته و ... چند نكته اين ميان جالب 

توجه است: 
اول آنكه مشخص مي شود كه وزارت بهداشت هر ساله اين 
اقدام را انجام مي داده اس��ت و جالب اينكه تاكنون نه علني 
مي ش��د و نه كس��ي اعتراض مي كرد. همچون حق مسكن 
و ماش��ين اختصاصي كه ه��ر دوره به نماين��دگان مجلس 
اختصاص مي يابد، اما فقط در اين دور جديد جنجالي ش��د. 
روزنامه جوان البته پيش تر در اين زمينه ها مطالبي منتشر 
كرده و موضع مخالف خ��ود را  از جمله درخصوص جنجال 
دناپالس مجلس بيان كرده اس��ت. اكنون اما بحث ديگري 
مطرح اس��ت و آن اينكه چرا تاكنون اين روال هاي هر ساله 

جنجالي نمي شد؟ 
دوم آنكه اختصاص اين امتياز به مجلس از سوی معاونت غذا 

و داروي وزارت بهداشت انجام شده است. چرا مجلس با وجود 
پس دادن واكسن ها تحت انتقاد است، اما كسي از رانت دهي 

وزارت بهداشت گاليه اي ندارد؟
سوم آنكه تقريباً بديهی است كه وزارت بهداشت، فقط براي 
مجلس واكس��ن اختصاص نداده و اين رانت شامل دولت و 
نهادهاي ديگري هم شده اس��ت. اگر بحث مبارزه با رانت و 
اعتراض به امتيازات خاص براي مسئوالن است، چرا فقط در 
مورد مجلس علني شد؟ و اگر هم فقط به مجلس داده اند – كه 
بعيد است و مي دانيم كه اينگونه نيست – بايد سازمان غذا و 
دارو توضيح بدهد كه چرا چنين امتيازي از ميان همه نهادها 

و قوا و سازمان ها شامل مجلس شده است!
يك نكته بامزه هم اين ميان وج��ود دارد. يكي از افرادي كه 
س��ر اين موضوع توئيت زد و اعتراض كرد، محمود صادقی 
است كه تا همين شش ماه پيش، خود نماينده مجلس بوده 
اس��ت و از همين رانت ها و امتيازات استفاده مي كرده است. 
اما تا وقتي در مجلس بوده، يادش نيفت��اده كه بايد به روند 
اعطاي امتيازات خاص ب��ه نمايندگان مجلس اعتراض كند 
و با پايان يافتن دوره نمايندگي اش، متوجه ش��ده كه رانت 

چيز بدی است!
محمود صادقي در توئيتي نوشته: »اختصاص اولين محموله 
واكس��ن آنفلوآنزا به مجلس فق��ط نش��انگر توخالي بودن 
شعارهاي نمايندگان مجلس يازدهم نيست؛ بلكه نشانه اي 
از فاصله  نهادينه  ش��ده  حاكمي��ت از مردم اس��ت. محموله  
قرص هاي فاوپيراوير را هم محرمانه از چين وارد وارد كردند 

و عمده اش را صرف درمان مقام��ات و از ما بهتران كردند. « 
كسي كه خود تا همين چند ماه قبل جزو مقامات بوده و به 
اين روال اعتراضي نداشته و از اين امتياز استفاده مي كرده، 
مي خواهد تاوان اس��تفاده امثال خودش از رانت را كل نظام 
بدهد؟ اگر بين حاكميت و مردم فاصله اي هم بيفتد، از سر 

داشتن مسئوالني شبيه محمود صادقی است. 
سيد نظام الدين موس��وي، نماينده مردم تهران در مجلس 
در جوابي به كنايه، روي توئيت محمود صادقي مي نويس��د: 
»بنده به عمرم واكس��ن آنفلوآنزا نزده ام، قرص فاوپيراوير را 
هم حقيقتاً نمي دانم چه مصرف��ي دارد. ظاهراً اين موارد در 
مجلس قبل روال ب��وده و بنابراين از آق��اي محمود صادقي 
به عنوان صاحب تجربه خواهش مي كنم ليستي از واكسن 
و قرص هايي را كه در مجلس قبل مصرف مي كرده اند، اعالم 

