
گزارش

سرلشکر صفوی: 
آمریکا در باالترین سطح آسیب پذیری، 

انفعال و فرسایش پذیری
 قرار دارد

دس��تیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان 
اینکه بحران کرونا به ش��تاب افول آمریکا و تضعیف 
آن س��رعت بیش��تری می دهد، گفت که این کشور 
در باالترین س��طح آسیب پذیری، انفعال و فرسایش 

پذیری قرار دارد.
سرلشکرس��ید یحیی صفوی دس��تیار و مشاور عالی 
فرمانده��ی معظم کل قوا در کمیس��یون تخصصی 
حوزه دس��تیاری و مش��اورت عالی فرماندهی معظم 
کل ق��وا که به منظور بررس��ی آثار بح��ران کرونا  بر 
معادالت جهانی و سیاست های منطقه ای و انتخابات 
آمریکا برگزار شد با اشاره به روندها و گستره و عمق 
پیامدهای این بحران جهانی، گفت: تا زمانی که برای 
ویروس کرونا واکسن و روش معالجه مؤثر پیدا نشده، 
نمی توان از گستره و عمق پیامدهای این بحران در 
مؤلفه ه��ای گوناگون  اقتصادی، سیاس��ی، امنیتی، 
نظام��ی و تکنولوژیک و حت��ی فرهنگی و اخالقی با 

دقت سخن گفت.
وی افزود: ویروس کرونا که ماهیت جنگ بیولوژیک 
و گمانه زنی های تعمدی بودن آن منتفی نیس��ت، 
اکنون تقریباً تمامی کشورهای جهان بویژه کشورهای 

غربی را با بحران مواجه کرده است. 
 تصویرعدم توسعه یافتگی از غرب 

سرلش��کر صفوی با بیان آنکه بح��ران کرونا تصویر 
وارون��ه ای از واقعیت های توس��عه یافتگی غرب به 
نمایش گذاش��ت، گفت: با اینکه آمریکا و غرب تا به 
حال به عنوان مظهر توسعه یافتگی به تصویر کشیده 
می ش��دند و اس��تانداردهای خود را به عنوان مدلی 
برای توس��عه یافتگی دیگر جوامع و کشورها معرفی 
می کردند اما بحران کرون��ا، تصویر وارونه و واقعیت 
دیگری را از عدم توس��عه یافتگی از غرب نشان می 
دهد. دستیار و مش��اور عالی فرمانده معظم کل قوا، 
گفت: در تصویرس��ازی های سیاس��ی و رس��انه ای 
آمری��کا پس از جنگ جهان��ی دوم، آمریکا به عنوان 
بازیگرمحوری در حل بح��ران های جهانی بازنمایی 
ش��ده اما اکنون تصویر ناتوانی آمریکا در مهار کرونا 
به واقعیت بسیار نزدیک تر است و حتی شاهد بودیم 
که دولت این کشور دست نیاز و یاری طلبی به سوی 

چین و کشورهای دیگر دراز کرده است. 
 آمریکا دچار شوک فلج کننده شده است

وی با اشاره به گزارش توصیه ارتش آمریکا به پنتاگون 
افزود:  گزارش ارتش آمریکا به پنتاگون توصیه کرده 
است که برای عبوراز بحران باید وضعیت تمام ارتش 
این کش��ور در حال صلح قرار گیرد تا امکان عبور از 
بحران وجود داشته باشد. شاید بخشی از جابجایی ها 
و یا عقب نشینی های نظامیان آمریکا از افغانستان، 
عراق و یا ناو هواپیمابر آمریکا و فرانس��ه که آلوده به 
ویروس شده اند و پرچم سفید بر افراشته اند در این 
راستا معنا دار باشد. این بدان معناست که آمریکا نه 
تنها در مدیریت بحران در درون کش��ور )همچنین 
کش��ورهای اروپایی ( با مشکل جدی روبروست بلکه 
در عرصه ه��ای نظامی و دنبال کردن سیاس��تهای 

