اعزام هفتادمین ناوگروه به آبهای آزاد

چهارشنبه  ۲۳مهر 1399
وطنامروز شماره 30۴۸

هفتادمین ناوگروه نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی به آبهای دوردست اعزام شد .به گزارش روابط عمومی ارتش،
هفتادمین ناوگروه نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی شامل ناو لجستیکی الوان و ناوشکن سبالن نیز به ماموریت حفظ و
نظم و امنیت در آبهای دوردست اعزام شد.

سیاسی

اخبار

مراسم وداع با پیکر مطهر  ۵شهید
خانطومان در ساری

مراسم وداع با پیکر مطهر  5شهید مدافع حرم کربالی
خانطومان عصر روز گذشته با رعایت همه پروتکلهای
بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی از ساعت 19برگزار شد.
مراس��م وداع پیکر پاک شهدای مدافع حرم مازندران
شهیدان «محمد بلباس��ی»« ،علی عابدینی»« ،حسن
رجاییفر»« ،محمود رادمهر» و «رضا حاجیزاده» پس از
ورود به بوستان والیت ساری با حضور خانواده معظم شهدا
برگزار شد .در این راستا فرمانده سپاه کربال از مراسم تشییع
شهدای مدافع حرم در  5شهرستان هم خبر داد و اضافه
کرد :عصر امروز پیکر 5شهید مدافع حرم به شهرستانهای
خود منتقل میشود تا طبق برنامهریزیهای انجام شده
مراسم ش��ب وداع و تشییع برگزار شود .سردار سیاوش
مسلمی با تصریح بر اینکه در شهرستانهای ساری ،بابل،
قائمشهر ،آمل و فریدونکنار مراسم شب وداع و تشییع
شهدا برگزار میشود ،افزود :به خاطر توصیههای اکید رهبر
معظم انقالب مبنی بر رعایت دستورالعملهای بهداشتی،
مراسم تشییع شهدا روز پنجشنبه در این شهرستانها به
صورت مش��ایعت خودرویی انجام میشود و مردم عزیز
و ش��هیدپرور مازندران میتوانند برای همراهی شهدا با
خودروهای خود در این مراسم شرکت کنند.

پاسخ ایران به ادعاهای «مضحک»
رسانههای غربی درباره دیپلمات ایرانی

سفارت جمهوری اسالمی ایران در بلژیک با صدور
بیانیهای ،ادعاهای رس��انههای غربی درباره «اس��داهلل
ت شده به دلیل اتهامات
اسدی» دیپلمات ایرانی بازداش 
واهی را «مضحک» و تالش برای تخریب روابط ایران
و اروپا توصیف کرد.
س��فارت جمه��وری اس�لامی ای��ران در بلژیک با
«غیرقانونی» توصیف کردن بازداش��ت اسداهلل اسدی
اع�لام کرد« :جمهوری اس�لامی ای��ران در بلژیک و
دوک اعظم لوکزامبورگ گزارشهای بیاساسی را که
برخی رسانهها از  9اکتبر ( 18مهرماه) منتشر کردهاند
و مرب��وط ب��ه دیپلمات ایرانی میش��ود که به صورت
غیرقانون��ی در «آنتورپ» بازداش��ت ش��ده ،با نگرانی
دنبال میکند و متعجب اس��ت که تا چه اندازه چنین
گزارشهایی از حقیقت به دور است و دستکم میتوان
این (گزارشات) را مغرضانه خواند».
در ادام��ه این بیانیه ضمن رد این اتهامات توس��ط
اسدی آمده اس��ت« :دیپلمات ایرانی چنین اتهاماتی
را رد و تأکید کرده است که هرگز هیچگونه تهدیدی
علیه بلژیک مطرح نکرده اس��ت .وکیل این پرونده نیز
اتهامات تهدید را رد کرده است».
سفارت جمهوری اسالمی ایران در بلژیک با مضحک
خواندن ادعاهای رسانههای غربی درباره تهدید دولت
بلژیک از س��وی دیپلمات ایرانی تأکید کرد« :هرگونه
اشاره رسانهها به مساله انتقامجویی کام ً
ال مضحک است
و تالش برای کشاندن این موضوع به خارج از محدوده
پرونده است و هدف گستردهتر آن بهرهبرداری از این
روند قضایی برای درگیر کردن دولت جمهوری اسالمی
ایران اس��ت» .س��فارتخانه جمهوری اسالمی ایران در
پایان ضمن هش��دار درباره هرگونه اغراق رسانهها در
رابطه با پرونده دیپلمات ایرانی تصریح کرد« :سفارتخانه
جمهوری اسالمی ایران درباره هرگونه مبالغه رسانهها
که با هدف تخریب روابط ایران و اروپا صورت میگیرد
هشدار میدهد».

