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سرمقاله

خبر
مسعود پزشکیان به بیماری کرونا
مبتال شد
نایب رئیس مجلس دهم و نماینده مردم
تبریز در مجلس یازدهم از ابتالء به بیماری
کرونا و قرنطینه کردن خود خبر داد.
مسعود پزشکیان در صفحه اینستاگرام خود
نوشت« :به دنبال بروز برخی از عالئم و پس
از انجام تست کرونا ،مشخص شد که نتیجه
تست مثبت است و به این ویروس مبتال
شدهام .در حال حاضر در منزل و قرنطینه
هستم و الحمدالله وضعیت کلی جسمانیام
خوب است .از هم ه مردم عزیز و دوستانی که
در این مدت کوتاه ،درخصوص کسالت بنده
جویای حال بودند ،تشکر میکنم و از خداوند
متعال برای همه مردم عزیزمان ،سالمت و
دوام عزت مسئلت دارم».

خبر

در آخر هفته شلوغ رئیسجمهوری مطرح شد

یک وعده و چند نکته
ادامه از صفحه یک
ناگفته پیداست که اقتصاد در پیوند عمیق
با سیاست خارجی پایدار در ارتباط با جهان
قرار دارد که برای قرار گرفتن در مسیر توسعه
و رشد اقتصادی گریزی از آن نیست.
نکته مغفول مانده در شرایط فعلی ،تغییر
فرهنگ اقتصادی مردم طی این چند دهه
است .اقتصاد ایران طی این سالها همواره
به تورمهای دو رقمی و باال اعتیاد پیدا کرده
است و به جز چند سال در دولت اصالحات
و دور اول حسن روحانی همواره تورم های
باال را تجربه کرده است .مردم نیز در این
شرایط همواره برای جبران عقبماندگی خود
یا در بازارهایی مانند سکه و دالر سرمایه
گذاری کرده اند و یا مانند همین دو سال
اخیر به بازار سرمایه و بورس هجوم برده
اند .بازاری که تنها به واسطه قدرت نقدینگی
رشد کرده است و هنوز عمقی برای کمک به
تولید پیدا نکرده است .در این میان البته
راههایی مانند قرعهکشی خودرو و یا ثبت
نام با شیوههای مختلف نیز تبدیل به راهکار
مردم برای مصون ماندن تقریبی از کاهش
قدرت خرید شان شده است .این به معنای
آن است که اقتصاد به جای هدایت مردم
به سمت تولید ،همواره آن ها را به سمت
واسطه گری سوق داده است .حال درنظر
بگیریم که حاکمیت تصمیم بگیرید برای
تغییر مسیر اقتصادی ،روی رشد اقتصادی
مبتنی بر تولید تمرکز کند .برای این منظور
روابط خود را با جهان گسترده کند و تولید
به عنوان پرچمدار اقتصاد نقشآفرینی کند.
مردمی که در یک روز با نوسان دالر و طال و
بورس و خودرو به سود رسیده اند را میتوان
تشویق به تولید کرد؟
ناگفته پیداست که تغییرات عظیم اقتصادی
در کشور نیازمند تغییر در فرهنگ اقتصادی
به صورت تدریجی ،تغییر در ساختارهای
ناکارآمد و جراحی دردناک آن است که روند
محور و زمانمند خواهد بود .بنابراین وعده
گشایش های اقتصادی در چند روز تنها
ممکن است مانند یک تسکین دهنده موقت
بر این فشار انباشت شده باشد .در این
شرایط شاید بهتر است که مجموعه حاکمیت
ابتدا با تغییر نگرش خود به اقتصاد و تبیین
بیکم و کاست روند توسعه اقتصادی برای
مردم در مسیر منطقی بهبود شرایط گام
بردارد .اقتصاد ایران نمیتواند به یک باره
متحول شود .چنانکه اقتصاد ترکیه ،مالزی
و سایر کشورها نیز در یک روند  10تا 20
ساله تغییر کرد .اما این تغییر باید توام با یک
اعتماد عمومی نسبت به تصمیمسازانی باشد
که بارها از آنها وعدههای پوچ شنیده شده
است .اعتمادی که شاید برای بازآفرینی آن
هم نیاز است تا مسئوالن در یک بازه زمانی
آن را با عملکرد خود به افکار عمومی ثابت
کند.