امنیتی و نظامی نیز دچار شوک فلج کننده است .
 حضور پایگاهی نقطه آسیب و

 تهدید برای آمریکا 
سرلشکر صفوی با اشاره به فقدان کارکردهای پیش 
بینی ش��ده در اس��تراتژی آمری��کا خصوصا حضور 
پایگاهی در جنوب غرب آس��یا و یا شرق آسیا ادامه 
داد: مثاًل حضور پایگاهی آمریکا در جنوب غرب آسیا 
و یا شرق آسیا که بخش مهمی از سیاست و راهبرد 
جهانی آمریکااست، فاقد کارکردهای پیش بینی شده 
در اس��تراتژی های آمریکای��ی خواهد بود و به نقطه 
آسیب و تهدید برای آمریکا تبدیل می شود. به همین 
دلیل است که در یک برداشت سریع و اولیه از دورۀ 
پس��اکرونا، بسیاری از نخبگان و صاحب نظران غربی 
و جهانی، س��خن از تغییرات اساسی در نظام جهانی 
و بسیاری از عرصه های رفتاری و حتی تکنولوژیک، 
بویژه تکنولوژی های نظامی و تس��لیحاتی می زنند. 
وی افزود: اگر بحران ویروس کرونا که ماهیت جنگ 
بیولوژیک و گمانه زنی های تعمدی بودن آن منتفی 
نیست، با ابعاد خطرناک تر و گسترده تری بکار گرفته 
شود که این احتمال قابل اغماض نیست، استراتژی 
ه��ای نظامی، ابزارهای نظام��ی و حتی نقش عناصر 
نظامی و یا تدابیر و طرح های نظامی و... باید متناسب 

با این تهدید جدید و ویرانگر باز تعریف شوند. 
 بحران کرونا به ش��تاب افول آمریکا سرعت بیشتری 
می دهد مش��اور عالی مقام معظ��م رهبری در ادامه 
با بیان آشکار شدن گس��ل های نظام بین الملل در 
ادامه ش��کل گیری این بحران گف��ت: بحران کرونا، 
گس��ل های نظام بین الملل را بیش��تر کرده و حتی 
احتمال تش��کیل نظم چند قطبی با محوریت قدرت 

های آسیایی را افزوده است. 

گزارش

به دنب��ال فرمایش رهب��ر معظم انقالب، 
اولین مرحله از رزمایش »کمک مومنانه« 
از ۲۳ فروردی��ن با رمز ی��ا صاحب الزمان 
)ع��ج( کلید خورده و این مرحله  تا پایان 

ماه مبارک رمضان ادامه دارد. 
حضرت ایت اهلل خامنه ای در س��خنرانی 
تلویزیونی اخیر به مناسبت نیمه شعبان به 
مشکالت و سخت ش��دن شرایط زندگی 
ب��رای برخی افراد جامع��ه به علت تبعات 
ناش��ی از کرونا اش��اره کردند و فرمو دند: 
اف��رادی که توانایی و تمک��ن مالی دارند، 
فعالیت های وسیعی را به منظور کمک به 
نیازمندان آغاز کنن��د، به خصوص که در 
آس��تانه ماه مبارک رمضان که ماه انفاق 

و ایثار است، قرار داریم.
رهب��ر انقالب تأکید کردند: خوب اس��ت 
ک��ه در ماه مبارک رمض��ان یک رزمایش 
گس��ترده برای مواسات، همدلی و کمک 
مؤمنانه ب��ه نیازمندان و فق��را در جامعه 
شکل بگیرد و برای اثبات ارادتمان به امام 
زمان)عج( صحنه ها و جلوه هایی از جامعه 
مهدوی را که جامعه ای همراه با قس��ط، 
عدل، عزت، علم، برادری و همیاری است، 

به  وجود آوریم.
در حقیقت این فرمایش های مقام معظم 
رهبری در نیمه ش��عبان تاکیدی بر اصل 
والیت در جامعه اسالمی و تشکیل جامعه 

مهدوی بر اساس قسط، عدل و عدالت است 
و مانند همیش��ه به مردم نش��ان داد که درمان این بیماری 
و جلوگیری از افزایش فش��ارهای معیشت وظیفه هریک از 

آحاد مردم چیست. 
نباید فراموش کرد که یکی از مهمترین ارکان شیعیان اعتقاد 
به ظهور است و این اعتقاد همانگونه که مقام معظم رهبری 

