
 آمریکا و دوگانگی آزادی بیان 
در برخورد با رسانه های مقاومت

لزوم  و  بیان  آزادی  به  احترام  ادعای  درحالی  آمریکا 
مجازات ناقضان این حق را دارد که این ادعا در تناقض 
روشن با عملکرد مقامات این کشور به خصوص در برابر 

رسانه های مقاومت است.
غربی ها و در راس آن ایاالت متحده همواره با ادعای 
آزادی بیان، سیاست سایر کشورها و به ویژه کشورهای 
خاورمیانه را در این زمینه مورد انتقاد قرار داده و به 

چالش می کشند. 
بهانه نقض مولفه های حقوق بشری  به  آمریکا ساالنه 
و  دولت ها  به سایر  و دمکراتیک هجمه های سنگینی 
ملت ها وارد آورده و آن ها را تحت فشار سنگین قرار 
می دهد حال آنکه بررسی دقیق همین مولفه های مورد 
که  نشان می دهد  این کشور  داخل  در  آمریکا  ادعای 
بسیاری از بدیهیات و مسائل اولیه دمکراسی در داخل 
این کشور و توسط نظام سیاسی آن به شکل نظام مند 

و سیستماتیک نقض می گردد.
عملکرد دولتمردان آمریکایی در چند سال اخیر نشان 
می دهد، در واقع آزادی مطبوعات در امریکا صرفا یک 
شعار است که جامعه امریکایی به آن دست نیافته است 
و قواعد و مقررات مربوط به آن نیز قوانین متروکه ای 
هستند که توسط دولت اجرا نمی شوند و فقط در جایی 
که به نفع دولت باشد به این قوانین استناد می گردد. 

در سطح داخلی آمریکا تاریخ همواره شاهد رفتارهای 
بوده  معترضان  با  سفید  کاخ  مسئوالن  خشونت آمیز 
گذشته  سال  دو  طی  که  تظاهراتی  دو  در  ویژه  به  و 
به کشته شدن وحشیانه  اعتراض  در  آمریکا-یکی  در 
به دست  آمریکایی-آفریقایی  فلوید« شهروند  »جورج 
ترامپ«  »دونالد  هواداران  توسط  دیگری  و  پلیس 
وی  شکست  از  پس  آمریکا  پیشین  جمهوری  رئیس 
راستا  همین  در  است.  بوده  شد،  انجام  انتخابات  در 
سازمان های حقوق بشری گزارش می دهند که پلیس 
آمریکا در سال 2020 بیش از 930 بار به خبرنگاران و 
اهالی رسانه حمله کرده است . بر این اساس در جریان 
اعتراضات اخیر در ایاالت متحده گزارشگر سی ان ان 
در حال گزارش دهی و در برابر دوربین دستگیر شد. 
گلوله های پالستیکی  با شلیک  از خبرنگاران  شماری 
خبرنگاران  از  یکی  تیرادو«  »لیندا   . شدند  زخمی 
دلیل  به  بود  عکاسی  مشغول  که  حالی  در  آمریکایی 

اصابت گلوله پالستیکی برای همیشه کور شد .
فعال سیاسی  و  نویسنده  تحلیلگر،  لندمن«،  »استفن 
آمریکایی می گوید، بخش قابل توجهی از اندیشکده ها 
از  آمریکا  در  آکادمیک  و  دانشگاهی  انجمن های  و 
اولویت های امپریالیستی و نئولیبرال حمایت می کنند. 
را  فدرال  مالی  منابع  باشد،  این  از  غیر  اگر  واقع،  در 
دریافت نخواهند کرد. عالوه بر این، آنها با فشار زیاد 
و حتی تهدید روبرو خواهند شد تا از این سیاست ها 
حمایت کنند. سانسور شدید رسانه ای توسط آمریکا در 
عملیات های مخرب این کشور در خاورمیانه از جمله 
در   2003 سال  در  است.  مشهود  کامال  عراق  جنگ 
جریان حمله ایاالت متحده به عراق، واشنگتن از هر 
از دسترسی مطبوعات  برای جلوگیری  وسیله ممکن 
به اطالعاِت به موقع و درست دریغ نکرد و به خاطر 
تسلط بر رسانه های داخلی، اصل روزنامه نگاری یعنی 
گزارش صادقانه و بی طرفانه را نادیده گرفت. پتر آرنت ، 
 ،)NBC( خبرنگار کهنه کار رادیو و تلویزیون ملی آمریکا
به دلیل ابراز برخی نظرات شخصی در باب جنگ عراق، 

