اربعین باید در طول قرنها پرشکو ه بماند

پنجشنبه  8مهر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3316

دبیر شورای نگهبان گفت :اربعین حسینی سرآغاز حرکت پربرکتی بود که در طول قرنها باید این حرکت پرشکوهتر و پرشورتر بماند و میماند .آیتاهلل احمد جنتی طی
سخنانی در جلسه شورای نگهبان ،اربعین را عاشورای دوم عنوان و تصریح کرد :اگر مانعی در کار نباشد بسیاری از کشورهای دنیا از بحث اربعین استقبال میکنند .دبیر
شورای نگهبان خاطرنشان کرد :امیدواریم در آینده وضع طوری باشد که اربعین را در جوار مرقد مطهر حضرت اباعبداهلل الحسین علیهالسالم باشیم.

سیاسی

اخبار

رئیس مجلس انتصاب جبلی به ریاست
سازمان صداوسیما را تبریک گفت

محمدباقر قالیباف در پیام��ی انتصاب پیمان جبلی به
ریاست سازمان صداوسیما را تبریک گفت .به گزارش فارس،
متن پیام تبریک رئیس مجلس به شرح زیر است:
بسماهلل الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر پیمان جبلی
ریاست محترم سازمان صداوسیما
انتصاب جنابعالی از س��وی رهبر معظم انقالب (دامت
توفیقاته) به ریاست سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی را
تبریک و تهنیت عرض میکنم .بحمداهلل جنابعالی از سوابق
ارزشمند انقالبی در سطوح مختلف مدیریتی صداوسیما به
همراه تجارب موفق برخوردار میباشید و امید است با همت
و مدیریت شما شاهد توسعه بخش فنی و تحول در بخش
محتوا ،غنیس��ازی برنامهها ،ارتقاء سطح آگاهی و معرفت
عمومی با توجه به سلیقههای مختلف مردم ،فعالیت رسانهای
قوی و هوشمندانه ،حضور موثر رسانه ملی در فضای مجازی،
مقابله با امواج تهاجم دشمنان ،گسترش روحیه امید و نشاط
در جامعه ،ترویج سبک زندگی اسالمی -ایرانی و جلب اعتماد
یدانم از زحمات
عمومی از طریق رسانه ملی باشیم .شایسته م 
ارزشمند جناب آقای دکتر عبدالعلی علیعسکری در طول
دوران تصدی ریاست سازمان صداوسیما تقدیر و تشکر نمایم.

رئیسقو هقضائیهامروزبهقزوینمیرود

رئیسقوهقضائیهبهمنظوربررسیمشکالتقضاییمردم
استان قزوین به این استان سفر میکند .به گزارش میزان
حجتاالسالموالمسلمین محسنیاژهای در ادامه برنامههای
تحولی برای بهبود خدمترسانی و تسریع در حل مشکالت
قضایی مردم در دوره مسؤولیت خود ،امروز پنجشنبه (هشتم
مهرماه) در راس هیأتی به استان قزوین میرود .حضور در
جلس��ات ش��وراهای قضایی و اداری استان ،دیدار با اقشار
مختلف مردم و نشس��ت با صنعتگران ،تولیدکنندگان و
ک روزه قاضیالقضات
کارآفرینان از جمله برنامههای سفر ی 
به استان قزوین است .ورود کارشناسی و عملیاتی به مسائل
قضایی و مشکالت مردم در حوزه حقوق عامه از اهداف و
ویژگیهای س��فرهای استانی رئیس دستگاه قضا در دوره
تحول و تعالی است .حجتاالسال موالمسلمین محسنیاژهای
از ب��دو تص��دی مس��ؤولیت عدلیه ،پیش��گیری از جرم و
شکلگیری پروندههای قضایی بویژه پروندههای کثیرالشاکی
و ارتقای خدمترسانی و تسریع در حل مشکالت مردم از
طریق هوشمندسازی و اصالح ساختارها و روندهای معیوب
را در دس��تور کار قرار داده است .بازدید از مراکز قضایی و
مجموعههایمرتبط،سفرهایاستانیوبرگزارینشستهای
نخبگانیبرایبررسیتخصصیپروندههاوموضوعاتمبتالبه
جامعه ،با همین رویکرد انجام میشود.
اسالمی:

