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عادل عبدالمهدی دستور سازماندهی حشد الشعبی را صادر کرد

صفحه 1

رواب��ط عمومی قرارگاه حمزه سیدالش��هدا)ع( نیروی زمینی 
س��پاه از انهدام یک تیم تروریس��تی ضد انقالب در درگیری 
با رزمن��دگان قرارگاه در منطقه عمومی چالدران در اس��تان 
آذربایج��ان غرب��ی خبر داد. رواب��ط عمومی ق��رارگاه حمزه 
سیدالش��هدا نیروی زمینی س��پاه در اطالعیه ای اعالم کرد: 
صبح روز )سه شنبه(رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا )ع(
با  یک تیم تروریس��تی ضد انقالب وابسته به استکبار جهانی 
که قصد نفوذ به داخل مرزهای کشورمان را داشت ،در منطقه 
عمومی چالدران در استان آذربایجان غربی درگیر و با هالکت 
دو تن  و زخمی ش��دن بقایای اش��رار ،این تیم تروریستی را 
منهدم کردند. در این درگیری دو نفر از رزمندگان ش��جاع و 

دالور بومی چالدران به فیض شهادت نائل آمدند.
بنا بر این گزارش؛ در درگیری میان رزمندگان قرارگاه حمزه 
سیدالش��هدا) ع( با این تیم تروریس��تی مقادیر قابل توجهی 
سالح، تجهیزات ،مهمات و سیستم های ارتباطی از تروریست 
ها کش��ف و ضبط گردید. بنا بر اع��الم روابط عمومی قرارگاه 
حمزه سیدالش��هدا )ع( عملیات تعقیب بقایای متواری ش��ده 

این تیم تروریستی همچنان ادامه دارد.

ب��ا وج��ود برطرف ش��دن نقص فنی کش��تی ایران��ی با نام 
»Happyness ۱« که در بندر جده عربس��تان س��عودی 
متوقف ش��ده است، مقامات این کش��ور اجازه ترخیص این 

کشتی را نمی دهند.
، روز س��ه شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه س��ال جاری یک فروند 
کشتی ایرانی وابسته به ش��رکت ملی نفتکش که در آبهای 
دریای س��رخ به س��مت کانال س��وئز در حرکت بود، دچار 
مشکل در بخش موتورخانه شد و نهایتاً برای برطرف کردن 
نقص فنی در تاریخ ۱۲ اردیبشهت ماه به بندر جده عربستان 
منتقل گردید، اما مدتهاست با وجود رفع نقص، عوامل دولت 

سعودی اجازه ترخیص به این کشتی را نمی دهند.
بنابر این گزارش، تاکن��ون بیش از ۱۰ میلیون دالر به بندر 
جده عربس��تان بابت هزینه های تعمیر و نگهداری پرداخت 

شده است.

البت��ه این مبلغ، ۷ تا ۸ برابر هزینه های متعارف بوده، اما با 
وجود پرداخت تمام و کمال این رقم، مقامات سعودی دستور 

داده اند تا از بازگشت این کشتی به ایران جلوگیری شود.
نکته دیگر اینکه عربستان نه تنها اجازه ترخیص این کشتی 
ایرانی و حرکت آن به س��وی آبهای کشورمان را نمی دهد، 
بلکه روزانه ۲۰۰ هزار دالر هزینه اضافه )بابت نگهداری( نیز 

برای شرکت ملی نفتکش منظور می کند.
از سویی؛ دو یدک کش ایرانی که برای بازگرداندن این نفت 
کش راهی بندر جده ش��ده اند بدلیل کار ش��کنی سعودیها 
ام��کان انجام ماموریت ندارند و روزان��ه رقمی در حدود ۳۰ 
هزار دالر نیز از این جهت به ش��رکت ملی نفتکش تحمیل 

می شود.
از سوی دیگر؛ خدمه این کشتی از ۱۲ اردیبهشت ماه تاکنون 
در شرایط سختی در این کشتی به سر برده و اجازه خروج و 

بازگشت آنها نیز داده نشده است.
بدون ش��ک اقدام اخیر س��عودیها در جلوگیری از بازگشت 
کش��تی ایران��ی، مغایر با اص��ول حقوق��ی )از جمله حقوق 
دریاها( بوده و مصداق »توقیف غیر قانونی« اموال یک کشور 