به سادگی از کار اخراج شد.
رسانه های بین المللی نیز در جریان جنگ عراق اجازه 
پوشش دقیق و درست اتفاقات را نداشتند و آمریکا در 
هرزمان به راحتی می توانست برنامه های آنها را قطع 
کند. گزارشگران بدون مرز در این زمینه اعالم کردند 
که نظامیان آمریکایی عالوه بر شرکت در عملیات های 
جنگی، همواره خبرنگاران را نیز مورد هدف قرار داده 

و تهدید می کردند.
در این میان رسانه های مقاومت که کارآمدی خود را 
در جنگ با دشمن ثابت کرده اند، بیش از سایر رسانه ها 
مورد هجمه ایاالت متحده قرار گرفته اند و این کشور 
به بهانه های مختلف اقدام به جریمه و یا مسدود کردن 
نیز  اخیرا  می کند.  مقاومت  به  وابسته  وبسایت های 
پایگاه اینترنتی رسمی پرس تی وی، کتائب حزب اهلل 
عراق، آژانس خبری المعلومه و کاف مدیا عراق، پایگاه 
بحرین،  اللؤلؤة  یمن،  المسیره  العالم،  شبکه  اینترنتی 
فلسطین الیوم و الکوثر توسط آمریکا مسدود شده اند. 
البته موج مسدودسازی سایر رسانه های مقاومت توسط 
ایاالت متحده همچنان ادامه دارد و از آنجایی که بیانیه 
رسمی از سوی دولت آمریکا درباره این اقدام منتشر 
نشده فهرست کامل این وبسایت ها در دسترس نیست.
اولین  آمریکا  مسدودسازی رسانه های مقاومت توسط 
بار نیز  اتفاق می افتد و مطمئنا آخرین  بار نیست که 
نخواهد بود. اما آنچه که مسلم به نظر می رسد آن است 
که در وهله نخست ایاالت متحده علنا ثابت می کند که 
اصل آزادی بیان و مطبوعات در آمریکا که بر اساس آن 
افراد حق نشر افکار و عقاید و اخبار را از طریق نوشته ها 
یا مطبوعات دارند بدون اینکه نشر آن ها منوط به کسب 
اجازه یا محکوم به سانسور باشد، شعاری بیش نیست 
و در وهله دوم رسانه های مقاومت در انجام ماموریت 
نگرانی مقامات  با موفقیت عمل کرده و موجب  خود 

آمریکایی شده اند.  الف

گزارش

رهبر معظم انقالب، صبح روز جمعه ُدز اول واکســن »کوو 
ایران برکــت« را دریافت کرده و تاکیــد کردند:  باید این 

افتخار ملی )تولید واکسن ایرانی( را پاس بداریم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی، صبح 
روز جمعه 4 تیرماه ُدز اول واکســن »کووایران برکت« را 
دریافت کردند. این واکســن که محصول تالش محققان و 
دانشــمندان جوان ایرانی است به تازگی مجوز مصرف را با 
اتکا به دانش بومی دریافت کرد و ایران به یکی از ۶ کشور 