امیدواریمبتوانیمتأخیر ۲۲ماههدر
ساختنیروگاههایاتمیراجبرانکنیم

رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه مذاکراتش با مقامات
روس��یه در مسکو با اشاره به تاخیر  ۲۲ماهه در زمانبندی
س��اخت و راهان��دازی  ۲پروژه نیروگاهی گف��ت :امیدواریم
ب��ا زمانبندیای که در ای��ن دور مذاکرات تفاهم میکنیم
بتوانیم مانع ادامه این تاخیر و جبران آن شویم .به گزارش
ایس��نا ،محمد اس�لامی پس از مذاکرات با مقامات روسیه
اظهار کرد :مذاکرات روز سهش��نبه ما در امتداد قراردادها و
تفاهمنامههایی بود که بین دو کش��ور است و در چند سال
گذشته به دالیل گوناگون دچار کاستیهایی شده است .ما
سعی کردیم در این دور از مذاکرات سنگ بنای جدیدی را
با سازوکارهای متفاوت پایهگذاری کنیم و تفاهمهای اولیه
هم انجام شد که البته همکاران ما ،همچنان درباره بخشهای
مختلف باقیمانده مذاکره میکنند تا با تصویری روشن بتوانیم
پروژهها و برنامههای حوزه هستهای را سریعتر به سرانجام
برسانیم .رئیس سازمان انرژی اتمی گفت :همچنین درباره
شرایطی که باید در رابطه با پرداختهای مالیمان ایجاد شود
صحبت کردیم تا با زمانبندیهایی که االن تفاهم میکنیم
بتوانیم بهتر عمل کنیم تا پروژه به تاخیر نیفتد و این  ۲۲ماه
تاخیری که تا االن داشتیم ،اوال بیشتر نشود ،ثانیا با افزایش
راندمان پروژه تاخیر را جبران کنیم.
در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل صورت گرفت

پاسخ ایران به اتهامهای نماینده
رژیم صهیونیستی

نماینده جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد
در ژنو به اظهارات س��خیف نماینده رژیم صهیونیستی ،در
لوهشتمین نشست ش��ورای حقوق بشر سازمان ملل
چه 
متحد پاسخ داد .به گزارش ایسنا ،نماینده کشورمان در این
نشست در پاسخ به اتهامهای بیاساس رژیم صهیونیستی
علیه کشورمان تصریح کرد :این واقعیت که یک موجودیت
ذاتا شرور که تشکیل آن وابستگی تام به اشغالگری ،قتلعام،
تروریس��م ،تجاوز و خونریزی بوده اس��ت جرات میکند از
جایگاه شورای حقوق بشر برای دروغپراکنی و نفرتانگیزی
سوءاس��تفاده کند نمونه بارز عادیسازی شرارت و خباثت
شیطانی است .وی به کنایه یادآور شد رژیم اسرائیل به بهترین
وج��ه تحت لوای قطعنامه  ۳۳۷۹م��ورخ  ۱۰نوامبر ۱۹۷۵
مجمع عمومی س��ازمان توصیف میشود و اکنون زمان آن
فرا رسیده است که شورای حقوق بشر با توجه به سیاستها و
جنایتهای مداوم رژیم آپارتاید اسرائیل این واقعیت را مجدد
بررسی کند .چرا که واقعیت همان است که در قطعنامه۳۳۷۹
نیز بر آن تاکید شده است :صهیونیسم مترادف نژادپرستی و
تبعیض نژادی است .نماینده کشورمان با بیان اینکه بیش از
 ۷دهه است مردم فلسطین شاهد جنایات مستمر از جمله
قتلعامهایمکرر،پاکسازیقومی،شکنجهسیستماتیک،قتل
و بازداشت خودسرانه و غیره بودهاند این اقدامات وحشیانه
را طبق قوانین بینالمللی شامل کنوانسیون بینالمللی منع
و مجازات جنایت آپارتاید  ۱۹۷۳و اساسنامه دیوان کیفری
بینالمللی  ۱۹۷۳واجد اوصاف جنایت جنگی ،نسلکشی و
جنایت علیه بشریت دانست .وی با تاکید بر این نکته که فقط
یک سیستم نژادپرست آپارتاید میتواند برخورد بیرحمانه را
علیه کودکان بیگانه روا دارد و آنها را بازداشت و زندانی کند،
اظهار داشت :تنها جرم این کودکان این است که با دستان
کوچک خود به سمت هیوالی بیرحم اشغالگری و تجاوزگری
سنگ پرتاب کردهاند.