محسوب می شود.
بر این اس��اس، نه تنها س��عودیها باید س��ریعاً اجازه حرکت 
کش��تی ایرانی به س��وی کش��ورمان را صادر کنند، که باید 
هزینه های ناش��ی از نگهداری اجباری این کشتی در آبهای 

خود را نیز به شرکت نفتکش مسترد نمایند.
این کش��تی متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است و 
هزینه ه��ای مذکور از این صندوق در حال پرداخت اس��ت 
و ل��ذا انتظار م��ی رود که وزارت امور خارجه کش��ورمان در 
راس��تای رهایی این کشتی اقدامات جدی تری را در دستور 

کار خود قرار دهد.  مهر

ب��ه اعتقاد یک کارش��ناس روابط بی��ن الملل، ای��ران باید 
متناس��ب ب��ا اق��دام اروپایی ها عم��ل کند، اگر آنه��ا اقدام 
مناس��بی انجام دادند ما هم باید اقدام مناسب انجام بدهیم 
و اگر اقدام منفی انجام دادند ما هم باید عکس العمل منفی 

داشته باشیم.
روز جمعه در دوازدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام 
در وین، اروپایی ها خبر از عملیاتی ش��دن اینستکس داده و 
اع��الم کردند که اولین تراکنش ه��ای آن در حال پردازش 
اس��ت، اما اظه��ارات بعدی عراقچ��ی در م��ورد راه اندازی 
اینس��تکس نش��ان داد که تاثیر اقدامات اخیر اروپایی ها و 
راه اندازی کان��ال مالی با ایران همچنان در هاله ای از ابهام 
قرار دارد. این درحالی اس��ت که اگر اروپایی ها تا ۱6 تیرماه 
اقدام قابل توجهی ب��رای حفظ منافع اقتصادی ایران انجام 
ندهن��د،  بزودی اجرای بخش دیگ��ری از تعهدات برجامی 

ایران متوقف خواهد شد.
حسن بهشتی پور، کارشناس روابط بین الملل درباره اینکه 
آیا اروپایی ها اقدام جدی در مورد عملیاتی شدن اینستکس 
انجام خواهند داد، اظهار داش��ت: به نظر می رس��د اتحادیه 
اروپا م��ی خواهد به تعهدات خ��ودش در برجام عمل کند 
و اقدامات��ی را انجام ده��د و بیانیه روز جمعه در نشس��ت 
کمیس��یون مشترک هم نش��انگر این بود که اروپایی ها می 
خواهند کاری انجام دهند اما موضوع این اس��ت که آیا می 

توانند یا خیر؟!
وی تصریح ک��رد: اتحادیه اروپا باید تا ۱۵ روز قبل از پایان 
مهلت ای��ران، نظرات خود و چگونگی عملیاتی ش��دن این 
سازو کار مالی را در دستور کار خود قرار مي داد. اینستکس 
در واقع سازوکاری بین ایران و اروپا است که ایران بر اساس 
آن می تواند به اروپا نفت صادر کند و در برابرش اقالم مورد 

نیاز خود را از اروپایی ها تامین کند. هدف از اینستکس دور 
زدن تحریم های آمریکا است تا بتوان به سازوکاری مشروع 
دس��ت پیدا کرد و ایران بتواند مناس��بات تج��اری با اروپا 

داشته باشد که فعال محدود به همان دارو و یا غذا است.
این کارش��ناس مس��ایل هس��ته ای افزود: سیاست هایی که 
اروپایی ها امروز در قبال ما دارند، سیاست هایی نیست که در 
قبال عراق داشتند، چراکه ایران هم عراق نیست؛ اینستکس 
اگرچه همه اهداف ما را تامین نمی کند، اما باالخره اقدامی 

است در مقابل یکجانبه گرایی و زورگویی های آمریکا.
وی ب��ا بی��ان اینکه بای��د مذاکره ب��ا اروپا را ادام��ه دهیم، 
تاکی��د ک��رد: بنده معتقد هس��تم بای��د س��ازوکار مالی را 
گس��ترش بدهیم، همانطور که می دانید چین وروسیه هم 
اع��الم آمادگی ک��رده و می خواهند به این س��ازوکار مالی 
بپیوندند چراکه این گس��ترش می تواند اجماعی در مقابل 