سقوط پهپاد بیگانه
در مرزهای شمالغربی ایران

ی��ک فروند پهپاد صب��ح دی��روز در اراضی زراعی
روس��تای «اوزنتپه علیا» از توابع شهرس��تان مرزی
توگو
پارسآباد مغان سقوط کرد .بهروز ندایی در گف 
با ایس��نا اظهار کرد :این پهپاد در منطقه کش��اورزی
روس��تای اوزنتپه علیا از توابع شهرس��تان پارسآباد
س��قوط کرده و جزئیات آن توسط نیروهای نظامی در
دس��ت بررسی اس��ت و در صورت نیاز به مردم اعالم
خواهد ش��د .به گفته معاون سیاسی استاندار اردبیل
مالکیت این پهپاد مشخص نیست ولی به دلیل اینکه
 ۲کشور همسایه در منطقه در حال جنگ هستند این
قبیل اتفاقات طبیعی است .وی ادامه داد :این سقوط
هیچگونه خسارت مالی و جانی در منطقه نداشته است.
درگیری بین نیروهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان
در نقاط صفر مرزی آن س��وی ارس از  ۲هفته پیش
جریان دارد و احتمال میرود این پهپاد متعلق به ارتش
آذربایجان یا ارمنستان باشد.

ترامپ آرزوهایش درباره ایران را
بار دیگر به زبان آورد

دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا ش��ب گذشته در
جمع هوادارانش در استفورد ایالت فلوریدا باز هم از اقدام
یکجانبه دولتش برای خروج از توافق هستهای دفاع کرد
و گفت :من از توافق هستهای فاجعهبار دولت قبلی خارج
شدم .به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک ،ترامپ بار دیگر
ادعای انتخاباتیاش را مبنی بر تمایل ایران به مذاکره با
آمریکا در صورت پیروزی او در انتخابات ریاستجمهوری
 ۲۰۲۰آمریکا تکرار کرد و گفت :احتماال نخستین تماس
تلفنیای که پس از پیروزی در انتخابات دریافت میکنم
از ایران باشد که بسیار مشتاق یک توافق هستند ،به دلیل
اینک��ه میزان تولید ناخالص داخل��ی آنها زیر  ۲۸درصد
اس��ت .بر اساس این گزارش ،ادعای انتخاباتی ترامپ در
حالی مطرح میشود که مقامات کشورمان تاکنون تاکید
کردهاند پیش از این در چارچوب برجام (توافق هستهای)
مذاکراتی طوالنی برای دست یافتن به توافقی چندجانبه
داشتهاند که آمریکا نیز بخشی از آن بود .اکنون با وجود
خروج آمریکا از توافق هستهای و اعمال تحریمهای متعدد
اقتصادی تنها در صورت بازگشت آمریکا به این توافق و در
چارچوب آن با این کشور مذاکره خواهند کرد .محمدجواد
ظریف در این باره به شبکه راشا تودی گفته بود با توجه به
سختیهای بسیار در مسیر مذاکراتی که به توافق هستهای
منجر ش��د ،حاضر نیست این توافق را به خاطر رضایت
شخصی کسی از بین ببرد.