گزارش رویترز مبنی بر تالش دیپلماتیک آمریکا برای جلوگیری از صادرات نفت ایران به چین با واکنش منفی پکن همراه شد

آمریکا باز هم پشت دیوار چین

گروه سیاسی :تالشهای آمریکا برای جلوگیری از افزایش صادرات
نفت ایران به چین با نیت پابرجا ماندن فشار حداکثری تحریمها به
کشورمان ادامه دارد؛ تالشی که با واکنش سخنگوی وزارت خارجه
چین نیز همراه بود تا هوآ چونینگ بار دیگر بر رابطه برد  -برد و
تجاریسازی همکاری  ۲کشور تاکید کند.
به گ��زارش «وطنامروز» ،خبرگزاری رویترز روز گذش��ته در
خبری اختصاصی به نقل از مقامهای آمریکایی و اروپایی گزارش
داد ایاالت متحده به صورت دیپلماتیک درباره کاهش خرید نفت
خام ایران با چین تماس گرفته اس��ت .به نوش��ته رویترز ،تصور
میشود خرید نفت شرکتهای چینی از ایران با وجود تحریمهای
آمریکا که هدفش جلوگیری از چنین فروشهایی بوده ،باعث شده
اقتصاد ایران همچنان پابرجا بماند .طبق گزارش این خبرگزاری
انگلیس��ی ،یک مقام ارش��د آمریکایی که به دلیل حساسیت این
موضوع خواست نامش فاش نشود ،روز سهشنبه به این خبرگزاری
گفت :ما از خریدهای نفتی شرکتهای چینی از ایران آگاهیم .وی
افزود :از اختیارات تحریمی خود برای پاسخ به فرار از تحریمهای
ایران ،شامل آنهایی که با چین تجارت میکنند ،استفاده کردهایم
و در صورت لزوم به این اقدام خود ادامه میدهیم .این مقام گفت:
با این حال ،ما به صورت دیپلماتیک با چینیها به عنوان بخشی از
گفتوگوی خود درباره سیاست ایران برخورد کردهایم و فکر میکنیم
به طور کلی ،این روش موثرتری برای رسیدگی به نگرانیهای ما
اس��ت .به گزارش رویترز ،همچنین ی��ک مقام اروپایی گفت این
یک��ی از موضوعاتی بود که «وندی ش��رمن» معاون وزیر خارجه
ایاالت متحده هنگام سفر به چین در اواخر ماه ژوئیه مطرح کرد.
به نوشته این خبرگزاری انگلیسی ،این مقام اروپایی که به دلیل
حساسیت دیپلماسیهستهایبه شرط ناشناس ماندن صحبتکرد،
مدعی شد چین از ایران محافظت میکند و همچنین گفت یکی از
مسائل اصلی غرب این است که چین چقدر نفت از ایران خریداری
میکند .طبق این گ��زارش ،وزارت خارجه ایاالت متحده فورا ً به
درخواست برای اظهارنظر درباره گفتههای این  ۲مقام آمریکایی و
اروپایی پاسخ نداد .به ادعای رویترز ،شرکت تجزیه و تحلیل کاال
با ن��ام  Kplerتخمین میزند واردات نفت چین از ایران به طور
متوسط از اول سال تا آگوست  ۵۵۳هزار بشکه در روز بوده است.
البته این نخستینبار نیست که از آغاز دوره ریاست جمهوری جو
بایدن اخباری مبنی بر تالش واشنگتن برای مجاب کردن پکن به
عدم خرید نفت ایران منتشر میشود .ابتدای مردادماه سال جاری
نی��ز خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده
بود ایاالت متحده در حال انجام بررسیهای الزم برای جلوگیری
از فروش نفت ایران به چین است .این خبرگزاری به نقل از مقام
مذکور افزود واشنگتن در حال آماده شدن برای شرایطی است که
ایران نخواهد به مذاکرات بر سر برجام بازگردد .طبق این گزارش
واشنگتن چند ماه قبل از آن به پکن گفته بود هدفش از سرگیری
پایبندی به توافق هستهای برجام است و چنانچه این موضوع محقق
شود ،نیازی برای جریمه شرکتهای چینی که اقدام به خریداری

کار (اجرای تحریمها) گرفته نشده و این خطر وجود دارد که این
تالشها نتیجه معکوس دهد و باعث ش��ود ایران برنامه هستهای
خود را سرعت ببخشد» .این مقامها مدعی شده بودند گزینههای
دیگری هم در حال بررسی هستند.
بر این اساس و با توجه به گزارش اخیر رویترز و موضع روز گذشته
سخنگوی وزارت خارجه چین ،میتوان این مساله را محتمل دانست
که سفر تابستانی شرمن به چین برای آمریکا آوردهای نداشته و این
کشور در همراه کردن چین با خود ناکام بوده است.
■■هراس واشنگتن از پادزهر تحریم

نفت خام از ایران میکنند وجود نخواهد داشت.