یکجانبه گرایی آمریکا باشد.
این کارش��ناس مسایل هسته ای خاطرنشان کرد: جمهوری 
اسالمی ایران باید این دو شرطی را که در مقابل عدم اقدام 
اروپایی ها در تعهداتش��ان در برجام گذاشته است همچنان 
در دس��تور کار قرار دهد، اگر آنها اقدامی انجام دادند که به 
نفع ایران بود، می توانیم گام دوم را عملیاتی نکنیم ولی اگر 

اقدامی انجام ندادند، ایران باید گام دوم را عملیاتی کند.
وی ب��ا بیان اینکه عده ای به اش��تباه مط��رح می کنند که 
صنعت هس��ته ای نابود ش��ده اس��ت، اظهار داشت: صنعت 
هسته ای کشور نابود نشده است، اگر این اتفاق رخ داده بود 
نمی توانستیم به عقب برگردیم و اقدامات خود را عملیاتی 
کنیم. دانش��مندان هس��ته ای ما فعال ب��وده و همچنان در 
حال پیشرفت هستیم ولی در کنار توان هسته ای باید توان 

اقتصادی را نیز باال ببریم.  الف

بهشتی پور:
سیاست ایران در برابر اروپا باید اقدام در برابر اقدام باشد

وزی��ر بهداش��ت، درم��ان و آم��وزش پزش��کی خط��اب به 
خودروسازان گفت باید ساخت ارابه مرگ را کنار گذاشته و 

خودروی با کیفیت تولید کنند.
سعید نمکی در آئین افتتاح ساختمان جدید مرکز آموزشی 
درمانی ش��هید باهنر کرمان با اشاره به اینکه کرمان استان 
عجیبی اس��ت و در عرصه فرهنگ و هنر سراسر رمز و راز و 
خوبی است اظهار داشت: باید به نسل جوان حقایق را گفت 
و آنها را با تاریخ سراس��ر عزت کش��ور آشنا کرده و شهدا را 

به عنوان یک الگو به آنها معرفی کنیم.
وی با بیان اینکه س��ردار سلیمانی افتخار جهان اسالم بوده 
ک��ه زادگاهش اس��تان کرمان اس��ت گفت: بع��د از انقالب 
دستآوردهای زیادی در عرصه های مختلف داشتیم اما یکی 

از نفیس ترین دستآوردها نظام سالمت کشور است.
وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی با اشاره به اینکه 
زمانی در این کشور از هر ۱۰۰ هزار زن باردار حداقل ۲۷۰ 
نفر به دالیل مختلف فوت می ش��د ام��ا امروز این آمارها به 
حداقل ممکن رسیده است افزود: در این دولت طرح تحول 

نظام سالمت شکل گرفته است.
وی کاهش پرداخت از جیب بیمار و توسعه زیرساخت های 
بهداشتی و درمانی و رسیدگی به بیماران صعب العالج را از 
اهداف اصلی اجرای این طرح دانس��ت و افزود: در استمرار 
ای��ن طرح تالش می کنیم. نمکی با اش��اره به اینکه از وزیر 
سابق بهداشت جناب آقای قاضی زاده برای اجرای این طرح 
تشکر می کنم گفت: توسعه خانه های بهداشت روستایی در 
دس��تور کار وزارت بهداشت اس��ت. وی با بیان اینکه امروز 
دچ��ار چالش های جدید در نظام س��المت هس��تیم افزود: 
حوادث جاده ای، مرگ و میرهای ناشی از بیماران غیرواگیر 

از چالش های جدید نظام سالمت است.

وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی با اشاره به اینکه 
فش��ار خ��ون و دیاب��ت و بهداش��ت روان، افزایش جمعیت 
س��المند نیز از دیگر چالش های کش��ور است که برای رفع 
این چالش ها نیازمند مش��ارکت همگانی هستیم گفت: در 
س��ال 96 در ی��ک آمار تحلیلی ۳۸۰ هزار مرگ در کش��ور 
داشتیم که ۳۱۳ هزار مورد آن در اثر بیماری های غیرواگیر 

بوده است که فشار خون دلیل اصلی آن است.
وی با بیان اینکه در طرح تحول نظام س��المت پیش��گیری 
بر درمان مقدم اس��ت افزود: 4۰ درصد از بیماران مبتال به 