تولیدکننده واکسن کرونا در جهان تبدیل شد. 
رهبر انقالب اســالمی پس از تزریق واکســن، با تشکر از 
همه دســت اندرکارانی که با دانش، تجربه و کوشش علمی 
و عملی خود کشــور را از این افتخار ملی برخوردار کردند، 
گفتند: از وزیر محترم و همه مجموعه بهداشتی و درمانی 
کشــور، از آقای مخبر و همکارانشان که در این قضیه نیز 
همچون مســائل دیگر با دلســوزی، عالقه منــدی، ابتکار 
و توانایــی ظاهر شــدند و از آقایان دکتــر مرندی و دکتر 
ســجادی به دلیل مراقبت های همیشگی از وضع سالمتی 
بنده، صمیمانه تشــکر می کنم. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با اشــاره بــه اصرارهایی که از چند ماه قبــل برای تزریق 
واکسن به ایشــان وجود داشت، خاطرنشــان کردند: من 
اوالً مایل نبودم از واکســن غیرایرانی استفاده کنم بنابراین 
گفتم منتظر واکسن ایرانی می مانم؛ چرا که باید این افتخار 
ملی را پــاس بداریم و تا وقتی امکان پیشــگیری و عالج 
در داخل وجود دارد، چرا از آن اســتفاده نکنیم؟ ایشــان 
افزودند: البته وقتی نیاز باشــد، استفاده از واکسن خارجی 
در کنار واکسن ایرانی نیز ایرادی ندارد، اما باید به واکسن 
ایرانی احترام بگذاریم و از همه دانشمندان جوان، پرتالش 
و فعال در تولید این واکســن و سایر مراکزی که در کشور 
مشغول تولید واکسن هســتند، تشکر کنیم. رهبر انقالب 
اسالمی گفتند: عالوه بر اصرار به استفاده از واکسن ایرانی، 
تأکید داشــتم که دریافت واکســن در نوبت طبیعی خود 
انجام شود که امروز بحمداهلل افراد باالی ۸0 سال و هم سن 

بنده، اغلب واکســن را دریافت کرده اند. ایشــان همچنین 
بر ضرورت ثبت اســناد علمی و انتشــار مقاالت مربوط به 
واکســن تأکید کردند و افزودند: در کنار تولید قوی، سریع 
و بهنگام واکســن، اســناد و مقاالت علمی آن را نیز برای 

آگاهی دنیا از کار بزرگ خود آماده و منتشر کنید.
در ادامه آقای دکتر نمکی وزیر بهداشــت درمان و آموزش 
پزشــکی، با تشکر از حمایت های رهبر انقالب، به مدیریت 
خوب پیک چهارم کرونا در کشور در مقایسه با کشورهای 
دیگــر و ثبت مدل درمان ایرانی اشــاره کــرد و گفت: در 
خصوص واکســن، از ابتدا برای خریــد و همچنین انتقال 
دانــش فنــی اقدامات خوبی انجام شــد و ســتاد اجرایی 
فرمان حضرت امام نیز عالوه بر واکســن در تأمین ماسک 

و دستگاه اکسیژن ســاز همکاری بسیار مناسبی انجام داد. 
دکتر نمکی با اشــاره به رسوا شدن آمریکایی ها در ادعای 
نبــود محدودیت در انتقال تجهیزات و دارو به ایران گفت: 
پس از آنکه ما مجوز واکســن صادر کردیم، رئیس جمهور 
آمریکا اعالم کرد امکان انتقال واکسن به ایران وجود دارد 
که نشــان داد حرف های قبلی آنها دروغ بوده اســت. وزیر 
بهداشت گفت: تا پایان مرداد گروههای آسیب پذیر، بیماران 
صعب العالج و افراد باالی ۶0 سال واکسن دریافت خواهند 
کرد و پس از آن دانش آمــوزان و عوامل مدارس در نوبت 
تزریق قرار می گیرند. دکتر نمکی همچنین از فعالیت یک 
گروه ویژه برای ثبت مستندات علمی واکسن های مختلفی 
که در کشــور در حال تولید هستند و ارائه این مستندات 

به سازمانهای جهانی خبر داد. وی درباره رعایت های الزم 
پس از تزریق واکســن نیز گفت: همچنان باید از ماســک 
اســتفاده شود، چرا که واکســن احتمال بیماری سخت را 

پایین می آورد اما همچنان احتمال ابتال وجود دارد.
همچنین آقای مخبر رئیس ســتاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( نیز تزریق واکسن به رهبر انقالب اسالمی را اتفاقی 
منحصر بفرد و ترجمه عملی اعتماد بنفس داخلی و اتکاء به 
جوانان و تالش های بیش از 200 جوان متخصص با میانگین 
ســّنی زیر 30 سال دانست. مخبر با اشــاره به تالش های 
محققان شــرکت های دانش بنیان در تولید انبوه ونتیالتور 
و داروهایی مانند رمدیســیور، گفت: تا پایان شهریور بخش 

عمده ای از نیاز کشور به واکسن تأمین خواهد شد.