■■پکن :با تحریمهای آمریکا علیه ایران قاطعانه مخالفیم

ام��ا گزارش رویترز با واکنش چین مبنی بر عزم پکن بر ادامه
مبادالت تجاری با تهران نیز همراه بود و هوآ چونینگ ،سخنگوی
وزارت خارجه چین در نشست خبری روز گذشته خود در پاسخ
به سوالی درباره گزارش رویترز اعالم کرد همکاری چین با ایران
طبق مقررات حقوق بینالملل و قوانین بینالمللی است .سخنگوی
وزارت خارجه چین ادامه داد :چین و ایران همواره با رعایت اصول
برابری و منفعت متقابل ،رابطه برد  -برد و تجاریسازی ،همکاری
کردهاند .وی افزود :چین قاطعانه با هر گونه تحریم یکجانبه مخالف
است و از ایاالت متحده میخواهد در اسرع وقت از اعمال قوانین
داخلی خود (درباره تحریمهای یکجانبه ایران) بر نهادها و اشخاص
طرف ثالث دست بردارد.
■■خیز آمریکا برای تضعیف مبادالت ایران و چین

تالشهای دولت بایدن برای فش��ار ب��ه دولتهای نزدیک به
ای��ران و در رأس آنها دولت چین برای کاهش مبادالت اقتصادی
با کشورمان همزمان با پیامهای متعدد مبنی بر آمادگی واشنگتن
برای بازگشت به توافق هستهای ،نمایانگر استراتژی تغییرناپذیر
آمریکا برای مذاکره با ایران در شرایط اضطراری و فقدان ابتکار عمل
است .خروج یکطرفه دولت آمریکا از برجام در اردیبهشت  97و
تحمیل تحریمهای گسترده ،با نیت وادار کردن ایران به پذیرش
تعهدات حداکثری و پیوست مسائل موشکی و منطقهای به مذاکرات
هستهای بوده است .در چنین شرایطی تقویت مبادالت میان تهران

و پکن و افزایش صادرات نفتی کش��ورمان در یک سال گذشته و
تامین بخشی از نیازهای ارزی ایران از این طریق باعث شده عمیقتر
شدن روابط ایران و چین به عنوان یکی از موانع آمریکا برای وادار
کردن کشورمان به پذیرش تعهدات حداکثری با مانع روبهرو شود.
در این میان هر چند پس از تغییر رئیسجمهور آمریکا موضع لفظی
کاخ سفید در قبال پرونده هستهای ایران تا حدودی تلطیف شد اما
کماکان استراتژی فشار حداکثری با نیت اضطراری کردن شرایط
تهران به منظور پذیرش تعهدات فرابرجامی باقی ماند که رد آن را
میتوان در تحرکات آمریکا برای مانعسازی در برابر صادرات نفت
ایران به چین جستوجو کرد.
پس از آنکه مردادماه اخباری مبنی بر خیز دولت آمریکا برای
تحریم فروش نفت ایران به چین منتش��ر ش��د« ،وندی شرمن»
ت متحده که از معماران برجام و اعضای
قائممقام وزارت خارجه ایاال 
ارشد تیم مذاکراتی آمریکا در توافق هستهای سال 2015به شمار
میرود نیز راهی پکن شد؛ سفری که بسیاری از رسانهها آن را با
هدف نزدیک کردن دیدگاههای پکن به واش��نگتن در دور کردن
چین از ایران تفسیر کردند .در همان برهه روزنامه والاستریتژورنال
گزارش داد واشنگتن به دنبال اجرای سختگیرانه تحریمها بویژه
در حوزه مبادالت نفتی میان ایران و چین است .در این باره یک
مقام آمریکایی به روزنامه والاستریتژورنال گفته بود :در اقتصاد
ایران چیز زیادی برای تحریم کردن باقی نمانده[ ،تحریم] فروش
نفت ایران به چین غنیمت است .مقامهای مورد استناد والاستریت
ژورنال در عین حال تأکید کرده بودند «هنوز تصمیمی درباره ادامه