سیاستروز
جزئیات طرح اصالح قانون نظارت بر رفتار
نمایندگانتشریحشد

تدوین برنامه «سازگاری با کرونا» در سه سرفصل
حسن روحانی رئیسجمهوری در جلسه
کمیتههای تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا
گفت :نباید اجازه دهیم تجربه بیتوجهی به
پروتکلهای بهداشتی که باعث تشدید همهگیری
کرونا شده است ،تکرار شود .برابر همه قرائن
و شواهد علمی موجود ،اجرای دقیق و صحیح
پروتکلهای بهداشتی ،تنها راه مبارزه قطعی با
شیوع ویروس کرونا است .وی افزود :پس از
مهار همهگیری کرونا ،متاسفانه در اثر عدم
رعایت دقیق توصیهها و دستورالعملها ،شیوع
گستردهتر بیماری کرونا ،جامعه را فرا گرفت ،لذا
ضروری است همه مردم با رعایت کامل و دقیق
همه دستورالعملهای بهداشتی ،عالوه بر تسریع
در عبور از خیز بیماری ،مانع از بروز موج جدید
شوند .رئیسجمهوری در تشریح روند تدوین
تضامین الزم برای اجرای دقیق دستورالعملهای
بهداشتی اظهار کرد :ستاد ملی کرونا با بررسی
دقیق درخصوص فاصلهگذاری هوشمند اجتماعی،
دستورالعملهای الزم برای تضمین همزمان
سالمت مردم به بهترین نحو ،در کنار تامین
شرایط مناسب برای تداوم زندگی عادی و برقراری
فعالیتهای اقتصادی و معیشتی مردم را تدوین
کرده است .روحانی اضافه کرد :در این راستا هر جا
که احساس میشد سبک زندگی مردم باید تغییر
کند ،موضوع در یک روند اقناعی با اطالعرسانی
و آگاهیبخشی برای مردم تبیین شد و در عین
حال دستورالعملهای الزم به دقت و منطبق با
استانداردهای توصیه شده از سوی متخصصین و
مجامع جهانی تدوین و در اختیار مردم قرار گرفت.
رئیسجمهوری با بیان اینکه قدم بعدی ،نظارت بر
حسن اجرای پروتکلهای بهداشتی است ،تصریح
کرد :دولت در این زمینه نیز در سه بخش مجزا
برنامهریزیهای الزم را انجام داده است .بخش اول
برنامهریزی کمیتههای درمان و اجتماعی-امنیتی
ستاد مقابله با کرونا برای ادارات و دستگاههای
اجرایی و دولتی ،تدوین و ابالغ دستورالعملهای
بهداشتی و تعریف و تعیین ضمانتهای الزم برای
اجرای این دستورالعملها بوده است.
 روحانی ادامه داد :بر این اساس دستگاههای
دولتی و اجرایی موظف شدند هر گونه تخلف از
اجرای دستورالعملهای بهداشتی را به عنوان تخلف
اداری تلقی کرده و با این تخلفات همانند جرایم
اداری برخورد کنند .البته با توجه به ارزیابیها و
نظارتهای انجام شده ،مجموعه ادارات و کارمندان
دولت جزو بخشهایی شناسایی شدهاند که
باالترین میزان رعایت پروتکلها در آنها انجام شده
و امیدواریم گزارشهایی که در برخی دستگاهها از
عدم رعایت دقیق این دستورالعملها وجود دارد نیز
به سرعت تصحیح و برطرف شود.
رئیسجمهوری تصریح کرد :بخش دوم صنوف و
کسب و کارهای غیردولتی هستند که در این حوزه
هم کمیتههای درمان ،اجتماعی-امنیتی و اقتصادی
ستاد ملی مقابله با کرونا ،جلساتی با اصناف برگزار
کرده و دستورالعملهای منطبق و الزم برای هر
رسته از کسب و کارها را تدوین و به آنها ابالغ
کردهاند .همچنین نحوه نظارت و ضمانتهای
اجرای این دستورالعملها در قالب تذکر یا در
صورت ضرورت توقف فعالیت صنوف و واحدهای
متخلف نیز به صنوف مختلف ابالغ شده است.
روحانی با تاکید بر اینکه مسئولیت حسن اجرا و
رعایت دستورالعملهای بهداشتی در رستههای
مختلف فعالیتهای اقتصادی ،در وهله اول
برعهده خود صنوف و واحدهای اقتصادی است،
خاطرنشان کرد :مسئول اجرای این پروتکلها
اصناف هستند و ستاد ملی کرونا صحت رعایت
آنها را از خود اصناف مطالبه میکند.
رئیسجمهوری بخش سوم را حوزه عمومی
و مردمی عنوان کرد و گفت :در این حوزه نیز
پروتکلهای بهداشتی به شکل کامال گسترده،
فراگیر و اقناعی از طریق رسانهها و فضای
مجازی و به ویژه رسانه ملی اطالعرسانی شد و
فرهنگسازی و آگاهیبخشی برای مردم به شکل
مستمر ادامه دارد .روحانی تاکید کرد :اجرا و

