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با وجود پیش بینی های سازمان هواشناسی از 
بارندگی های ش��دید در روزهای نوروز 1398، اما 
باعث نشد تا برخی مسئولین استانی، شهرستانی و 

مسئولین ارشد به تعطیالت نوروزی نروند!
س��ال 1398 با بارش های ش��دیدی در ایران 
آغاز شد که می توان آن را کم سابقه دانست. تقریبا 
اکثر استان های کشور درگیر سیل و بارندگی های 
شدید بود. فراگیری این بارندگی ها و بروز سیل با 
وجود پیش بینی های س��ازمان هواشناسی، باعث 
غافلگیری شد، اما نتوانست از کمک رسانی و امداد 

نیروهای امدادی بکاهد.
گستردگی سیل آنچنان بود که برای مدیریت 
بحران باید با واکنش س��ریع نیروهای کمک رسان 
و امدادی همراه می ش��د، همه دست به کار شدند 
تا از بروز اتفاقات و فجایع س��یل بکاهند، با وجود 
گستردگی شدید سیل و شدت آن تلفات جانی کم 
بود، هر چن��د حتی مرگ یک نفر از هموطنان در 

هر گوشه ای از ایران اسالمی دردناک است.
ب��رای کمک رس��انی، نیروهای ه��الل احمر، 
نیروهای مس��لح ش��امل ارت��ش و س��پاه و دیگر 
س��ازمان های مربوطه به میدان آمدند و همه توان 
خود را به کار گرفتند و در کنار کمک های مردمی 
وارد عمل ش��دند، چنین اتفاقی نش��ان همدلی و 
همکاری همه برای یاری رساندن به مردمی است 

که تحت تاثیر صدمات سیل قرار گرفته اند.
هر آنچه که در صحنه امدادرس��انی در س��یل 
روزهای س��ال جدید دیده ش��د، نش��ان از عزم و 
وفاق اجتماعی در میان اقش��ار جامعه و سازمان ها 
و نهادهایی اس��ت که پای کار آمدند. کش��وری که 
هم مردم آن و هم سازمان ها و نهادهای آن در کنار 
هم و با هم به یاری هموطنان می شتابند نه تنها با 
فروپاشی اجتماعی روبرو نیست بلکه قدرت و اقتدار 
اجتماعی خود را به رخ می کشد. اما نکته ای که در 
این میان باید به آن پرداخت رفتار برخی رس��انه ها 
به ویژه رس��انه های خارجی است که سیاستی جز 

دشمنی با جمهوری اسالمی ایران ندارند.
بس��یاری از ای��ن رس��انه ها با وج��ود عملکرد 
به موق��ع و درخور توج��ه س��ازمان ها و نهادهای 
امدادرسان، به ویژه نیروهای مسلح در امدادرسانی 
به س��یل زدگان س��عی کردند تا نظ��ام جمهوری 

اسالمی ایران را در این امر ناکارآمد جلوه دهند.
فض��ای مجازی تم��ام قد در خدم��ت چنین 
سیاس��تی قرار گرفته بود به گون��ه ای که حتی با 
انتش��ار تصاوی��ر، فیلم ها، عکس ه��ا و اخبار دروغ 
سعی در تخریب و تحت تاثیر قرار دادن ذهن افکار 
عمومی داخلی داشت تا شاید بتواند در این زمینه 
از آب گل آلود س��یل ماهی خود را صید کند. هر 
چند شاید برخی فریب چنین گزارش ها و تبلیغات 
دروغ��ی را خورده باش��ند، اما اکثری��ت جامعه نه 
تنه��ا تحت تأثیر ق��رار نگرفتند، بلک��ه به ماهیت 
دشمنی های رس��انه های محور دشمن بیشتر آگاه 
ش��دند و آن هایی هم که فریب خ��ورده بودند، به 

زودی پی به اشتباه خود خواهند برد.
ح��وادث طبیع��ی در هم��ه نقاط دنی��ا اتفاق 
می افتد، س��یل و زلزله حادثه ای است که هیچگاه 
نمی ت��وان با دقت زیاد آنه��ا را پیش بینی کرد به 
وی��ژه زلزله ک��ه تاکنون در هیچ کش��وری چنین 

دانشی وجود ندارد.
کش��ورهای زیادی در دنیا وج��ود دارد که در 
آنها باران های ش��دید می بارد و طوفان و سیل راه 
می اندازد. اروپا، آمریکا، بخش های زیادی از آس��یا 
به ویژه، هند، پاکستان چین و چند کشور دیگر با 

چنین پدیده ای روبرو هستند.
ب��ا وجود این که، چنین کش��ورهایی با تهدید 
س��یل روبرو هس��تند اما می بینیم که هم��واره با 
ویرانی ه��ای زی��اد و تلفات پرتعداد از س��یل عبور 
می کنند، بسیاری از این کشورها در زمره کشورهای 
پیش��رفته قرار دارند اما با این وجود، نمی توانند با 