اسماعیل هنیه عادیسازی روابط میان امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی را اقدام این رژیم برای تحت فشار قرار دادن ایران عنوان کرد

جا پای لرزان

گروه سیاسی :رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در آخرین
گفتوگوی خود هش��دار داد :تنها هدف رژیم صهیونیستی
دستیابی به جای پای نظامی و اقتصادی در مناطق نزدیک
ایران است .اسماعیل هنیه در رابطه با توافق امارات و بحرین
با رژیم صهیونیس��تی گفت :هر توافقی که کشورهای عربی
با اسرائیل میکنند در نهایت خطری برای خود آن کشورها
خواهد شد.
توگو با پایگاه
به گ��زارش «وطن امروز» ،هنی��ه در گف 
میدل ایس��تآی با هشدار به مسؤوالن اماراتی تاکید کرد:
ما بیشتر از آنها رهبران اسرائیل را میشناسیم ،ما میدانیم
چگونه فکر میکنند ،دوست داریم به برادرانمان در امارات
اعالم کنیم که آنها در نتیجه این توافقات شکست خواهند
خورد ،زیرا تنها چیزی که برای اسرائیل مهم است دستیابی
به جای پای نظامی و اقتصادی در مناطق نزدیک ایران است.
رئیس دفتر سیاس��ی جنبش حماس در ادامه گفت :آنها
از کش��ورتان به عنوان یک ورودی اس��تفاده خواهند کرد و
ما دوس��ت نداریم ببینیم که اسرائیلیها از کشور امارات به
عنوان یک سکوی پرتاب استفاده کنند.
هشدارهای اسماعیل هنیه از این جنبه اهمیت دارد که
از هم��ان ابتدای موضوع عادیس��ازی روابط امارات با رژیم
صهیونیس��تی تحلیلگران عنوان میکردند هدف اصلی این
توافق نزدیک شدن اسرائیل به مرزهای ایران است و غیر از
این موضوع ،توافق با ابوظبی آورده قابل توجهی برای تلآویو
ندارد و حاال این ارزیابی با هشدارهای عضو ارشد حماس که از
نزدیک درگیر با تحوالت و تحرکات صهیونیستهاست ،بیشتر
رنگ واقعیت به خود میگیرد .از س��ویی در س��رزمینهای
اشغالی هم مواضع سران رژیم صهیونیستی این روزها بیشتر
حول این تحلیل میچرخد.
حضور تهدیدآمیز رژیم صهیونیستی در کنار مرزهای ایران
و اس��تفاده از خاک امارات عربی متحده به عنوان پایگاهی
جهت فعالیتهای مخرب علیه کش��ورمان موضوعی نیست
که از سوی تهران نادیده گرفته شود و مقامات کشورمان در
نخستین موضعگیریها ،با هشدارهای شدیداللحن ابوظبی
را نس��بت به پیامدهای وقوع چنین سناریویی آگاه کردند.
از همین رو بود که رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح ایران،
امارات عربی متحده را تهدید کرد در صورتی که عادیسازی
روابط این کشور با رژیم صهیونیستی کوچکترین خدشهای
به امنیت ایران وارد کند ،ایران امارات را مسؤول میداند.
سرلشکر محمد باقری ،رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
یکش��نبه  26مرداد در نشس��ت «هماندیش��ی و هماهنگی
فرماندهان نیروهای مس��لح و مدیران رس��انه ملی» اظهار
داش��ت :قطعا رویکرد ملت ایران به این کش��ور همسایه از
اساس تغییر خواهد کرد و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
نیز به این کش��ور با محاس��بات دیگری نگاه خواهند کرد و
چنانچ��ه اتفاقی در منطقه خلیجفارس بیفتد و امنیت ملی
جمهوری اسالمی ایران دچار خدشه هر چند اندک شود ،ما
آن را از چشم کشور امارات عربی متحده میبینیم و تحمل
نخواهیم کرد .وی تصریح کرد :توصیه میکنیم تا دیر نشده
است امارات عربی متحده نسبت به این تصمیم تجدیدنظر
کند و مس��یری را ادامه نده��د که به ضرر امنیت منطقه و
کشورش باشد که این قابل پذیرش نیست.
البته واکنشهای تهاجمی ایران به مقامات نظامی محدود
نشد .حسن روحانی ،رئیسجمهور نیز با یک پیام محکم و
روش��ن به این توافق اینگونه واکنش نش��ان داد« :این خطا
بسیار بزرگ است و امیدواریم امارات از این خطا بازگردد و
بداند نه به نفع حاکمانش است و نه به نفع مردمش .این را
هم بدانند که مبادا بخواهند پای اسرائیل را به منطقه باز کنند