سایه نظارت سه سامانه
بر سر بهارستان

رئیسجمهوری آخر هفته شلوغی داشت و عالوه بر شرکت در جلسه کمیتههای تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا و آیین بهرهبرداری از طرحهای
ملی وزارت نفت در استانهای بوشهر و لرستان ،گفتوگویی تلفنی با میشل عون رئیس جمهور لبنان نیز داشت .وی همچنین در پیامهایی جداگانه
عید غدیرخم را به مراجع عظام تقلید تبریک گفت.

دستگاههای
دولتی و اجرایی
موظف شدند
هر گونه تخلف
از اجرای
دستورالعملهای
بهداشتی را به
عنوانتخلف
اداری تلقی کرده
و با این تخلفات
همانندجرایم
اداری برخورد
کنند
رعایت پروتکلهای بهداشتی در این بخش باید
با نگاهی واقعبینانه تضمین شوند به شکلی که
برای تخطی از دستورالعملهای بهداشتی در حوزه
عمومی و مردمی جرایمی تعیین شود که در عمل
قابل اجرا و منجر به رعایت این مقررات شود.
رئیسجمهوری با اشاره به اینکه عدم ارائه خدمات
به متخلفین میتواند جزو جرایم اولیه در نظر گرفته
شود ،افزود :البته باالترین ضامن و ناظر بر اجرای
پروتکلهای بهداشتی خود مردم هستند که باید
نسبت به سالمت یکدیگر حساسیت و مراقبت
الزم را به عمل بیاورند و همدیگر را به رعایت این
دستورالعملها ترغیب کنند.
 روحانی در بخش دیگری از سخنان خود ،با
اشاره به فرا رسیدن ماه محرم ،درباره آیینهای
سوگواری در این ایام اظهار داشت :با عنایت به
اقتضائات جامعه دینی ایران ،امکان و نحوه برگزاری
مراسمهای عزاداری ،به شکل منطقی از سوی
کمیتههای مختلف ستاد ملی مقابله با کرونا طراحی
شده است و از این مرحله به بعد آنچه مهم است،
مسئولیتپذیری برگزارکنندگان و متولیان مراسمها
و مراعات خود مردم است .رئیسجمهوری تصریح
کرد :مجددا تاکید میکنم که امسال متولیان مراسم
عزاداری حضرت اباعبدالحسین(ع) فقط مسئول
برگزاری شکوهمند این مراسمها نیستند ،بلکه در
ابتدا مسئول صیانت از سالمت و جان عاشقان و
عالقمندان به خاندان پیامبر(ص) ،امام حسین(ع)
و یاران باوفایش هستند .روحانی تاکید کرد :انتظار
از دستگاههای مرتبط با برگزاری مراسم سوگواری
محرم این است که تا فرصت باقیمانده ،ابتکارات و
نوآوریهایشان را برای برگزاری آیینهای عزاداری،
در چارچوب پروتکلهای بهداشتی به اطالع مردم
برسانند تا این آیینها با کمترین تجمع و عمدتا در
فضای مجازی ،به شکلی متفاوت که باعث عدم
تجمع و احتمال سرایت بیماری میشود ،برگزار
شوند.
در این جلسه پیشنهادهای جمعبندی شده
از سوی کمیتههای اجتماعی-امنیتی و درمان
درخصوص تعیین جرایم و مجازات برای عدم
رعایت دستورالعملها در سه حوزه ادارات و
دستگاههای دولتی ،اصناف و محیطهای کسب و
کار و حوزه عمومی و مردمی مورد بحث و بررسی
قرار گرفت و پس از نهایی شدن و تصویب آن در
ستاد ملی مقابله با کرونا ابالغ خواهد شد .در
عین حال تمامی دستگاههای دولتی ،ارگانها و
نهادهای کشور موظف شدند در موعد مقرر برنامه