بر آن تاکید کردند انتظار در اقدام و عمل است. 
از س��وی دیگر یکی از بحث ه��ای مطرح اعتقادی در جامعه 
اس��المی صدقه و انفاق و کمک به نیازمندان است. فراموش 
نکنیم که دین اس��الم دینی اس��ت که به انسانیت، همدلی 
و دس��ت گیری از نیازمندان توجه ویژه ای دارد و براس��اس 
ای��ن باورها همه مردم باید به جای تکی��ه بر فرد، به منافع 
جمعی فکر کنند. چنین ویژگی هایی عمیقا در ملت شریف 
ایران وجود دارد و طبیعتاً رهمنون مقام معظم رهبری درباره 
برگزاری این رزمایش ایثار و انفاق باعنایت به همین ویژگی 

های ملت ایران بوده است. 
این درحالی اس��ت که بر اس��اس اخبار منتشره هنوز چند 
روزی از آغ��از رزمایش کمک مؤمنانه نمی گذرد که اقدامات 
بسیار بزرگ و قابل تقدیری در سراسر کشور انجام  گرفته و 
این امر نشان از حضور مردم و سازمان ها و نهاد ها در جهت 
یاری رس��اندن به خانواده ه��ای نیازمند و هموطنان محروم 
دارد. در همین حال سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی 
فرمانده  کل س��پاه پاسداران انقالب اس��المی اعالم کرد: در 
راس��تای کمک به محرومین، نیازمن��دان و خانواده های کم 
برخوردار قرارگاه امام حسن )ع( برای کمک مؤمنانه تشکیل 
شد که ترکیبی از نهادهای حمایتی و وزارت صمت است. وی 
افزود:این قرارگاه اقدامات مربوط به سیاست گذاری، برنامه 
ریزی، س��ازماندهی و اجرای طرح ها و برنامه های کمک به 

نیازمندان و فقرا در جامعه را به عهده گرفته است. 
 چرایی برگزاری رزمایش 

اما سوال اینجاس��ت که دلیل برگزاری این رزمایش در این 

برهه از زمان چیس��ت؟ همانگونه که روش��ن است ویروس 
کرون��ا به عنوان یک بیم��اری همه گیر و جهانی تقریبا همه 
کش��ورها و ملت ها را تحت تاثیر قرار داده، اما  اثرات مخرب 

آن در کشور ما فراتر از یک ویروس است. 
مردم ایران سالهاست با مشکالتی بدتر از این ویروس مانند 
تحریم ها، عملیات روانی و ارعاب برای تهاجم نظامی به طور 
همزمان دس��ت و پنجه نرم می کنند و وارد شدن صدمات 
اقتصادی و اجتماعی ناش��ی از این ویروس مش��کلی بر این 

مشکالت افزوده است. 
از سوی دیگر با توجه به مشکالت مهمی که دولت پیش رو 

دارد به تنهایی نمی تواند به این مساله رسیدگی کند.
 وقوع این بیماری در شرایطی اتفاق افتاد که دولت با کسری 
بودجه مواجه است و با این که به لحاظ مالی نیازمند درآمد 
بیش��تری نسبت به شرایط معمولی است، اما درآمد کمتری 
نسبت به همیشه دارد. به عنوان مثال عدم فروش نفت یکی 
از مش��کالت دولت اس��ت. گرفتن مالیات هم یکی دیگر از 
منابع درآمدی دولت محس��وب می شود، اما در شرایطی که 
بسیاری از کارخانه ها و شرکت ها تعطیل است طبیعتا دولت 
در تامین این بخش از درآمدها نیز ناکام می ماند و مالیات ها 

وصول نمی شود.
 از طرف دیگر هزینه ها به ش��دت باال می رود. با این وصف 
گرچه دولت اعتباراتی را برای کم کردن آثار کرونا بر زندگی 
مردم در نظر گرفته است اما به هیچ وجه این اعتبارات کافی 
نیست. طبعا در این شرایط جدید، ثروتمندان و افراد متمکن 
وظیفه دارند که دست گیر نیازمندان باشند. مردم کشورمان 
نش��ان داده اند که با گذش��ت چهار دهه از انقالب اسالمی، 
هر کجا با انس��جام وارد عرصه شدند توانستند سخت ترین 