که اگر چنین شود ،با آنان به شکل دیگری برخورد میشود».
عادیس��ازی روابط رژیم صهیونیستی با امارات و بحرین
در مقطع فعلی برای ایران و رژیم صهیونیس��تی حساسیتی
مضاع��ف پی��دا کرده اس��ت .ام��ارات با توجه ب��ه موقعیت
استراتژیکی که در خلیجفارس دارد ،یکی از اهداف راهبردی
تلآویو جهت حضور نظامی رسمی در منطقه خلیجفارس و
تغییر نظم امنیتی این منطقه و ایجاد چالش برای ایران است.
به عالوه ،اگر حضور رژیم صهیونیس��تی در امارات سبب
ش��ود امارات به صورت رس��می به پایگاه امنیتی اس��رائیل
تبدیل ش��ود و سفارت اس��رائیل نقش ایستگاه اطالعاتی را
بازی کند و به نوعی یک چالش جدید برای سایر کشورهای
همس��ایه بویژه ایران محسوب شود ،در همان سطح امارات
میتواند متحمل ضربه امنیتی شود .اقتصاد امارات تابآوری
ناامنیهایی که رژیم صهیونیس��تی آغازگر آن خواهد بود را
ندارد ،بنابراین هشدارهای اسماعیل هنیه به حاکمان امارات
مبنی بر اینکه حکام صهیونیست از این شیخنشین به عنوان
یک سکوی پرتاب استفاده خواهند کرد واقعبینانه و معنادار
به نظر میرسد ،در واقع ابوظبی اگر برای تامین امنیت خود
به ریسمان تلآویو چنگ زده ،دست به قمار بزرگیزده است.
راهبرد دیگر صهیونیستها از عادیسازی روابط با حکام
منطقه خلیجفارس ،به چالش کش��یدن قدرت نرم ایران در
منطقه اس��ت ،اسرائیل با گذشت چند دهه از تأسیس خود
همچنان از بحران جدی عدم مشروعیت در بین کشورهای
اس�لامی رنج میبرد ،از این رو تالش گسترده فعالیتهای
تبلیغی ،روانی و رسانهای رژیم صهیونیستی طی سالیان دراز
بر پایه تثبیت یک عضو نرمال در میان ملتهای مس��لمان
و منطقه قرار گرفته است .این در حالی است که در مقابل،
گفتمان جمهوری اسالمی در مواجهه با اسرائیل ،نفی کامل
و حداکثری موجودیت این رژیم بوده و سطح تنازع را در این
رتبه قرار داده است ،در نتیجه از اهداف رژیم صهیونیستی از
برقراری روابط با کشورهای عربی منطقه ،مقابله با گفتمان