اختصاصی دستگاه خود را در سه سرفصل صیانت
از سالمت کارکنان ،صیانت از سالمت مراجعین
و تداوم خدمترسانی با رعایت دستورالعمل
تحت عنوان برنامه «سازگاری با کرونا» به کمیته
اجتماعی-امنیتی ارائه کنند.
پتروشیمی در  ۱۴۰۴شاهد یک جهش بزرگ
خواهد بود
رئیسجمهوری همچنین طی سخنانی در آیین
بهرهبرداری از طرحهای ملی وزارت نفت در
استانهای بوشهر و لرستان با بیان اینکه امروز
شرکتهای دانشبنیان ما در همه زمینهها فعالند،
اظهار کرد :ما داریم در بسیاری از زمینهها به
خودکفایی میرسیم .اینکه میگوییم چگونه تامین
ارز کشور را فراهم کنیم یک راهش این است که
تولید داخلی را رونق دهیم تا اساسأ به خارج و
قطعات خارجی نیازمند نشویم .وی افزود :در زمینه
پتروشیمی شاهد یک تحول بزرگ هستیم .ما در
سال  ۷۶کل تولید پتروشیمیمان یک میلیارد دالر
بوده و در سال  ۹۲حدود  ۱۱میلیارد دالر بوده و حاال
ما شاهد یک جهش بزرگ تا پایان سال و در سال
بعد هستیم که کاری ارزشمند در این زمینه است.
روحانی گفت :ما  ۱۷طرح را برای امسال در نظر
گرفتیم که  ۱۳طرح هنوز باقیمانده است .همچنین
امیدواریم جهش سوم پتروشیمی در سال  ۱۴۰۴به
ثمر برسد که از  ۱۱میلیارد دالر سال  ۹۲که االن
این رقم را به  ۲۵میلیارد دالر نزدیک کردهایم ،در
جهش بعدی فراتر رویم .رئیسجمهوری ادامه داد:
آنچه ما امروز در این سه پروژه افتتاح کردیم یک
میلیارد و ششصد میلیون دالر ارزش داشت و این
در شرایطی که ما در آن قرار گرفتهایم و با توجه به
تحریمها انجام میشود.
روحانی با اشاره به روز خبرنگار نیز گفت :به
همه خبرنگاران تبریک میگوییم که برای آگاهی
و هوشیاری مردم در موضوعات کرونا تالشهای
زیادی انجام دادند .آنان رسالت سنگینی دارند که
همان ایجاد امید ،اعتماد و نشاط برای جامعه و
آینده ما است .وی تصریح کرد :اعتراف میکنم که
روزهای سختی را پشت سر میگذاریم ،در کنار
کرونا ،تحریم و در کنار تحریم ،تحریف و در کنار
تحریف ،تهدید را داریم و نیز رسانههایی که در
خارج از کشور سعی میکنند امید را در کشور از
میان ببرند که در این زمینه خبرنگاران و رسانههای
داخلی میتوانند اثرگذار باشند .رئیسجمهوری در
پایان گفت :به وزیر ارتباطات نیز دستور میدهم
که امسال مانند سال گذشته برای خبرنگاران در