مشکالت را حل کنند.
در ای��ن میان، برگزاری این رزمایش بزرگ با ترویج فرهنگ 
انفاق و احسان، روح همدلی و نوع دوستی را در میان مردم 
برای کمک به نیازمندان و هموطنان به نمایش گذاش��ته و 

موجب وحدت بیشتر مردم با یکدیگر می شود. 
این  رزمایش همچنین رفع نیازهای معیش��تی افراد حاشیه 
نشین، کارگران روزمزد و اصنافی که با تعطیلی مواجه شده 
می تواند زمینه س��از آغاز به کار دوباره این افراد باشد و در 
عین حال مانع از تبعات اجتماعی این خانه نشینی ها شود. 

 مقایسه رفتار مردم ایران با دیگران 
نکته جالب توجه در این میان مقایس��ه رفتار مردم ایران با 
دیگر کش��ورها بویژه کشورهای غربی است. نگاهی به اخبار 
آمریکا و اروپا نشان می دهد بعد از شیوع این بیماری در این 
کشورها میزان جرم و جنایت و خرید اسلحه باال رفته است. 
به گزارش یورونیوز؛ در روزهایی که ترامپ از مردم این کشور 
می خواه��د تا کمت��ر خرید کنند، افزایش ش��مار خریداران 
اسلحه در آمریکا توجه رسانه ها را به خود جلب کرده است.

روزنامه الس وگاس در این باره نوش��ت؛ »در حالی که برخی 
شهروندان مش��غول خرید از فروشگاه ها هستند، مغازه های 

اسلحه فروشی نیز شلوغ تر از همیشه است.«
 همچنین ویدیوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی از 
الس وگاس و کالیفرنیا نشان می دهد که فروشگاه های اسلحه 
مانند سوپرمارکت های این کشور پرمشتری تر از روزهای قبل 

از شیوع ویروس کرونا شده است.
ش��بکه تلویزیونی روسیا الیوم، نیز با اش��اره به اینکه شیوع 
وی��روس کرونا در نیویورک ادامه دارد گ��زارش داد:  آمار ها 
نش��ان می ده��د میزان جرائ��م قتل و س��رقت در نیویورک 
افزایش یافته اس��ت و ساکنان این ایالت به خرید سالح های 

مجوزدار روی آورده اند.
ش��هردار بالتیمور در آمریکا نیز از مردم این شهر خواست تا 
از دست زدن به خشونت و تیراندازی به سوی یکدیگر پرهیز 
کنند و گفته اس��ت که بیمارس��تان ها برای بیماران ویروس 

کرونا تخت های خود را الزم دارند.
اما این نوع رفتار منحصر به امریکا نیس��ت، ش��یوع ویروس 
کرونا در کش��ور کانادا نیز  باعث ترس شدید شهروندان این 

کشور شده است. رئیس "انجمن اسلحه و 
مهمات" کان��ادا در این باره گفت: انفجار 
فروش را در آخر هفته مشاهده کردم! من 
در حال تماشای تیک سفارش های آنالین 
هس��تم و صادقان��ه بگویم س��الها چنین 

عددی را ندیده ام!
"راس فاکنر"، صاحب نمایندگی اسلحه در 
"مک آدام " نیز  به مطبوعات کانادا گفت: 
»ما ش��اهد افزایش فروش هستیم؛ وقتی 
اوضاع سخت می ش��ود، مطمئناً احساس 
ناامنی بوج��ود می آید؛ به خصوص وقتی 

که در شرایطی مثل االن قرار داریم.«
از س��وی دیگ��ر ش��اهد ناهنجاری ه��ا و 
بحران های اجتماعی بر اثر ش��یوع کرونا 
در کش��ورهای اروپایی هستیم این موارد 
از حمل��ه به  ش��هروندان چینی گرفته تا 
افزای��ش خش��ونت های خانگ��ی از دیگر 
مواردی است که این روزها در رسانه های 

این کشورها دیده می شود.
بر اس��اس گزارش گاردی��ن، پلیس لندن 
از افزایش ش��دید و ناگهان��ی آمار جرم و 
جنای��ت خبر داده اس��ت و این در حالی 
است که طی سال های اخیر جرائم مرتبط 
ب��ا چاقو و اس��لحه در پایتخ��ت انگلیس 