در چنین شرایطی تقویت مناسبات میان تهران و پکن و نقشه
راه  ۲کش��ور برای افزایش مبادالت اقتصادی به مثابه یک عامل
تضعیفکننده در برابر تحریمهای آمریکا علیه کشورمان موضوعیت
دوچندانی پیدا کرد .امضای «سند جامع همکاریهای  25ساله»
میان ایران و چین در فروردین سال جاری را میتوان خبرسازترین
اقدام در راستای تعمیق روابط تهران و پکن دانست؛ مسالهای که
از تابستان سال  99در رسانههای بینالمللی با تفسیرهای مختلفی
همراه ش��ده بود .در همان برهه و پیش از نهایی ش��دن این سند
همکاری ،اندیشکده آمریکایی شورای آتالنتیک در گزارشی با اشاره
به نیاز متقابل  ۲کشور به انعقاد چنین قراردادی نوشته بود :چین
به نفت نیاز دارد و همین حاال هم بزرگترین مشتری نفت خام
تهران است ،از طرف دیگر ،تهران باید با رکود عمیقی که بخشی
توپنجه
ل شده دس 
از آن توسط تحریمهای مجدد آمریکا تحمی 
نرم کند .نیویورکتایمز هم در یک گزارش تحلیلی مشابه نوشته
بود برنامه همکاری با سرمایهگذاری چینیها میتواند ضمن جاری
کردن خون تازه در رگهای اقتصاد ایران ،موجب خشم آمریکا شود.
ت ژورنال هم با توصیف قرارداد  25ساله ایران و چین
والاس��تری 
به ضرب شس��تی از س��وی ایران و چین نوشت :این قرارداد فشار
اقتصادی آمریکا بر هر  ۲کشور را کاهش خواهد داد؛ همچنین ایران
را از انزوای اقتصادی ناشی از تحریمهای آمریکا خارج خواهد کرد.
با این اوصاف فروش نفت را میتوان یکی از ارکان برنامه بلندمدت
همکاری میان ایران و چین به حساب آورد؛ برنامهای که هر چند
در فضایی مجزا از مذاکرات هستهای منعقد شده است اما میتواند
ب��ه عنوان یک پادزهر در برابر تحریمهای یکجانبه آمریکا مانع از
تحقق موقعیت مطلوب آمریکا ب��رای ایران تحریمزده و تحمیل
تعهدات فرابرجامی شود.
در ای��ن می��ان روی کارآم��دن دولت س��یزدهم به ریاس��ت
حجتاالس�لام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی و تاکید بر تغییر
رویکرد سیاس��ت خارجی در مواجهه با تحریمها در کنار افزایش
فعالیتهای هستهای و سطح غنیس��ازی کشورمان از زمستان
گذشته نشان از افزایش برگهای برنده ایران در برابر سناریو آمریکا
دارد .به عبارت دیگر رسیدن به موقعیت بازدارنده در برابر تحریمهای
اقتصادی آمریکا میتواند تیر خالصی به ایده وادار کردن جمهوری
اس�لامی به پذیرش تعهداتی فراتر از تعهدات ذکر شده در توافق
هستهای سال  2015باشد.

رئیسجمهور در جلسه هیأت دولت:

کشورهای مختلف برای گسترش همکاریها با ایران تمایل دارند
گروه سیاس�ی :رئیسجمهور با بیان اینکه آمادگی و تمایل
خوبی در کش��ورهای مختلف برای گسترش همکاریها با
جمهوری اس�لامی ایران به چشم میخورد ،گفت :صادرات
خدمات فنی و مهندسی زمینه بسیار مناسبی برای گسترش
همکاریها با کشورهای همسایه و دیگر کشورهاست.
حجتاالسالم والمسلمین سیدابراهیم رئیسی صبح روز
گذشته در جلسه هیات دولت با بیان اینکه آمادگی و تمایل
خوبی در کش��ورهای مختلف برای گسترش همکاریها با
جمهوری اس�لامی ایران به چشم میخورد ،گفت :صادرات
خدمات فنی و مهندسی زمینه بسیار مناسبی برای گسترش
همکاریها با کشورهای همسایه و دیگر کشورهاست .وی با
قدردانی از تالشهای انجامش��ده برای تامین واکسن و رشد
قابل توجه واکسیناس��یون گفت :اولوی��ت امروز ،حمایت از
مؤسسات و مراکز داخلی فعال در ساخت واکسن است ،چرا
که به هر حال استفاده از واکسن خارجی محدودیتهایی دارد
و نمیتواند دائمی باشد.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه

اصلیترین ماموریت دولت رونق و افزایش تولید و جهش در
ایجاد اشتغال است ،گفت :همزمان با گسترش واکسیناسیون
ضرورت دارد با یک حرکت منطقی ،تدریجی و حسابشده،
بوکارها به حالت عادی بازگشته
فعالیت مراکز آموزشی و کس 
و در مدار رونق قرار گیرد .رئیسی گفت :راه عالج مشکالت
کشور رونق تولید است .باید نقدینگیها در کشور به سمت
تولید و اشتغال سوق یابد ،چرا که رونق تولید و اشتغالزایی،
مساله محوری دولت سیزدهم است .وی با اشاره به اینکه در
مالقاتها و دیدارهای اخیر وزیر امور خارجه ،آمادگی و تمایل
قابل توجهی در همس��ایگان و دیگر کشورها برای همکاری
با جمهوری اس�لامی ایران به چشم میخورد ،گفت :صدور
خدمات فنی و مهندسی با توجه به توانمندیهای متخصصان
ایرانی ،میتواند یکی از بهترین زمینههای گسترش همکاری
منطقهای و بینالمللی باشد .رئیسجمهور در بخش دیگری از
سخنان خود با بیان اینکه موضوع زنان و خانواده از مسائل اصلی
و محوری مورد توجه دولت سیزدهم است ،گفت :معاونت امور
زنان و خانواده باید برنامهای جامع درباره راهکارهای موثر در

ج تروریستها
سردار پاکپور :در صورت عدم اخرا 
از شمال عراق ،پایگاههای آنهارا منهدم میکنیم

خط و نشان برای تروریستها
گ�روه سیاس�ی :فرمانده نیروی زمینی س��پاه ضمن توصیه به
مس��ؤوالن عراق و اقلیم کردس��تان در راستای اخراج گروههای
تروریستی از شمال این کشور ،ادامه داد :در غیر این صورت نسبت
به انهدام مقرها و پایگاههای آنها اقدام خواهیم کرد.
به گزارش «وطنامروز» ،سردار محمد پاکپور ،فرمانده نیروی
زمینی س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامی دیروز در گردهمایی
«رزمندگان پیش��مرگ مس��لمان ُک��رد» که در س��الن مرکز
بزرگ اس�لامی غرب کش��ور برگزار
ش��د ،با گرامیداش��ت یاد و خاطره
ش��هدای انقالب اس�لامی و تبریک
هفتهدفاعمقدس،بهروندشکلگیری،
اقدامات و نقش سازمان پیشمرگان
مسلمان کرد در تأمین امنیت پایدار
منطقه اشاره و اظهار کرد :پیشمرگان
کرد مسلمان در کنار سایر رزمندگان
اسالم با جانفشانی ،ایثار و رشادتهای
خود ریشه امنیت را در این خطه از سرزمین اسالمی دواندند .وی با
بیان اینکه با تشکیل سازمان پیشمرگان مسلمان کرد و سازماندهی
نیروه��ای مردمی در منطقه ،مرحلهای جدید از انقالب مردمی
در دفاع از امنیت ملی و استان ظهور کرد ،افزود :بعد از پیروزی
انقالب اسالمی غائلههای زیادی در مناطق مختلف قومی کشور از
جمله استان کردستان پیش آمد و در یک مقطع زمانی ،شهرهای
مریوان و بانه و پاوه سقوط و تمام شهرهای کردستان یکی پس
از دیگری در اختیار ضدانقالب قرار گرفت .فرمانده نیروی زمینی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی با یادآوری اینکه شهید بروجردی
در تشکیل سازمان پیشمرگان مسلمان کرد زحمات زیادی کشید