روز هفدهم مرداد که روز خبرنگاران است ،هدیهای
همانند پارسال در نظر بگیرند و اینترنت مجانی را
در اختیارشان قرار دهند.
وزرای خارجه و بهداشت و رئیس هالل احمر ایران
موظف به تماس مستمر با همتایان لبنانی شدند
روحانی در گفتوگوی تلفنی با میشل عون
رئیسجمهوری لبنان نیز ضمن ابراز همدردی از
سوی دولت و ملت ایران با دولت و ملت لبنان،
گفت :حادثه انفجار بندر بیروت برای ایرانیان نیز
بسیار غمانگیز و اندوهبار بود و مردم ایران شریک
درد ملت لبنان هستند.
رئیسجمهوری اظهار کرد :وزرای امور خارجه و
بهداشت و درمان ایران و همچنین رئیس سازمان
هالل احمر موظف شدهاند تا با همتایان خود،
به شکل مستمر در تماس باشند تا بتوانیم هر
گونه نیازمندی و کمک به مردم و کشور دوست
و برادرمان لبنان را به سرعت پاسخ دهیم .در این
گفتوگو رئیسجمهوری برای جانباختگان حادثه
انفجار در بندر بیروت رحمت و غفران الهی و برای
آسیب دیدگان صبر و شفای عاجل از خداوند
مسالت کرد و به رئیسجمهوری لبنان اطمینان
داد که هر زمان نیاز به هر گونه کمک و پشتیبانی
داشته باشید ،ملت و دولت ایران در کنار شما
حضور داشته و از هیچ گونه همیاری و همراهی با
ملت لبنان دریغ نداشته و نخواهد داشت.
میشل عون رئیسجمهوری لبنان نیز در این
گفتوگوی تلفنی ضمن قدردانی از ابراز همدردی
دولت و ملت ایران در حادثه انفجار بندر بیروت،
گفت :ملت لبنان همواره قدردان توجه و محبت
ملت و دولت ایران به خود بوده و هست.
رئیسجمهوری لبنان افزود :طبیعتا بررسی همه
ابعاد این حادثه و جمعبندی خسارات و کمکهای
مورد نیاز زمانبر است ،اما تاریخ روابط و دوستی
دو ملت ایران و لبنان گواه آن است که هر گاه
دولت و ملت لبنان نیاز به کمک داشته ،ملت و
دولت ایران از هیچ یاری و کمکی دریغ نداشته اند
و عمیقا از احساسات برادرانه و دوستانه ایرانیان
نسبت به خود سپاسگزاری میکنیم.
دیگر برنامههای رئیسجمهوری
رئیسجمهوری آخر هفته گذشته در حکمی
غالمحسین رحیمی شعرباف را برای یک دوره
چهار ساله به عنوان «دبیر کل شورای عالی علوم،
تحقیقات و فناوری» منصوب کرد .همچنین در
پیامی روز خبرنگار را به اصحاب رسانه تبریک
گفت.

یک عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای
مجلس شورای اسالمی از حضور نماینده
شورای نگهبان و قضات دیوان عالی کشور در
ترکیب جدید هیات نظارت بر رفتار نمایندگان
تا طراحی سه سامانه برای شفافیت بیشتر
اقدامات نمایندگان در طرح اصالح قانون
نظارت بر رفتار نمایندگان خبر داد.
ابوالفضل ابوترابی در گفتوگو با ایسنا ،با
اشاره به جزئیات طرح اصالح قانون نظارت بر
رفتار نمایندگان ،بیان کرد :بر اساس این طرح
پنج تغییر اساسی در قانون نظارت بر رفتار
نمایندگان اعمال میشود .اولین تغییر این است
که تعارض منافع در این قانون کنار میرود .در
حال حاضر در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان
هفت نماینده با رای صحن مجلس در هیات
نظارت حضور مییابند که خود تعارض منافع
است چراکه افرادی که قرار است بر رفتار
نمایندگان نظارت کنند خود با رای نمایندگان
به این هیئت راه یافتهاند .این نظارت نمیتواند
عادالنه باشد .این عضو کمیسیون امور داخلی
و شوراها در ادامه اظهار کرد :بر اساس طرح
جدید ،حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیئت
رئیسه مجلس جدید ،هیات نظارت بر رفتار
نمایندگان شکل میگیرد .رئیس کمیسیون
قضایی مجلس به عنوان رئیس این هیات ،یک
نفر از حقوقدانان شورای نگهبان به عنوان دبیر
آن و یک نفر هم از قضات دیوان عالی کشور
با معرفی رئیس قوه قضاییه به عنوان نایب
رئیس در این هیئت حضور خواهند داشت.
نماینده مردم نجفآباد در مجلس تصریح
کرد :بر اساس قانون نظارت شورای نگهبان بر
نمایندگان باید مستمر باشد در این طرح به این
مسئله توجه شده و دبیر هیات نظارت بر رفتار
نمایندگان از شورای نگهبان است .در این طرح
سه سامانه برای تقویت نظارت طراحی شده
است .اولین سامانه مربوط به شفافسازی
درخصوص نمایندگان است .بر اساس این
طرح نمایندگان هر هدیهای که دریافت
میکنند مکلف هستند در این سامانه به ثبت
برسانند .درخصوص دولتیها نیز همین طور
است اگر از نمایندگان مجلس هدیهای دریافت
میکنند باید در این سامانه ثبت شود .این
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در ادامه
تاکید کرد :سامانه دیگری نیز طراحی شده که
هدف آن سوتزنی است .مردم هرگاه رفتار
خالف قانونی از نمایندگان میبینند باید در
این سامانه ثبت کنند .کارمندان دولت نیز اگر
خالفی میبینند باید در این سامانه ثبت کنند.
سامانه سوم درخصوص تمرکز بر تمام مکاتبات
نمایندگان مجلس است که تمام مکاتبات
رسمی نمایندگان باید از طریق دبیرخانه مرکزی
الکترونیکی مجلس انجام شود .ابوترابی در
پایان افزود :از دیگر نوآوریهای این طرح این
است که نمایندگان باید پست و مقام اقوام
درجه یک و دو خود را قبل از نمایندگی و بعد
از نمایندگی اعالم کنند .از دیگر مواردی که در
این طرح دیده شده آن دسته از نمایندگانی که
در مجلس هستند اما برای شرکت در انتخابات
بعدی صالحیت آنان از سوی شورای نگهبان
رد میشود ،پرونده آنان به هیئت نظارت بر
رفتار نمایندگان ارجاع میشود اگر دالیل رد
صالحیت آنان سنگین باشد در چهار و پنج ماه
باقی مانده از عمر مجلس نیز از سوی هیئت
نظارت بر رفتار نمایندگان عزل میشوند.