کاهش یافته بود.
غرب��ی ها هم��واره تالش دارن��د تا تفکر 
برتری خود در مقایسه با دیگر کشورهای 
جه��ان را به معرض نمایش بگذارند و بارها 
دیگر کشورها را به عقب ماندگی و نقض حقوق انسانی متهم 

می کنند . 
اما مردم ایران در رویارویی با کرونا نش��ان دادند که رفتار و 
عملکرد دنیای غرب ظاهری فریبنده دارد و نه تنها مسئوالن 
آنها به شکل بی س��ابقه ای در مدیریت شرایط این بیماری 
ناتوان هس��تند بلکه  آنگون��ه که آنها تبلیغ می کنند دنیای 
غرب مدینه فاضله نیس��ت و هستند مردمانی که در چنین 
ش��رایطی رفتاری دیگر دارند. در حقیقت رفتار مردم ایران 
داللت بر ظرفیت عظیم نظام و چشمه های جوشان عاطفه 
و همبستگی بین مردم در روند مدیریت این بیماری دارد و 
کمک می کند بخشی از خسارات وارد شده بر مردم جبران 

و میزان تاب آوری جامعه افزایش یابد . 
 مسئولیت دولت پابرجا

اگر مردم چه بالنده و بالفعل در ایران در مقایسه با کشورهای 
پیشرفته در این صحنه، درخشش و تمایز شگفت انگیزی از 
خود نشان دادند ، اما این گامهای موثر از وظیفه موثر دولت 
و مجل��س برای برنامه ریزی های درس��ت نمی کاهد. دولت 
عالوه بر اینکه باید ب��رای اجرای »رزمایش کمک مؤمنانه« 
در کنار مردم قرار گیرد چرا که  آنچه در کنار این همدلی ها 
ارزش��مند است آن اس��ت که این خدمات در مسیر خودش 
ق��رار گیرد. در عین حال الزم اس��ت دول��ت تدابیر ویژه ای 
برای دوران پس��ا کرونایی بیندیش��د و برای مقابله با تبعات 
آن چاره اندیش��ی کند . نباید فراموش کرد، آنچه رهبری با 
رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه می خواهند این است که در 
کنار رزمایش مدافعان س��المت حرکت بزرگی نیز برای رفع 
مشکالت نیازمندان برداشته شود که باعث آرامش نسبی آنها 
شود. بنابراین انجام اقدامات نمایشی و یا واگذاری مسئولیت 

های دولتمردان به مردم در این مسیر، جایی ندارد . 
همچنین در این رزمایش باید آبروی اش��خاص و خانواده ها 

حفظ و با احترام از آن ها تکریم شود.
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بی برنامگی دولت خسارات کرونا را چند برابر کرد
عض��و فراکس��یون نمایندگان والی��ی مجلس گفت: دول��ت هیچ برنامه 
مش��خصی برای مقابله با ش��رایط پیش آمده در کش��ور به دنبال شیوع 
ویروس کرونا ندارد و همین مس��ئله باعث ش��ده تا خس��ارات ناشی از 

بیماری کرونا در کشور چند برابر شود.
حجت االس��الم نصراهلل پژمانفر نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس با 

انتقاد از عملکرد دولت در مواجهه با شیوع کرونا گفت: متأسفانه ما شاهد بی 
برنامگی دولت در مواجهه با بیماری کرونا و ش��رایط خاص پیش آمده بر اثر شیوع 
این بیماری در کش��ور هس��تیم. وی اظهار داشت: اگر امروز و در مواجهه با بیماری 
کرونا کش��ور ما، شرایط بهتری نس��بت به بسیاری از کشورها دارد، به خاطر حضور 
داوطلبانه مردم در صحنه است که با تمام توان سعی دارند تا با همکاری با یکدیگر 

شرایط را           بهبود ببخشند. فارس  

میزان تعیین شده حداقل دستمزد کارگران ظلم است
عضو هیئت رئیسه فراکسیون کارگری مجلس شورای اسالمی، میزان تعیین 
شده به عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال جاری را ظلم در حق آنها 
دانس��ت. نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس در جلس��ه علنی 
دیروز پارلمان در تذکری با اش��اره به مصوب��ه وزارت تعاون درباره افزایش 