رئیسمجلسدرادامه سفرخودبهسیستانوبلوچستانبرضرورتحضورمیدانیبرایحلمشکالتمردمتأکیدکرد

از حضور در بازارچه مرزی تا گفتوگو با کشاورزان

گروه سیاس�ی :رئیس مجلس ش��ورای اسالمی که در جریان
نظارتهای میدانی روز دوشنبه راهی استان سیستانوبلوچستان
شده بود ،روز گذشته در ادامه سفر خود از بازارچه مرزی کوهک
بازدید کرد و مش��کالت عملیاتی ص��ادرات و واردات مرزی را
مورد رس��یدگی قرار داد .مساله عدم
اس��تاندارد جاده س��راوان -خاش-
کوه��ک و تلفات باالی تصادفها در
این جاده و توس��عه تعامل اقتصادی
فعاالن بازارچه مرزی با کشور پاکستان
از جمله مهمترین مطالبات مردم از
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی بود.
محمدباقر قالیباف در همین زمینه تصریح کرد :تالش خواهیم
کرد تابستان پیش رو سرعت تعامالت اقتصادی و مرزی ارتقا
یابد و با نصب دستگاه «ایکس ری» کار کنترل و بازرسی در مرز
سرعت پیدا کند .ایستگاه بعدی نظارت میدانی رئیس مجلس
شورای اسالمی حضور در شهر سراوان و بازدید از مدرسه شهید
مطهری بود که با وجود مشکالت فراوان اما دانشآموزان مستعد
این مدرسه هر سال از نفرات برتر کنکور سراسری هستند .یکی
از مش��کالتی که از طرف معلمان و مس��ؤوالن این مدرسه به
قالیباف عنوان شد ،جذب نشدن برخی معلمان باسابقه به علت
محدودیتهای سنی در شرایط جذب و رد شدن در آزمونهای
استخدامی بود که رئیس مجلس در پاسخ به دغدغ ههای مطرح
ش��ده از جانب فرهنگیان ،حوزه آم��وزش را یکی از مهمترین
اولویتها خواند و رس��یدگی به مطالب��ات فرهنگیان را وعده
داد .رئیس مجلس همچنین در پاس��خ به این سوال خبرنگار
صداوسیما که آیا نمیشد از همان تهران کارها و مشکالت را
پیگیری میکردید ،گفت 40 :سال تجربه کار اجرایی من ثابت
کرده است بدون حضور در میدان هیچ کاری بدو ن اشکال پیش
نمیرود .وی افزود :اگر کاری که در حال انجام است از نزدیک
پیگیری نشود ،یا آن کار به سرانجام نمیرسد یا با نقص انجام
میشود ،بنابراین چه افرادی که قصد سیاستگذاری دارند ،چه
کسانی که میخواهند مدیریت کنند و چه کسانی که در فاز
اجرا هستند ،نیازمند این حضور در میدان هستند که از نزدیک
فرصتها و چالشها را ببینند و حرف مردم را بشنوند .قالیباف
تأکی��د کرد :بویژه برای ما که در مجلس هس��تیم ،مهمترین
ذینفعان ما مردم هستند ،لذا باید بدانیم مردم چه میخواهند

و اولویت آنها چیست.
رئی��س مجلس در ادام��ه نظارت میدانی خود بر اس��تان
سیستانوبلوچستان ،وارد ایرانشهر شد و از کارخانه بافت بلوچ

که با پیگیریهای رهبر معظم انقالب راهاندازی ش��ده است،
بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند
راهاندازی این کارخانه به عنوان یکی از
دستاوردهای اصیل و بومی منطقه قرار
گرفت .قالیباف با حضور در این کارخانه،
بیواسطه با کارگران گفتوگو کرد و در
جریان مسائل کاری آنان قرار گرفت.

■■گفتوگ�وی صری�ح کش�اورزان
و حاشیهنشینان زابل با رئیس مجلس

قالیباف در ادامه برنامههای خود در محل پروژه آبرسانی 46
هزار هکتاری در زابل حاضر شد و ضمن بررسی اشکاالت متعدد
اجرایی و عملیاتی پروژه ،به گفتوگوی بیواسطه با کشاورزان
بومی پرداخت .قالیباف در واکنش به انتقاد و اعتراض کشاورزان
بومی درباره وجود ایرادات و اشکاالت در زیرسازی این پروژه عنوان
کرد :اشکاالت مطرح شده به اجرای طرح آبرسانی وارد است و
برای رسیدگی به همین گالیهها این بازدید در حال انجام است.
این ایرادات احصا و فورا برای حل این مشکالت تصمیمگیری
خواهد شد تا پروژه آبرسانی  46هزار هکتاری به نحو درستی به
مردم منطقه خدماترسانی داشته باشد .رئیس مجلس یادآور
ش��د :واقعا همه کشور بویژه رهبر معظم انقالب به این منطقه
نگاه ویژهای دارند و بودجه خاص برای این پروژه در نظر گرفته
شده است .قالیباف در پاسخ به اعتراضات یکی از اهالی پیرامون
اشتباه بودن تصمیماتی که در  25سال گذشته برای زابل گرفته
شده است ،گفت :اشکاالتی که میگویید به اجرای طرح آبرسانی
وارد است .برای پیگیری همین گالیهها اینجا هستیم و اگر کسی
در این موضوع تخلف کرده باش��د ،با او برخورد خواهد شد .در
جریان بازدید رئیس مجلس شورای اسالمی از نقطه صفر مرزی
در منطقه شرق کشور سردار احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی
ناجا اظهار داشت:بدون شک بازدید رئیس مجلس از مرزهای
جنوب شرقی کشور در ارتقای امنیت کشور اثرگذار است ،زیرا
سابقه فرماندهی نیروی انتظامی را در کارنامه خود
آقای قالیباف 
دارد و خداقوت و خسته نباشید ایشان در نقطه صفر مرزی میلک
موجب افزایش روحیه مرزبانها شد.