كنند تا در مجلس جديد ممنوع شود .«
احمد اميرآبادي، نماينده قم هم براي محمود صادقي نوشته: 
»شما كه دوره قبل بودي، مي داني مجلس ۸000 كارمند و 
بازنشسته داره، حدود ۲00نفر صعب العالج و نيازمند واكسن، 
داروخانه مجلس مثل همه داروخانه ها طبق روال هرس��ال 
درخواست داده و اين واكس��ن براي نماينده ها نيست ضمناً 
مجلس واكسن ها را برگردانده؛ درحالی كه نمايندگان دوره 

قبل اكثراً استفاده مي كردند .«
حال روشن مي شود در اعتراضاتي كه ظاهر ضد فساد دارد، 
انگيزه قلبي امر ديگری اس��ت و صرفاً ب��راي تخريب رقيب 

انجام مي شود. 

تسليت رهبر انقالب 
به مناسبت درگذشت حجت االسالم ممدوحي

رهب�ر معظ�م انق�اب در پيام�ي درگذش�ت حجت االس�ام 
گفتن�د.  تس�ليت  را  ممدوح�ي  حس�ن  والمس�لمين 
در پيام مقام معظم رهبري آمده اس��ت: درگذش��ت عالم با فضيلت جناب 
حجت االسالم والمسلمين آقاي حاج شيخ حسن ممدوحي رضوان اهلل عليه را 
به خاندان و فرزندان گرامي و به همه ي ارادتمندان و شاگردان و مستفيدان از آن 
بزرگوار تسليت عرض مي كنم. ايشان عالم انقالبي و وارسته ای بودند كه سال ها 
در خدمت تبيين و نشر معارف اسالمي تالش و مجاهدت كردند. اميد است اين 
پرونده ي عمل صالح مقبول حضرت حق متعال و موجب علو درجات آن مرحوم 

گردد. رحمت و رضوان الهي را براي ايشان مسئلت می كنم. 

فرماندهان نيروي دريايي ارتش و سپاه: 
ارتش تروريستي امريكا در تيررس ماست

فرمانده�ان ني�روي درياي�ي ارت�ش جمه�وري اس�امي اي�ران و 
س�پاه پاس�داران انقاب اس�امي با بي�ان اينك�ه دو ني�روي دريايي 
روي کاغ�ذ وظاي�ف متفاوت�ي دارن�د، تأکي�د کردن�د: در تعام�ل و 
همكاري نزديك ب�ا هم هس�تند و در دري�ا يكپارچه عم�ل مي کنند. 
امير دريادار حس��ين خانزادي در برنامه گفت وگوی ويژه خبري ش��بكه ۲ 
سيما افزود: نيروي دريايي سپاه و ارتش يد واحده هستند و از مناطق تحت 
حاكميت جمهوري اسالمي ايران در آب ها، مرزها و منافع كشور دفاع مي كنند. 
درحالی كه بين دو نيرو تقسيم كار انجام شده است اما اين به معناي كارهاي جدا 
از هم دو نيرو نيست زيرا امنيت الزمه تعامل و همكاري نزديك به ويژه آگاهي 