و این شهید گرانقدر بر گردن مردم کردستان و ایران حق دارد،
خاطرنشان کرد :بعد از پیروزی انقالب ،غائلههای زیادی با طراحی
استکبار جهانی و مزدوران و نوکرانشان در کشور پیاده شد اما
با تشکیل این سازمان و طی فعالیت آن بیشتر شهرهای تحت
اشغال مخالفان انقالب شامل سنندج ،کامیاران ،پاوه و چند شهر
دیگر آزاد و مخالفان به خارج از مرزهای کشور فرار کردند .وی به
بازگویی گوشهای از وضعیت شهر سنندج در اسفندماه 58پرداخت
و گفت :در آن مقطع زمانی که برای
پاکسازی شهر سنندج آمده بودیم،
همه خیابانهای این ش��هر دس��ت
ضدانقالب بود و شهرستانهای دیگر
استان نیز شرایط مشابهی داشتند .بعد
از آزادسازی جاده سقز ـ بانه ،شهر بانه
نیز از حضور ضد انقالب پاکس��ازی
ش��د و حدود  ۲م��اه نیز در عملیات
پاکسازی سردشت و بانه جنگیدیم.
پاکپور با یادآوری اینکه غائله ترکمن صحرا و جنگلهای شمال
کشور و خلق عرب در جنوب هم از دیگر توطئههای شکستخورده
دشمنان بود ،تصریح کرد :سپاه در عملیاتهای مختلف مناطق
جنوب شرکت کرد .آن دوران امکانات و تجهیزات کامل برای مقابله
با جنگ را نداشتیم اما با اقتدار در برابر دشمن ایستادیم .فرمانده
نیروی زمینی سپاه پاسداران با تأکید بر اینکه باید نسل امروز با
رشادتها و ایستادگیهایی که بهرغم کمبود امکانات در مقابل
دشمن شد ،آشنا شوند ،عنوان کرد :در آن دوران حتی یکدهم
تجهیزات ارتش عراق را نداشتیم؛ با خمپاره 120در جنگ ،عملیات
را انجام دادیم و اکنون به این وضعیت و اقتدار رس��یدهایم .وی

کنترل آسیبهای اجتماعی حوزه زنان و خانواده تدارک ببیند
و برای بررسی و تصویب به هیات دولت ارائه کند.
رئیسی گفت :از نظر دولت هر چه موقعیت زن و خانواده در
جامعه ارتقا یابد ،شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی خواهیم
بود و لذا دولت از هیچ حمایتی در این زمینه دریغ نخواهد
کرد .وی همچنین با تبریک روز آتشنشانی به همه آتشنشانان
خدوم کشور ،گفت :فداکاریهای آتشنشانان عزیز؛ چه آنهایی
که در راه خدمت به مردم به شهادت رسیدند یا به جانبازی
نائلشدند و چه دیگر آتشنشانان تالشگر ،برای ما مسؤولیت
ایجاد میکند و دولت از این قشر فداکار حمایت میکند.

■■پیام تبریک به رئیس جدید سازمان صداوسیما

رئیسجمهور در پیامی با تبریک انتصاب پیمان جبلی به
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران،
سمت ریاست سازمان 
اظهار داشت :امید است با ارائه برنامهها و طرحهای هوشمندانه،
شاهد انجام فعالیتهای تاثیرگذار و در طراز گام دوم انقالب در
این رسانه فراگیر و تمدنساز باشیم .متن پیام حجتاالسالم
سیدابراهیم رئیسی به این شرح است:

بسماهلل الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر پیمان جبلی؛ انتصاب شایسته جنابعالی
از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به سمت «ریاست
س��ازمان صداوسیمای جمهوری اس�لامی ایران» را تبریک و
تهنیت میگویم .با عنایت به تعهد ،آگاهی و تجارب ارزشمندتان
در عرصه فعالیتهای رس��انهای ،امید اس��ت با ارائه برنامهها و
طرحهای هوش��مندانه ،شاهد افزایش تولیدات فرهنگی فاخر،
جذاب ،امیدبخش و با نشاط در راستای گسترش سبک زندگی
ایرانی -اس�لامی ،حفظ و ارتقای استقالل فرهنگی و هویت و
انقالب اسالمی و نیز انجام فعالیتهای تاثیرگذار و در طراز گام
دوم انقالب ،در این رسانه فراگیر و تمدنساز باشیم.
سالمت ،عزت و دوام توفیقات شما را در تحقق منویات مقام
معظم رهبری و آرمانهای بلند نظام اسالمی ،از درگاه خداوند
متعال مسألت دارم .همچنین الزم میدانم از تالشهای صادقانه
و دلسوزانه جناب آقای دکتر علیعسکری در دوران تصدی این
س��مت ،تقدیر و تشکر کرده و دوام توفیقات ایشان را در دیگر
سنگرهای خدمتگزاری ،از خداوند متعال خواستارم.