ت القای پذیرش
ایران و جبهه مقاومت برخاس��ته از آن تح 
این رژیم از سوی کشورهای مسلمان است.
افزون بر این موارد ،رژیم صهیونیس��تی با توجه به اینکه
ایران جبهه جدیدی در س��وریه مقابل رژیم صهیونیس��تی
گشوده و حلقه محاصره را بر آنها تنگ کرده ،تالش میکند
با نزدیکی به مرزهای ایران ،خود را به نوعی از زیر محاصره
جبهه مقاومت درآورد ،در این مسیر حتی ابایی ندارد امارات
و بحرین را فدای خود کند.
ب��ر این مبن��ا ایوب ق��را ،وزیر س��ابق ارتباط��ات رژیم
صهیونیستی و رئیس مرکز «صلح اقتصادی» و عضو کنست
از سفر قریبالوقوع خود به بحرین در رأس هیأتی از بازرگانان
اسرائیلی خبر داده است .وی که از مهمترین شخصیتهای
سیاسی حامی عادیسازی روابط کشورهای عربی با تلآویو
است ،در مصاحبه با روزنامه بحرینی «االیام» مدعی شد :صلح
با کشورهای عربی ابعاد زیادی دارد که همکاری در بخشهای
اقتصادی و تجاری ،فنی و س��ایبری از جمله آنهاس��ت .این
همکاری نقطه عطفی برای مبارزه با تروریس��می است که
هدایت آن را در منطقه ،ایران برعهده دارد.
عضو کنس��ت اسرائیل در ادامه ادعای خود گفت :بیایید
واقعیتنگر باش��یم .کشورها امروز در خاورمیانه به  ۲دسته
تقس��یم میش��وند؛ کش��ورهایی که این منطقه را به سوی
ش��کوفایی و توس��عه در زمینههای مختل��ف زندگی پیش
میبرند و حیات بش��ری برای آنها از هر چیز مهمتر است و
این شیوه را سعودی ،امارات ،بحرین ،اردن ،مصر و اسرائیل
هدایت میکنند .ایوب قرا همچنین مدعی ش��د :در مقابل
دسته دیگری هستند که شهروندان آنها در فقر و بیچارگی
و سرکوب و ارعاب به سر میبرند و دولتهای آنها متکی به
صدور تروریسم به دیگر کشورها هستند .بالطبع این دسته
را ایران هدایت میکند .اگر به اطراف خود بنگریم میبینیم
هر جایی که ایران روی آن دس��ت گذاشته ،فقر ،بیچارگی،
ضعف دولتها و فقدان توسعه و رشد بر آن نازل شده است.