۲1 درصدی حقوق کارگران، گفت:ما از نمایندگان کارگران تشکر می کنیم 
ک��ه این قرارداد ترکمن چای جدی��د را امضاء نکردند، لذا باید بیش از پیش به 

این موضوع توجه اساسی شود. عضو هیئت رئیسه فراکسیون کارگری مجلس در پایان 
خطاب به مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را به عهده داشت، خاطرنشان 
کرد: شما عضو فراکسیون کارگری مجلس هستید، باید به حقوق کارگران توجه شود. 
پبشتر جمعی از نمایندگان مجلس از ر نامه ای به محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی خواستار تجدیدنظر در حداقل حقوق کارگران شدند. تسنیم

جلسه نمایندگان با »شریعتمداری« درباره حقوق کارگران
محمد وحدتی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی از 
نشست مشترک اعضای این کمیسیون با محمد شریعتمداری وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه خبر داد. وی افزود: قرار است 
تا در این جلسه موضوع بیماری کرونا و پیامدهای اقتصادی آن بر اقشار 

کم درآمد و همچنین اقدامات انجام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی درباره حمایت از کارگران و مشاغل تعطیل ش�ده بررسی و ارزیابی 

شود. وی با بیان اینکه در این جلسه مشکالت معیشتی و اقتصادی اقشار ضعیف جامعه 
بررسی می شود، ادامه داد: در نشست مشترک با وزیر کار همچنین وضعیت کارگران 
روز مزد، دست فروش��ان، کسبه ُخرد و بازاریانی که بر اثر شرایط کرونایی پیش آمده 
دچار مش��کالت اقتصادی شده اند را بررسی می کنیم. وحدتی اضافه کرد: احتماال در 

این جلسه درباره حقوق کارگران نیز  بحث و تبادل نظر خواهد شد. تسنیم 

رزمایش کمک مومنانه پس از فرمایشات رهبر معظم انقالب برگزار شد 

جلوه هایی از جامعه مهدوی 

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

 مرزها را مکانیزه 
رصد می کنیم

امیر سرتیپ حیدری گفت: ما مرز را با استفاده از فناوری های 
دیجیتالی و سیگنالی روز، به صورت مکانیزه رصد می کنیم 
ب��ه طوری که در طول ۲۴ س��اعت هیچ فعالیت س��یگنالی، 

انسانی و تحرکی از ما پنهان نیست.
امی��ر کیوم��رث حی��دری فرمانده نی��روی زمین��ی ارتش 
جمهوری اس��المی ایران در نشست خبری به مناسبت ۲۹ 
فروردین روز ارتش جمهوری اس��المی ایران و بزرگداش��ت 
حماس��ه آفرینی های نی��روی زمینی ارتش، اظهار داش��ت: 
ماموریت اصلی نیروهای مسلح و نیروی زمینی ارتش، دفاع 
از اس��تقالل و حفظ تمامیت ارضی میهن اس��ت که نیروی 
زمینی قهرمان ارتش در ۳ مقطع مشخص تاریخی توانسته با 
والیت مداری و حضور بی نظیر خود در صحنه این ماموریت 
اله��ی را انجام دهد. امیر حی��دری ادامه داد: اعتقاد دارم که 

نزاجا و ارتش جمهوری اس��المی ایران متولد انقالب است و 
در روز ۲۹ فروردین تولد دوباره ای پیدا کرد. فرمانده نیروی 
زمینی ارتش با بیان اینکه دفاع مقدس دوره دیگری اس��ت 
ک��ه نیروی زمینی نقش خود را ایفا کرد، گفت: نقطه عطف 
س��وم نیروی زمینی پس از جنگ است. بسیاری از نیروها از 
م��رز رفتند، اما نیروی زمینی کم��اکان در مرزها ماند.  امیر 
حیدری در مقایسه ارتش جمهوری اسالمی ایران با نیروهای 
مسلح دیگر کش��ورها و خصوصا ارتش آمریکا، تصریح کرد: 
ما س��ه تفاوت اساسی با ارتش های دیگر کشورها و باالخص 