فشارخون متاسفانه از بیماری خود خبر ندارند.
نمکی با اش��اره به اینکه طرح ملی بسیج کنترل فشار خون 
در کش��ور در حال اجرا اس��ت و این طرح در استان کرمان 
بس��یار خوب اجرا شده است بیان کرد: دلمردگی در کشور 
زیاد اس��ت که باعث بروز انواع بیماری ها می شود و نیازمند 

یک کشور شاداب و دارای امید هستیم.
وی با بیان اینکه خودروس��ازان ما باید س��اخت ارابه مرگ 
را کن��ار گذاش��ته و خودروی با کیفیت تولی��د کنند افزود: 
در س��ال ۱6 ه��زار مرگ در تصادف ج��اده ای داریم و باید 
این حوادث مدیریت ش��ود. وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کی با اشاره به اینکه یکی از سخت ترین سال های بعد 
از انقالب را می گذرانیم گفت: دش��من طراحی هوشمندانه 
دارد تا راه های اقتصادی را بر کش��ور ببن��دد اما با همت و 
تالش و مش��ارکت همه مردم دشمن را در عرصه اقتصادی 
نیز شکس��ت خواهیم داد. وی با بیان اینکه توسعه بهداشت 
و درمان در نقاط کم برخوردار کش��ور را با جدیت پیگیری 
می کنم اف��زود: زمینه حضور بخش خصوصی در کش��ور و 
به ویژه نق��اط محروم را فراهم خواهیم ک��رد و از این بابت 

نگرانی نیست. تسنیم

سازوکار مالی اروپا، 
ایران را به حق 

قانونی در برجام 
نمی رساند

انتصاب جانشین رئیس 
ستادکل نیروهای مسلح 
و رئیس سازمان بسیج 

مستضعفین

۱۲ تیرماه روزی مهم در تاریخ ایران است که همواره 
در اذه��ان مل��ت ایران باقی خواهد مان��د. ۱۲ تیرماه 
۱۳6۷ خبری در صدر اخبار محافل رسانه ای جهان 
قرار گرفت خبر این بود:» پرواز مس��افربری ش��ماره 
 »IR6۵۵« 6۵۵ شرکت هواپیمایی ایران ایر با شناسه
از ته��ران به مقصد دوبی پ��س از توقف بین راهی در 
بندرعباس به سمت دوبی در حرکت بود که با شلیک 
موش��ک فینیکس حرارتی از ناو یواس اس وینسنس 
متعل��ق به نی��روی دریایی ایاالت متح��ده آمریکا در 
ارتف��اع ۱۲ هزار پای��ی بر فراز خلیج ف��ارس با ۲9۰ 

سرنشین سرنگون شد«
خلیج فارس در حالی میزبان پیکر قربانیان این شلیک 
ب��ود که 66 نف��ر از این قربانیان را کودکان تش��کیل 
می دادن��د. جالب توج��ه آنکه فرمانده ن��او آمریکایی 
»مدال لیاقت« دریافت و رس��ما دولت ایاالت متحده 
نش��ان داد که فرمان آن کش��تار را صادر کرده است. 
اکن��ون ۳۱ س��ال از آن روز می گذرد و ملت ایران هر 
س��ال یاد قربانی��ان آن روز را گرامی داش��ته تا هرگز 
فراموش نش��ود که چگونه ت��وان نظامی آمریکا برای 
کشتار غیرنظامیان و زنان و کودکان به کار رفته است. 
نکته قابل توجه آنکه آن زمان نهادهای حقوق بش��ر 
و س��ازمان ملل متحد در برابر جنایت آمریکا سکوت 
کرده و یا به ابراز تاس��ف بس��نده کردند. سکوتی که 
موجب ش��د تا این جنایت به ش��کل های مختلف از 
س��وی آمریکا تکرار ش��ود که کش��تار مردم بی گناه 
افغانستان در س��ال ۲۰۰۱، جنایت علیه مردم عراق 
در سال ۲۰۰۳ کش��تار مردم لیبی ۲۰۱۱ و حمالت 
موش��کی به مردم س��وریه تنها بخش��ی از این رفتار 
جنایت کارانه اس��ت. اکنون در سی و یکمین سالگرد 
آن جنایت ضدبش��ری، خبری در صدر محافل رسانه 
ای جهان قرار گرفته اس��ت و آن اینکه پدافند هواپی 
جمهوری اسالمی ایران پهباد فوق پیشرفته آمریکا را 
در حری��م آبی اش هدف قرار داده اس��ت.  این پهباد 
جاسوسی پیشرفته ترین پهباد در نوع خود است که 
هدف قرار دادن آن نیازمند تکنولوژی موشکی دقیق 
و پیشرفته است. این اقدام جمهوری اسالمی ایران در 
پاسخ به متجاوزان در حالی با بازتاب گسترده جهانی 
همراه شد که نگاه مقایسه ای به آنچه آمریکا در سال 
۱۳6۷ علیه هواپیمای مس��افربری ایران صورت داد و 
اقدام پدافندی ایران علیه پهباد جاسوسی آمریکا چند 