وی در ادامه درباره فرصتهای همکاری نظامی و امنیتی
میان تلآویو و منامه گفت :بیتردید ما و س��ایر کشورهای
منطقه با تهدیدهای آشکاری از سوی دشمن مشترک خود
[ایران] مواجهیم .این چالش��ی اس��ت که موجب میش��ود
اهمیت تقویت همکاری در زمینههای امنیتی و نظامی میان
اس��رائیل و بحرین از جمله تامین امنیت و حمایت سواحل
و بنادر طرح شود.
روزنامه صهیونیستی «اس��رائیل هیوم» نیز در گزارشی
خب��ر داد دولت آمریکا در حال بررس��ی اع��زام یک هیأت
آمریکایی -صهیونیستی به بحرین به منظور ساماندهی روند
روابط بین منامه و تلآویو است.
این تحوالت در حالی رخ میدهد که طی روزهای گذشته
از مناقش��ه قرهباغ میان  ۲همسایه شمالی کشورمان یعنی
آذربایجان و ارمنستان اخباری مبنی بر انتقال تروریستهای
تکفیری به باکو در نزدیکی مرزهای شمالی ایران منتشر شد.
ای��ن اقدام خطری جدی برای مصالح و منافع ملی ایران به
شمار میرود ،چرا که حضور چند هزار تروریست تکفیری که
سابقه درگیریهای طوالنی و خونین با نیروهای ما و محور
مقاومت در س��وریه را داشتند ،آن هم چسبیده به مرزهای
ش��مالی ایران در آینده نزدیک میتواند ظرفیت بالقوه برای
بروز چالشهای عمیق علیه کشورمان ایجاد کند .البته تهران
نش��ان داده است ناامنی در مرزهای خود را تحمل نکرده و
اگر این اتفاق تهدیدی برای تمامیت ارضی ایران محس��وب
شود ،جمهوری اسالمی ایران عواقب این تهدید را به بانیان
آن بازخواهد گرداند؛ اتفاقی که حسن روحانی هفته گذشته
بشدت نسبت به آن واکنش نشان داد .رئیسجمهور در این
باره هش��دار داد :ایران اجازه نمیدهد عدهای به بهانههایی،
تروریستهایی را که در طول سالیان دراز با آنها در سوریه
جنگیدهایم و قلع و قمعش��ان کردهای��م ،به نقاط مرزی ما
بیاورند .این غیرقابل قبول اس��ت و به صراحت به مسؤوالن
کشورهای همسایه گفته شده است.

تمامامکاناتدرمانیسپاهپاسدارانبرایکمکبهکادردرمانبهمیدانمیآید

سپاه مقابله با کرونا

گروه سیاس�ی :نخس��تین جلس��ه گزارشگیری اقدامات سپاه
پاس��داران پس از دس��تور اخیر فرمانده معظم کل قوا به رئیس
ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر در اختیار قرار دادن ظرفیت
حداکث��ری مراکز درمانی نیروهای مس��لح به بیماران مبتال به
کرونا ،صبح دیروز از طریق ارتباط زنده
ویدئویی سردار سرلشکر پاسدار حسین
س�لامی ،فرمانده کل سپاه پاسداران
انقالب اس�لامی با فرماندهان نیروها،
سازمان بسیج مستضعفین ،سپاههای
استانی و فرمانده دانشگاه علوم پزشکی
بقیهاهلل(عج) برگزار ش��د .فرمانده کل
سپاه در حاشیه برگزاری این جلسه با بیان اینکه پیرو فرمایشات
و فرامین پیوسته فرمانده معظم کل قوا ،در روزهای اخیر ماموریت
جدیدمشارکتحداکثریتمامظرفیتهاوامکاناتنیروهایمسلح
از جمله سپاه در بخش خدمات پیشگیری و درمان بیماران کرونایی
ابالغ شد ،گفت :این مهم هم در فرمایشات روز دوشنبه معظمله در
مراسم دانشآموختگی دانشجویان دانشگاههای افسری نیروهای
مسلح و هم در فرمان جدیدی که به ستاد کل نیروهای مسلح
ابالغ فرمودند وجود داشت .وی افزود :بر اساس این تدبیر و دستور
مبارک متعهد هستیم تمام ظرفیتها و امکانات درمانی سپاه اعم
از بیمارستانهای ثابت و سیار ،امکانات تولید و توزیع ماسک و
بستههای بهداشتی و مشارکت در غربالگری و کمک بسیج جامعه
پزشکی به کادر ایثارگر و فداکار درمانی را به میدان آوریم .فرمانده
کل س��پاه با تاکید بر اینکه تالش میکنیم تمام اس��تعدادهای
بیمارستانی و سایر ظرفیتهای بسیج در خدمت تحقق این مهم
قرار گیرد ،گفت :در کنار این اقدامات ،کمکهای مومنانه و توزیع
بستههای معیشتی با هدف کاهش مشکالت مردمی که از کرونا یا
غیرکرونا دچار رنج معیشتی هستند ،به طور مداوم انجام میشود.
سردار سالمی در بخشی از این جلسه با اشاره به فداکاری کادر
سالمت و درمان کشور اظهار کرد :واقعا یک حماسه خلق شده
است که فراتر از کار و تالش حرفهای است ،کار حرفهای ارزشمند
است ولی وقتی این تالشها با معانی دیگری نظیر گذشت ،ایثار و
ترجیح دادن حیات خود بر دیگری همراه شود ،زیبایی پیدا میکند.
فرمانده سپاه افزود :یک فرهنگ درخشان در جامعه ما در حال
ش��کلگیری است و عزیزانی که در عرصه درمان کرونا در حال
تالش هستند ،در آفرینش این بعد افتخارآمیز از فرهنگ جامعه