محيطي مشترك است. 
فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اس��المي ايران افزود: سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي مسئوليت تأمين امنيت تنگه هرمز و خليج فارس را بر عهده 
دارد و منطقه شرق تنگه هرمز تا مدار ۱0 درجه شمالي و شمال اقيانوس هند 
كه بيش از ۲ ميليون و ۱00 هزار كيلومتر مربع وسعت دارد، بر عهده نيروي 
دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران است. دريادار خانزادي گفت: وظايف 
دو نيرو روي كاغذ تقسيم شده است اما در دريا يكپارچه عمل مي كنيم. وي 
افزود: در اليه هاي عملياتي آن قدر هماهنگ هس��تيم كه نقطه به نقطه هر 
كانون تهديد را دست به دست مي كنيم  .دريادار خانزادي اضافه كرد: ناوگان 
دريايي رژيم تروريس��تي امريكا را از مبدأ و لحظه اي كه طناب های شان را از 
اسكله ها بر مي دارند رصد مي كنيم. فرمانده نيروي دريايي ارتش افزود: با ورود 
آنها به اقيانوس هند رصد ها با دقت و مراقبت بيشتري انجام مي شود و اينكه 
تروريست هاي امريكايي از نزديك شدن به منطقه ما نگراني جدي دارند به 
اين دليل است كه رفتار آنها با تحكم جدي نيروي دريايي جمهوري اسالمي 
ايران روبه رو و هيمنه و ابهت ظاهري آنها دچار شكست و فروپاشي مي شود و 
اين عمل اتفاق افتاده است. دريادار خانزادي گفت: اينكه آنها در فاصله حدود 
700 كيلومتري از مرزهاي ايران مي ايس��تند و فكر مي كنند از دسترس ما 
خارج هس��تند، بدانند در آن نقطه در همه ساعات شبانه روز رفتار، تحركات 
و جابه جايی شان لحظه به لحظه نظارت مي شود و ما براي هر لحظه آنها برنامه 
داريم. فرمانده نيروي دريايي ارتش گفت: امروز امريكايي ها خود را در معرض 
نيروي دريايي جمهوري اسالمي ايران قرار داده اند و اگر هر لحظه كوچك ترين 

خطايي از آنها سر بزند پاسخ بسيار محكمي دريافت مي كنند. 
سردار دريادار پاسدار عليرضا تنگسيري فرمانده نيروي دريايي سپاه نيز در 
اين برنامه گفت: نيروي دريايي س��پاه و ارتش در راستاي يكديگر و زير لواي 
فرماندهي معظم كل قوا و زير نظر ستاد كل نيروهاي مسلح و قرارگاه مركز 
خاتم االنبيا به عنوان يك پيكر فعاليت مي كنند. فرمانده نيروي دريايي سپاه 
گفت: نيروي دريايي سپاه هماهنگي، همكاري و همدلي جدي با نيروي دريايي 
ارتش دارد و وحدت بسيار خوبي بين دو نيرو است. دريادار تنگسيري افزود: در 
اشراف كامل اطالعاتي جلسات هماهنگي جنگ فرماندهي و كنترل، آموزش 
زير سطح و هوا هماهنگي بسيار خوبي ميان نيروي دريايي ارتش و سپاه وجود 
دارد. وي گفت: نظاميان تروريست امريكا از درياي عربي به وسيله نيروي دريايي 
ارتش رصد و رهگيري مي شوند و زماني كه وارد خليج فارس مي شوند به وسيله 
نيروي دريايي سپاه بر آنها نظارت سطحي و هوايي وجود دارد. فرمانده نيروي 
دريايي سپاه افزود: ناوگروه تروريست هاي امريكا كه جمعه گذشته وارد منطقه 
شد شامل سه فروند شناور رزمي، يك فروند ناو هواپيمابر بود كه آنها را صدا زديم 
و از آنها سؤاالتی پرسيديم و كامل پاسخ دادند. وي افزود: اشراف كامل اطالعاتي 
بر تروريست هاي امريكايي از زمان ورود تا زمان خروج شان از منطقه وجود دارد.  
فرمانده نيروي دريايي سپاه افزود: وجود تروريست هاي امريكايي در منطقه 
مخل امنيت و فقط نمايش تبليغاتي است. حضور آنها پس از ۱0 ماه در منطقه 
تبليغ حمايت آنها از كشورهايي اس��ت كه به اسالم، آرمان فلسطين و مردم 
خودشان خيانت كردند. دريادار تنگسيري افزود: امريكايي ها در منطقه خليج 
فارس باشند يا نباشند تفاوتي ندارد و ما مأموريت های خود را انجام مي دهيم. 
فرمانده نيروي دريايي سپاه گفت: خليج فارس ۲50 هزار كيلومتر مربع وسعت 
دارد و تروريست هاي امريكايي در اين منطقه در دسترس ما هستند و كامل بر 
آنها مسلط هستيم. وي گفت: اگر اتفاقي براي ناوهاي امريكايي بيفتد به دليل 
استفاده آنها از سوخت هسته اي مشكالت زيست محيطي فراواني در خليج 
فارس ايجاد مي شود و ۱۱ سال اثرات آن در منطقه باقي خواهد ماند. دريادار 
تنگسيري افزود: ش��ناورهاي ما در منطقه كاماًل حرفه اي عمل مي كنند اما 