گزارش

کشور نیاز به کاردرمانی داشت نه گفتار درمانی
عضو کمیســیون برنامه و بودجه گفت: روحانی در هشت سال اخیر تالش 
کرد مشکالت را با گفتار درمانی اداره کند، در حالی که حل مشکالت کشور 
نیاز به کاردرمانی داشت. احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در مجلس در 
واکنش به اظهارات روحانی مبنی بر اینکه دولت سیزدهم وضعیت بهتری 
خواهد داشت و در وضعیت خوبی کشور به دولت آینده تحویل داده می شود، 
گفت: شــرایط کشور در حوزه های کشاورزی، صنعت، ورزش، اقتصاد و معیشت 
به مراتب بدتر از هشــت سال قبل اســت. وی ادامه داد: امروز خزانه نه تنها خالی، 
بلکه منفی اســت. دولت بعد خزانه ای را تحویل می گیرد که با کسری بودجه و تراز 
منفی روبرو است. وضعیت کشاورزی به گونه ای است که دولت تدبیر حتی نتوانست 
خوراک دام و مرغ را تأمین کند. بســیاری از دام ها کشتار می شوند به خاطر اینکه 

دامداران نمی توانند هزینه تأمین خوراک دام را بپردازند.  مهر

حضور پرشور مردم در انتخابات یک »نه« بزرگ به دشمنان بود
نماینده آمل در مجلس با بیان اینکه حضور پرشــور مردم در انتخابات 
یک »نه« بزرگ به دشــمان داخلی و خارجی بود، گفت: 500 شــبکه 
خارجی با فضاســازی علیه نظام و رهبری مردم را به عد م مشــارکت 
در انتخابات تشــویق می  کردند که البته موفق نشدند. رضا حاجی پور 
با اشــاره به حضور پرشــور مردم در انتخابات 2۸ خــرداد گفت: مردم با 
حضور پرشــور خود در انتخابــات 2۸ خرداد بار دیگر به اســتکبار جهانی 
و در رأس آنهــا آمریکا و همچنین دشــمنان یک نه بــزرگ گفتند. وی افزود: 
دشــمنان داخلی ما هم کمتر از اروپایی هــا و آمریکا عمل نکردند و تمام تالش 
خــود را برای عدم حضور مردم در انتخابــات به کار گرفتند. نماینده مردم آمل 
 اظهار داشــت: مردم در انتخابات ریاست جمهوری به دعوت رهبر معظم انقالب 

لبیک گفتند.  فارس

طرح تغییر ساعت رسمی کشور در دستور کار مجلس
عضو کمیسیون شــوراهای مجلس گفت: تغییر ســاعت رسمی کشور 
در اکثر کشــور های دنیــا که مبتکر آن هم بودنــد، صورت نمی گیرد. 
ابوالفضــل ابوترابی با اشــاره به اینکه طرح تغییر ســاعت در دســتور 
کار مجلــس قرار گرفته اســت گفت: ما قانون تغییر ســاعت مان را از 
اروپایی هــا گرفته ایم این قانــون در قرن هجدهم در فرانســه به دلیل 
صرفه جویی در روشــن کردن شمع شــکل گرفت و باالخره در قرن بیست 
و یکم اجرایی شــد؛ ابتدای امر آلمانی ها ســپس فرانسوی ها و بعد از آن در کل 
اروپا این قانون مورد اســتقبال قرار گرفت. وی افزود: اروپایی ها در سال 2020 
اعالم کردند که این قانون به لحاظ مباحث فیزیولوژی، فرهنگی و روانشناســی 
 مشکالتی ایجاد می کند و حتی اگر این طرح از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه 

باشد.  باشگاه خبرنگاران جوان

رهبر انقالب پس از دریافت واکسن »کوو ایران برکت«:

منتظر واکسن ایرانی ماندم برای پاسداشت افتخار ملی
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سعید حجاریان اخیراً در یک توییت نوشت: »اصالحات صندوق محور ُمرد«! این 
جمله به معنی روی آوردن رجال هسته سخت اصالحات به آنارشیسم و خشونت 

علیه نظام و مردم است.
 ســعید حجاریان، از رجال ســتادی اصالح طلب و فردی که بعنوان تئوریسین 
تحریم خاموش انتخابات از جانب هســته ســخت جریان چپ شناخته می شود 
به تازگی در یک توییت با اشــاره به انتخابات 1400 از این نوشت که اصالحات 

صندوق محور مرده است!
در توییت حجاریان می خوانیم:

»اصالحات صندوق محور ُمرد! اما قبل از تدفین شــکوهمند باید به اتاق تشریح 
برده شــود تا علت مرگ روشن شود. آیا مرگ به علت کهولت سن بوده است یا 

می توان رد پای قاتل یا قاتالنی را پیدا کرد؟«
محتوای این توییت از آن رو حائز اهمیت است که رجال اصالح طلب بارها اعالم 
کرده اند اصالحات بر دو قســم است. صندوق محور و با ابزار خشونت! و مادام که 
صندوق رأی و انتخابات هست نیازی به استفاده از زور و خشونت و سالح نیست.