پدیده و حادثه ای مانند سیل روبرو شوند.
آمریکا یکی از کش��ورهایی است که به خاطر 
ش��رایط جغرافیایی و وسعت آن، همواره با سیل و 
طوفان درگیر اس��ت، اما تاکنون هیچگاه نتوانسته 
اس��ت با پدیده س��یل و طوفان مقابله کند و از بار 
تلف��ات جانی و مالی آن بکاهد، با وجود تکنولوژی 
که آمریکا مدعی آن اس��ت اما همواره هنگام وقوع 
حوادث طبیعی، ناتوانی در امدادرس��انی به وضوح 

دیده می شود.
ادامه در صفحه 2

سرمقاله

صفحه 2

ادامه در صفحه 3

صفحه 6

فرمانده نیروی زمینی ارتش:
۶۰۰۰نیرویارتشدرمناطقسیلزدهلرستانکارجهادیمیکنند

گروه اس��تان ها- فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: تا کنون س��ه هزار نیرو برای 
اس��تان لرس��تان بکار گرفتیم و 3۶۰۰ نفر دیگر امروز وارد منطقه لرستان می کنیم تا 
کار جهادی س��رعت بیش��تری به خود بگیرد و به صورت ضربتی کار را تمام کنیم و 

زندگی عادی مردم به جریان بیافتد.
امیر س��رتیپ کیومرث حیدری درباره اقدامات ارتش در لرس��تان اظهار داش��ت: 
قرارگاهی با محوریت لش��کر 84 خرم آباد در منطقه لرس��تان ایجاد کردیم تا بتوانیم 

عملیات امداد و نجات را سریع تر انجام دهیم.
وی اف��زود: فرمانده کل ارتش بن��ده را به عنوان فرمانده عملی��ات امداد و نجات 
در اس��تان لرستان و اس��تان های غرب کشور منصوب کردند و بنده هم شخصا در این 

منطقه مستقر شدم و اقدامات امدادی را از نزدیک هدایت می کنم.
فرمانده عملیات امداد ارتش در اس��تان لرس��تان و غرب کشور به اقدامات صورت 
گرفته در منطقه لرستان پرداخت و گفت: نقاط بیشتر آسیب دیده شهرهای پلدختر، 
معموالن و روس��تاهای اطراف را شناسایی کردیم که در رود اروند همان ساعات اولیه 
بامداد انجام گرفت که متعاقبا دوازده فروند هلی کوپتر، دو فروند ش��نوک و ده فروند 

بالگرد 214 وارد منطقه کردیم.
امیر حیدری عنوان کرد: با توجه به اینکه کلیه راه های ارتباط زمینی در شهرهای 
پلدختر و معموالن و روس��تاهای اطراف این دو شهر قطع بود باید پل هوایی به وجود 
می آوردیم که مصدومین، در آب مانده ها و افرادی که به دامنه کوه ها و پش��ت بام ها 

پناه برده بودند بتوانند به مرکز استان و مناطق امن برسند.
وی خاطرنشان کرد: ما توانستیم روز گذشته 18۰ مرحله پروازی را صورت دهیم 
و 418 نفر و تعدادی مجروح بیمار و مصدوم که در روس��تاها گرفتار ش��ده بودند را به 
مناطق درمانی انتقال دهیم و اکنون برنامه ریزی می کنیم تا روستاهایی را هم که زیر 

آب رفتند در کنار روستاها اردوگاه یا کمپ ایجاد کنیم.
فرمانده عملیات ارتش در منطقه لرستان و فرمانده نیروی زمینی ارتش بیان کرد: 
ما تالش داشتیم که راه ارتباط زمینی برای مردم پل دختر به مرکز استان باز کنیم که 
موفق ش��دیم و این اولین راهی اس��ت تا مردم پلدختر می توانند به مرکز استان تردد 
کنند. وی با بیان اینکه قس��مت غربی شهر پلدختر بسیار خسارت دیده است، تصریح 
کرد: ما برای ساکنان آن منطقه اردوگاه ایجاد و به تخلیه منازل آنها اقدام خواهیم کرد 

وگل و الی را پاکسازی کرده و خانه های شسته و رفته تحویل مردم می دهیم.
فرمانده عملیات ارتش در استان لرستان با تاکید بر ایجاد یک بیمارستان صحرایی 
در منطقه، گفت: خودرو های سنگین کرایس و نفربرهای دوزیست به اندازه کافی وارد 

منطقه کردیم تا بتوانند به روستاهای دوردست منطقه امدادرسانی کنند.
امیر حیدری افزود: تعداد قابل مالحضه ای قایق وارد منطقه کردیم تا این قایق ها 
بتوانند به مردمی که در حاش��یه رودخانه های دور دست هستند امدادرسانی کنند و 
انشاهلل بنا داریم به سرعت پل های ارتش را روی رودخانه ها تا وقتی که وزارت راه پل 