حضور 24ساعته نیروی دریایی ارتش در دریا برای برقراری امنیت

امیر دریادار شهرام ایرانی ،فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در برنامه تلویزیونی
«گفتمان» در شبکه مرکز کردستان تاکید کرد :جمهوری اسالمی ایران همواره با ۳پدیده تحریم ،توطئه
و تهدید مواجه است .وی با بیان اینکه برای حضور در محیط خشن دریا باید تجهیزات متناسب وجود
داشته باشد ،تصریح کرد :پس از دستور فرمانده معظم کل قوا در دهه  ،۷۰ساخت ناوشکن در دستور
کار قرار گرفت .فرمانده نیروی دریایی ارتش با اش�اره به اینکه تجهیزات امروز ما در لبه فناوری قرار
دارد ،گفت :برای ساخت بهترین وتازهترین تجهیزات باید علم داشته باشیم تا با انتقال علم به صنعت و جمعبندی تجربیات
عملیاتی ،به پیشرفتهترین تجهیزات دست یابیم .وی ادامه داد :تجهیزات ما به دست جوانان همین مر زوبوم ساخته شده و
هدفگذاری ما هم استفاده از همین جوانان بوده که اکنون به بهترین نحو آن را در اختیار داریم .فرمانده نیروی دریایی ارتش
از افتتاح نمایندگی استخدام نیروی دریایی ارتش در کردستان خبر داد و گفت :جوانان عالقهمند میتوانند با مراجعه به این
ی برای فعالیت در نیروی دریایی ارتش ثبتنام کنند .وی عنوان کرد :ساختار نیروهای مسلح بهگونهای است که باید
نمایندگ 
حتما مشابه حلقههای زنجیر لنگر در کنار هم باشند تا کشتی پرافتخار که همان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است
را با اقتدار حفظ کنیم .فرمانده نیروی دریایی ارتش در پایان خاطرنشان کرد :حفظ اقتدار کشور در گرو ایجاد امنیت است و
نیروی دریایی ارتش برای برقراری امنیت پایدار به صورت  ۲۴ساعته و بدون توقف در دریا حضور دارد.

اقتدار و عظمت کنونی را مرهون خون شهدا و حاصل ایثارگری
شهدای بزرگی همچون شهید بروجردی ،کاظمی ،متوسلیان و...
دانست و یادآور شد :سال  ،1361نیروهای جمهوری اسالمی در
کردستان به پیروزیهای چشمگیری دست یافتند و بخشهای
مهمی از محور مهاباد به سردشت و دیگر شهرهای کردستان و
روستاهای اطراف پاکسازی شد .پاکپور در ادامه به نقش رزمندگان
در عملیات فتحالمبین و بیتالمقدس اشاره کرد و افزود :در این
عملیاتها تجهیزات و امکانات زیادی به دس��ت آوردیم و کمر
ارتش عراق شکست.
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بخش
دیگری از س��خنانش با بیان اینکه همه توطئههای دش��منان و
گروهکهای ضدانقالب را با همراهی پیشمرگان کرد مسلمان
در نطفه خاموش میکنیم ،گفت :گاه میبینیم تروریستها در
اقلیم کردس��تان عراق مقر ایجاد کردهاند که ما این وضعیت را

برنمیتابیم و بشدت برخورد خواهیم کرد .سردار پاکپور با هشدار
به اینکه اجازه کوچکترین تحرکی را به گروهگهای تروریستی
که بخواهند در شمال عراق علیه ایران توطئه کنند نخواهیم داد،
تصریح کرد :مسؤوالن عراق و اقلیم کردستان هر چه زودتر عناصر
و اعضای گروهکهای تروریس��ت و ضدانقالب را از شمال عراق
بیرون کنند ،در غیر این صورت نسبت به انهدام مقرها و پایگاههای
آنه��ا اقدام خواهیم کرد .وی با بیان اینکه برای مقابله با هرگونه
ی کامل داریم ،افزود :امروز نیروهای سپاه
اقدام تهدیدآمیز آمادگ 
در آمادگی کامل به س��ر برده و کوچکترین تحرک دشمنان را
سخت پاسخ خواهیم داد .فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران
انقالب اسالمی با بیان اینکه نشانههای شکست آمریکا در جهان
آشکار شده است و ترک افغانستان بزرگترین شکست آنان بود،
اظهار کرد :ایران هماکنون در مذاکرات برجام نقش تعیینکنندهای
دارد و در جنگ نظامی نیز توان رویارویی و مقابله با ایران را ندارند.