ما که تراز شخصیت ملی ما را در سطح نظام بینالملل باال برد،
نقشی قوی ایفا کردند .سرلشکر سالمی در ادامه با تاکید بر اینکه
فرمان مبارک فرمانده معظم کل قوا را تبدیل به مأموریت کردیم و
با همه وجود آن را به انجام میرسانیم ،اظهار کرد :این اقدام و اراده
در س��پاه زنده و جاری است و درصدد
هستیم تمام این ظرفیتها را در آرایش
و با تمهیداتی جدید به شکلی پیوسته
بسیج کنیم و در خدمت ستادهای ملی
و استانی مبارزه با کرونا در سراسر کشور
قرار دهیم .همچنین در این جلسه سردار
دریادارعلیرضاتنگسیری،فرماندهنیروی
دریایی س��پاه پاسداران در گزارش کاری که از عملکرد این نیرو
ارائه داد ،اظهار داش��ت :ما بیمارس��تان صحرایی در شیراز آماده
و به چالوس ارس��ال کردیم که استعداد  ۷۴تخت بستری دارد
و میتوان��د ت��ا  ۱۲۰تخت نیز افزایش یابد و ت��ا  ۳۳روز در آنجا
استقرار خواهد داشت .وی افزود :دومین بیمارستان صحرایی ما
در برازجان استان بوشهر است که استعداد  ۴۰تخت را دارد و ۵۰
روز مستقر خواهد بود؛ سومین بیمارستان هم در بوشهر است که
استعداد  ۴۰۰تخت دارد و  ۶۲روز مستقر خواهد بود؛ همچنین
بیمارستان صحرایی صاحبالزمان(عج) در بندرعباس هم آماده
ارائه خدمت است .فرمانده نیروی دریایی سپاه خاطرنشان کرد:
ما از آغاز شیوع بیماری کرونا تاکنون  ۳۹هزار بسته معیشتی در
قالب کمک مؤمنانه به محرومترین نقاط استانها ارسال کردهایم.
■■مراسمدانشآموختگیدانشگاههایافسری،بهعطرصمیمیت
معطر بود

فرمانده کل سپاه پاسداران روز گذشته همچنین میهمان جمع
ارتشیها در دانشگاه افسری امام علی(ع) بود .سرلشکر حسین
سالمی در مراسم مشترک دانشآموختگی دانشگاههای افسری
نیروهای مس��لح که در دانشگاه افسری امام علی(ع) برگزار شد،
ضمن قدردانی از میزبانی ارتش جمهوری اس�لامی ایران اظهار
داش��ت :مراسم امس��ال متفاوتتر از همه سالها بود .وی افزود:
مراس��م مشترک دانشآموختگی دانشگاههای افسری نیروهای
مس��لح ،معطر به عطر صمیمیت ،برادری و فراتر از کلمات بود.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه در مراسم امروز فقط رنگ لباسها
فرق داشت ،یادآور شد :امروز میدان ،یک آرمان و تحت زعامت و
فرمانبرداری یک رهبر بود.