های خود را ایجاد کند، نصب کنیم تا ارتباط مردم با شهر را برقرار کند.
وی با بیان اینکه تیم های پزش��کی را به روس��تاها فرس��تادیم تا به کمک مردم 
بش��تابند، گفت: کمک های اولیه را به وسیله بالگرد بین همه روستاها توزیع کردیم و  
برای سایر ش��هرهای لرستان مثل ازنا، الیگودرز، کوهدشت و نورآباد بالگرد فرستادیم 
تا در اختیار فرمانداران و بخشداران قرار گیرند که اگر امداد های پزشکی دارند با این 

بالگردها انجام دهند.
فرمانده عملیات ارتش در اس��تان لرس��تان و غرب کش��ور همچنین در خصوص 
اس��تان ایالم نیز بیان کرد: در اس��تان ایالم گرفتار س��یل هس��تیم و روزهای گذشته 
توانس��تیم با هدایت اس��تاندار ایالم در بخش دره ش��هر اولین محموله را برای مردم و 

روستاهای آن منطقه ارسال کنیم.
امیر حیدری افزود: دو فروند بالگرد در اختیار استانداری استان ایالم قرار دادیم که 
به دلیل نامساعد بودن هوا و زدن صاعقه به کرمانشاه برگشتند اما امروز در استان ایالم 
مستقر می شوند. وی با بیان اینکه به چهار روستای آب گرفته در حوزه مرکزی بالگرد 
و کمک امدادی فرس��تادیم، گفت: امروز توجه بیشتری به این روستاها خواهیم کرد تا 

زمانی که گرفتار سیالب هستند ارتش میزبان آنها باشد و از آنها پذیرایی کند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش عنوان کرد: انشاهلل امروز بنده به روستاهای کرمانشاه سرکشی 

می کنم و سپس به ایالم خواهم رفت و سپس به لرستان باز خواهم گشت.  تسنیم

ارتش اسالم

س
فار
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خطیب نماز جمعه تهران:

 موانع پیش  روی تولید را 
باید برداشت

2

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

 جبران خسارت سیل
به کشاورزان 

7

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن، سفرای کشورهای اسالمی و جمعی از قشرها مختلف مردم:

به مسئوالن تأکید کرده ام کار اصلی، بازسازی ویرانی های سیل است

وقتی امریکا امدادرسانی به سیل زدگان را هم تحریم می  کند؛

توهم کارگشایی اف.ای.تی.اف را سیل برد
سند جدید بی اعتمادی به غرب

مائده شیرپور  درست در لحظاتی که در  س��بک و س��نگین کردن پذی��رش تعهدات دست بـه نقد
بین المللی جدی��دی بودیم تا مراودات اقتصادی را با اروپایی که به 
ظاهر با حمایت از ایران همچنان در برجام مانده و مانند امریکا به 
راحتی از این تعهد بین المللی که پشتوانه ای مانند قطعنامه سازمان 
ملل را داش��ت! خارج نشده، مانده بودیم، درست زمانی که داشتیم 
از معایب و مزایای پیوس��تن به پالرمو و اف.ای.تی.اف می نوشتیم و 
می خواندی��م، زمانی که داش��تیم تالش می کردیم اینس��تکس را 
بشناس��یم و باور کنیم اروپا بدون امریکا مراوده اقتصادی را با ایران 
راه  می  اندازد، س��یلی راه افتاد که همه آن فکرهای مثبت را با خود 

ب��رد و دوب��اره یادمان آورد که امریکا و اروپا به هم وابس��ته بوده و 
ب��دون هم آب هم نمی خورند چه رس��د به راه ان��دازی کانال مالی! 
س��یل خیلی  چیزها را با خود برد ش��اید تمام دارایی یک کشاورز، 

شاید تنها عضو خانواده یک پیرزن و شاید امید یک روستا!
اما در مسیرش بسیاری از امیدهای واهی را هم با خود شست 
و روی آن را ت��ا خرخره ِگل گرفت تا یادم��ان بیاید آن روزهایی 
را که ایران برای دفاع از مردم برای خرید یک فش��نگ و اس��لحه 
آن هم به س��ه برابر قیمت دنیا را زیررورو می کرد چه کس��انی با 
صدام ائتالف کردند تا س��ینه ملت بی دفاع و زنان و کودکان را پر 

از گازهای شیمیایی کنند.

سیاست روز موانع تحقق شعار سال 98 را بررسی می کند؛

چرخ هایی که باید چرخ رونق تولید را بچرخاند

ائتالف آمریکایی - سعودی بحران سازی جدیدی را برای فرار از محاکمه آغاز کرد
جنگ افروزی قاتالن مردم یمن در لیبی 
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سین اجباری هفت سین ۹۸
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