شناورهاي امريكايي در برخي موارد غيرحرفه اي بوده اند. 
فرمانده نيروي دريايي سپاه افزود: با الحاق ۱۸۸ پهپاد تهاجمي، شناسايي و 
رزمي به نيروي دريايي سپاه گروه پنجم پهپادي در منطقه سوم شمال خليج 
فارس ايجاد مي كنيم و همه خليج فارس را زير نظارت شبانه روزی خود قرار 
مي دهيم. وي گفت: البته اكنون نيروي هوافضاي س��پاه و نيروي دريايي به 
طور شبانه روز در آسمان پهپاد دارند و به صورت دائم منطقه را رصد مي كنند. 
دريادار تنگسيري افزود: اين پهپادها جنگنده هستند و به موشك هاي بسيار 
دقيقي مجهز شده اند. در آينده نزديك شناورهاي اقيانوس پيما كه 65 متر 
طول دارند و روي آن بالگرد نشست و برخاس��ت مي كند، به نيروي دريايي 

سپاه ملحق مي شود. 

 سردار حميد خدادي به ياران شهيدش پيوست
در روزهاي بزرگداش�ت چهلمين س�الگرد دفاع مقدس، س�ردار 
»علي)حمي�د( خدادي« جانب�از ش�يميايي دوران دفاع مقدس، 
پس از ي�ك دوره تحم�ل بيماري، صب�ح پنجش�نبه دعوت حق 
را لبيك گفت و به س�ردار س�پهبد ش�هيد حاج قاس�م سليماني 
و جمع همرزم�ان ش�هيدش در دوران دفاع مقدس ملحق ش�د. 
اين جانباز شيميايي دوران دفاع مقدس، معاون ايمني و اقدامات تأميني ستاد 
كل سپاه بود و بيش از يك دهه به عنوان رئيس دفتر سردار سپهبد شهيد حاج 

قاسم سليماني در سپاه قدس خدمت مي كرد. 
مقامات لشكري و كشوري در پيام هاي جداگانه شهادت سردار علي )حميد( 

خدادي را تسليت گفتند. 
سردار سرلشكر پاسدار محمد باقري، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح در پيامي 
شهادت سردار سرتيپ پاسدار حميد خدادي، معاون ايمني و اقدامات تأميني 
س��پاه را به رهبر معظم انقالب و فرماندهي كل قوا )مدظله العالي(، خانواده 
معظم و رزمندگان دالور و نيروهاي مسلح به ويژه پاسداران انقالب اسالمي 
تبريك و تسليت گفت. سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمي، فرمانده كل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي هم در پيامي جداگانه شهادت سردار خدادي 
را به فرمانده معظم كل قوا )مدظله العالي(، خانواده مكرم و آحاد پاس��داران 
انقالب و همرزمان وي تبريك و تسليت گفت. در پيام فرمانده سپاه آمده است: 
»بي ترديد ياد، خاطره و نقش آفرينی های سترگ و موفق آن شهيد ارجمند و 
مخلص در سطوح مختلف حفاظتي و امنيتي سپاه پاسداران انقالب اسالمي و 
نيروهاي مسلح طي چهار دهه اخير، از جمله دوره همرزمي و ياري بخشي به 
سردار دل ها سپهبد حاج قاسم سليماني در نيروي قدس، براي هميشه ماندگار 
و الهام بخش نسل هاي امروز و فرداي اين نهاد انقالبي و مردمي و بلكه جامعه 

اسالمي خواهد بود. 
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