با تصویب فرمانده کل قوا و حضور فرماندهان ارتش

نشان «فداکاری» دانشگاه افسری امام علی(ع) رونمایی شد
همزمان با فرا رسیدن عید سعید غدیر ،در مراسم صبحگاه و شکرگزاری
دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی
ایران ،از نشان «فداکاری» که برای اهدا به دانشگاه افسری امام علی(ع) ارتش
جمهوری اسالمی ایران به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده بود ،رونمایی
شد.
به گزارش «ابتکار» به نقل از روابط عمومی ارتش ،در این مراسم دانشجویان
دانشگاه افسری امام علی(ع) و دانشجویان دانشگاههای نیروهای پدافند ،هوایی،
دریایی ،فارابی و علوم پزشکی که با رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصلهگذاریها،
عکسهای شهدای دانشجو و فارغ التحصیل دانشگاه امام علی(ع) را در دست
داشتند با ادای احترام به شهدا و قرائت سرود و صلوات خاصه امیرالمومنین(ع) به
تکریم و تجلیل نقش آفرینی شهدای دانشگاه پرداختند.
در این مراسم مصوبه فرمانده معظم کل قوا مبنی بر اهدای نشان فداکاری
به دانشگاه افسری ،با ابالغ فرمانده کل ارتش توسط امیر دریادار سیاری به
فرمانده نیروی زمینی ابالغ و اهدا شد .نیایش به درگاه الهی و اهتزاز پرچم مقدس
جمهوری اسالمی ایران و رونمایی ازنشان «فداکاری» با حضور امیر دریادار سیاری
معاون هماهنگ کننده ارتش ،حجتاالسالم و المسلمین محمدحسنی رئیس
سازمان عقیدتی سیاسی ،امیر سرتیپ حیدری فرمانده نیروی زمینی و فرماندهان

دانشگاههای افسری ارتش بخشهای دیگری از این مراسم معنوی بود.
قرائت دلنوشته توسط یکی از دانشجویان به نمایندگی از جوانان دانشجوی
حاضر در میدان که به شکرانه الطاف خدای متعال ،گرامیداشت یاد همرزمان
شهید و عنایت فرماندهی معظم کل قوا به دانشگاه افسری امام علی(ع) به رشته
تحریر درآمده بود و همچنین قرائت اسامی مبارک شهدای این دانشگاه با هم
نوایی رزمنوازان و اجرای سرود میدانی با عنوان «فیضیه ارتش» در وصف دانشگاه
افسری امام علی(ع) نزاجا و فرماندهان شهید آن توسط دانشجویان از جمله
برنامههای این آیین بود .بر پایه این گزارش ،با پیشنهاد ارتش و ستاد کل نیروهای
مسلح به محضر امام خامنهای فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر اهدای پرچم و
نشان فداکاری  1184شهید دانشجو و دانشآموخته دانشگاه افسری امام علی(ع)
نیروی زمینی ارتش ،پس از تصویب معظمله ،این دانشگاه به افتخار دریافت
پرچم و نشان «فداکاری» نائل شد .نقش بیبدیل دانشآموختگان دانشگاه
افسری امام علی(ع) ارتش در تثبیت و استحکام پایههای انقالب و میدانداری
فداکارانه و مجاهدانه در عرصه دفاع مقدس و صیانت از مرزهای اعتقادی و
حریم اهل بیت(ع) بر صفحات پرافتخار ارتش والیتمدار و تارک ایران اسالمی ثبت
شده است .این دانشگاه با تربیت افسران مومن ،مطهر و مالکان اشتری همچون
صیادها ،ستاریها و نامجوها و همچنین نقشآفرینی موثر در ارتقاء توان رزمی