نکته اساسی را آشکار می سازد.
نخست آنکه اقدام آمریکا در سرنگون سازی هواپیمای 
مسافربری در سال ۱۳6۷ و نیز اقدام جاسوسی پهبادی 
آمریکا در س��ال۱۳9۸ نشان می دهد که در طول ۳۱ 
سال هیچ تغییری در رفتار آمریکا ایجاد نشده است و 
آمریکا همان سیاست دشمنی و خصومت بابت ایران 

و نظام اسالمی را ادامه می دهد.
 دوم آنک��ه اق��دام پدافند نیروهای مس��لح ایران، در 
س��رنگون س��ازی پهب��اد آمریکایی با تکی��ه بر توان 
موشکی نشان می دهد که داشتن پیشرفت نظامی از 
جمله در حوزه موش��کی امری ضروری برای دفاع از 
ملت و میهن است چنانکه ظریف وزیر امور خارجه در 
ژاپن در باب چرایی توان موش��کی ایران گفته: صدام 
به پش��توانه حمایت های قدرت ه��ای جهانی و برخی 
کشورهای منطقه با بهره گیری از ضعف توان موشکی 
ایران اقدام به حمله نظامی و موش��ک باران شهرهای 
ایران کرد اگر آن زمان ایران دارای توان موش��کی بود 
هرگ��ز صدام توان اجرای چنین جنایتی را نمی یافت. 
ایران به تقویت موش��کی خود می پ��ردازد تا از تکرار 
ش��کل گیری دیوانه ای چون ص��دام علیه ملت ایران 

جلوگیری نماید.
بر این اساس می توان گفت که سرنگون سازی پهباد 
آمریکایی که با جاسوس��ی در اصل همان سیاس��ت 
تجاوز به حریم ایران برای تهدید امنیت ملت ایران را 
داشته، نشانگر اهمیت توان موشکی کشور در مقابله 
با متجاوزان است چنانکه پس از این سرنگونی، سران 
آمریکا و حتی صهیونیس��تها و ارتجاع سعودی اذعان 
کردند که ت��وان اجرای گزینه نظام��ی علیه ایران را 
ندارند. س��وم آنکه مقایسه رفتاری جمهوری اسالمی 
آمری��کا یک نکته مه��م دارد و آن اینکه آمریکا برای 
تحقق اهدافش اقدام به کشتار زنان و کودکان می کند 
و توان موش��کی خود را علیه هواپیمای مسافربری به 
کار می گی��رد در حال��ی که جمهوری اس��المی توان 
موش��کی اش را در جهت مقابله با تهدیدات امنیتی 
نظیر پهباد جاسوس��ی به کار می گی��رد. این تفاوت 
زمانی آش��کارتر می ش��ود که همزمان ب��ا آن پهباد 
جاسوس��ی، هواپیمایی آمریکا با ۳۵ سرنشین حریم 
ایران را نقض می کند اما به دلیل وجود ۳۵ نفر در آن، 
جمهوری اس��المی از اقدام علیه آن خودداری و صرفا 
پهباد بدون سرنشین را هدف قرار می دهد. این تفاوت 
رفتاری به خوبی آشکار می سازد که اگر سازمان ملل، 
آژانس بین المللی انرژی اتمی و مدعیان حقوق بشر به 
دنبال امنیت جهان هستند به جای جوسازی دروغین 

علیه توان موشکی ایران باید به خلع سالح آمریکا و
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