ارتش آمریکا داریم. تفاوت اول ما در ماهیت ارتش ها است
فرمان��ده نی��روی زمینی ارت��ش در تش��ریح دومین تفاوت 
نیروهای مس��لح کشورمان با نیروهای مسلح دیگر کشورها، 
ادامه داد: به دلیل وجود ولی فقیه اس��ت که تالش نیروهای 
مس��لح جهاد فی سبیل اهلل محس��وب می شود. اما نیروهای 

مسلح آمریکا را چه کسی فرماندهی می کند؟ 
وی گفت: نوع ماموریت ها دیگر تفاوت اس��ت. شما به ارتش 
آمری��کا ن��گاه کنید ک��ه در خلیج فارس چ��ه کار می کند؟ 

مامورت ارتش آمریکا از بین بردن استقالل کشورها است.
امروز بهترین کارویژه ما در بحث کرونا این است که توان مان 

را ب��رای مبارزه ب��ا کرونا در خدمت م��ردم بگذاریم و حتی 
حاضری��م با تصویب و تصمیم فرمان��ده معظم کل قوا، توان 
و تجارب م��ان در ح��وزه مقابله با کرون��ا را در اختیار دیگر 
کشورها بگذاریم.اما شما کارویژه ارتش آمریکا در بحث کرونا 
را ببینید! کارویژه آنها دزدی و راهزنی دریایی محموله دیگر 
کشورها اس��ت. امیر حیدری با بیان اینکه نیروی زمینی در 
میان نیروهای مسلح بیشترین نیرو را دارد، گفت: به حمداهلل 
تاکنون حتی یک س��رباز هم فوتی در بحث ابتال به بیماری 
کرونا نداشته ایم. وی مردم یاری و مردم دار بودن را یکی دیگر 
از وجوه تمایز نیروی زمینی ارتش برش��مرد و خاطرنش��ان 
ک��رد: در س��یل و زلزله و حوادث طبیعی نی��روی زمینی با 
تمام توان حضور پیدا کرده اس��ت و مورد تشویق و تمجید 
فرمان��ده معظم کل قوا ق��رار گرفته اس��ت. فرمانده نیروی 
زمین��ی ارتش گفت: در بحث مقابله با کرونا هم رزمایش��ی 
را راه ان��دازی کردی��م ک��ه در آن دو هدف مش��خص یعنی 
جلوگیری از ش��یوع بیماری کرونا و تبدیل تهدید به فرصت 
را دنب��ال می کنیم. فرمانده نیروی زمینی ارتش در خصوص 
وضعیت کنونی این نیرو، خاطرنش��ان کرد: در غرب، جنوب 
غرب و مرز مشترک با افغانستان نیروی زمینی مستقر است. 

ما مرز را با دیوار گوش��تی مراقبت نمی کنیم، بلکه مرز را با 
اس��تفاده از فناوری های دیجیتالی و سیگنالی روز به صورت 
مکانیزه رصد می کنیم به طوریکه در طول ۲۴ س��اعت هیچ 
فعالیت س��یگنالی، انسانی و تحرکی از ما پنهان نیست. امیر 
حی��دری با بیان اینکه نیروی زمینی به خودکفایی رس��یده 
اس��ت، عنوان کرد: امروز نیروی زمینی به موضوع اس��تمرار 
عملیات��ی جامه عمل پوش��انده و به قط��ب آرامش دادن به 

مردم رسیده است.
وی گفت: بزرگترین ناوگان بالگردی در کشورهای اطراف مان 

متعلق به هوانیروز ما است. 
امی��ر حیدری در خصوص تاثی��ر کرونا بر توان رزمی نیروی 
زمینی ارتش، خاطرنش��ان کرد: توانسته ایم به گونه ای تدبیر 
کنیم که مردمیاری ما تأثیری در توان رزم ما نداش��ته باشد 
چراکه از قب��ل یگان هایی برای این موضوع مانند یگان های 

جنگ نوین در نیروی زمینی وجود داشته است.
وی در خصوص توان پهپادی نزاجا نیز عنوان کرد: در مراکز 
تحقیقاتی مان به موضوع پهپاد به صورت جدی پرداخته ایم 
و ع��الوه ب��ر آن از صنای��ع دفاعی نیز  پهپاده��ای خوبی را 

خریداری کرده ایم. فارس