و دفاعی ،بارها از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی و فرمانده کل قوا مورد تفقد
قرار گرفته و به القاب «فیضیه ارتش»« ،کانون علم و جهاد» و «ذخیرههای امید»
مفتخر شده است.
امیر دریادار حبیبالله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در مراسم رونمایی
از نشان فداکاری به دانشگاه افسری امام علی(ع) با اشاره به اینکه مهمترین درس
دفاع مقدس ایثار ،جهاد و والیتمداری است ،با اشاره به تقدیم هزار و ۱۸۴
شهید دانشگاه افسری از دوران دفاع مقدس تا امروز ،گفت :دانشگاه افسری امام
علی همواره با نیروهای مومن ،متعهد و متخصص در برابر دشمنان و متجاوزان
ایستادگی کرده و امروز از فرمانده معظم کل قوا کمال تشکر را داریم چراکه با
اعطای این نشان ارزشمند موجب سرافرازی ما در جامعه جهانی شدند.
وی با اشاره به حضور موثر دانشجویان دانشگاه افسری امام علی ع در دوران
دفاع مقدس گفت :من شاهد بودم که حتی افسرانی که هنوز آموزشها را به
پایان نرسانده بودند و هنوز دانشجو بودند چگونه از سر غیرت و والیتمداری وارد
عرصه نبرد شدند و با ایثار و فداکاری از استقالل ،تمامیت ارضی ،در برابر دشمن
تا بن دندان مسلح دفاع کردند و ما باید امروز به خود ببالیم که در این دانشگاه
جا پای چنین مردان بزرگی میگذاریم .معاون هماهنگ کننده ارتش خاطرنشان
کرد :هزار و  ۱۸۴دانشجو و دانش آموخته شهید دانشگاه افسری امام علی در

دوران دفاع مقدس از فرماندهی ،دسته ،گروهان ،گردان ،تیپ تا لشکر را بر عهده
داشتند و با فرماندهی ،هدایت و حضور مقتدرانه در برابر دشمن مقاومت کردند
و در آزادسازی خرمشهر ،شکست حصر آبادان ،آزادسازی سوسنگرد و طریق
القدسها ،والفجرها و بیت المقدسها از خودگذشتگی و ایثار کردند.
وی با اشاره به پیشرفتهای صورت گرفته در حوزه نظامی و استراتژیکی ارتش
گفت :ما امروز رزمایشهایمان را مطابق با تهدیدات پیش رو و صحنه واقعی
نبرد برگزار میکنیم و با تسلیحات بومی و بهینه شده اهداف را مورد اصابت قرار
میدهیم .امروز ارتش و نیروهای مسلح به خود میبالد و افتخار میکند که تحت
زعامت و فرمان رهبر معظم انقالب اسالمی در دفاع از استقالل و تمامیت ارضی
در هر نقطهای که الزم باشد حضوری موثر و مقتدرانه بهم دارد .دریادار سیاری
خاطرنشان کرد :ارتش ،سپاه ،بسیج ،نیروی انتظامی و وزارت دفاع امروز در
حوادث و بحرانهای پیش آمده مانند سیل و زلزله اولین نیروهایی هستند که
در پشتیبانی و مردمیاری در مناطق حادثه دیده حضور مییابند و این نشان
میدهد که جمهوری اسالمی ایران از پشتوانه نیروهای مسلح مردمی برخوردارند.
وی افزود :امروز اقتدار جمهوری اسالمی به حدی است که هیچ دشمنی اجازه
اینکه فکر تهدید را به مخیلهاش راه بدهد را ندارد ،چراکه نیروهای مسلح در اوج
توانمندی و اقتدار و بازدارندگی قرار دارند.