نتیجه ساده است!
اکنــون کــه حجاریان اعــالم می کنــد اصالحــات صندوق محور مــرد! یعنی 
ســتاد اصالحات و کســانی که عالما عامدا دســت به تحریم انتخابات و خروج 
از مردمســاالری زده اند؛ علیه نظام اســالمی به گزینــه دوم روی خواهند آورد؛ 
گزینه ای که چیزی جز خشونت علیه نظام برای »اصالحات« نیست. یعنی سالح 
کشــیدن علیه نظامی که میراث خون هزاران شهید است و حاج قاسم سلیمانی 

آنرا حرمی مقدس می دانست.
البته گزینه خشــونت در تمام طول ســال های مدعای انتخابات محوری هم در 
دســتور کار هسته سخت اصالحات بوده است و از مثال های آن می توان به فتنه 

۸۸ و فتنه اقتصادی آبان 9۸ اشاره کرد.
مع الوصف حجاریان و دوســتان او در این تصور هستند که با توجه به بروز برخی 
چالش ها امروز می توانند ماهیت پنهان در زیر ماســک دموکراسی شــان را عیان 
کنند و خط های روشــنی را به میلیشای خود بدهند. میلیشایی که البته همواره 
تردیدهای فراوانی در توان اثرگذاری آن وجود داشــته و تجربه هایش نظیر آبان 

9۸ نیز مشحون از شکست است...
در بحث عالقه حجاریان به  اعتراض خیابانی باید دانست که او پس از جریانات و 
تجمعات مربوط به درگذشت یک خواننده جوان نیز آدرس خیابان را به مردم داد!

او گفته بود: »همین مردم برای پاشــایی به خیابان آمدند و حمایت کردند. باید 
برای دیگر خواسته ها هم فشار اجتماعی وارد کنند«! ]1[

حجاریان همچنین طی یادداشــتی در شــهریورماه ســال گذشــته عمال ِگرای 
اغتشاش در انتخابات 1400 را داده و نوشته بود:

»ممکن است در بحبوحه انتخابات 1400، مثاًل هفته منتهی به رأی گیری، تورم 
بیش از میزان فعلی شتاب بگیرد و قیمت ها به شکلی سرسام آور افزایش پیدا کند. 
این موضوع از آنجایی واجد اهمیت است که معموالً تورم نوروز به نیمه های بهار 
یا حتی اوایل خردادماه ســرریز می کند یعنی همان معضلی که در ادبیات ما به 
»ســیاه بهار« یا »گدا بهار« مشهور است. این ها در حالی است که دولت برخالف 
دیگر ادوار قادر به مدیریت بحران معیشت )ولو به صورت مقطعی به وسیله تزریق 
پول( نیســت، زیرا اساساً اسباب آن را در اختیار ندارد. با این اوصاف ممکن است 
در بزنــگاه انتخابات برخی هرج ومرج های بخشــی و منطقــه ای پدید آید. مانند 
انباشت مطالبات معوق دی ماه 139۶ یا آنچه در آبان ماه 139۸ رخ داد. در نتیجه 
بنا به عادت مألوف، میان طرفداران نظام از یک سو، و مردم معترض و مستأصل 

و جان بر کف درگیری پدید می آید! «]2[
پیش بینی )بخوانید ِگــرا دادن( عجیبی که البته به فضل خدا و با بصیرت مردم 
شکســت خورد. اما این محقق نشدن و این شکست های حجاریان به معنی اتمام 
پروژه و پایان تهدیدات فتنه گون رجال هســته ســخت اصالحات نیست و آنها 
همانطور که در توییت اخیر حجاریان قابل رؤیت اســت؛ بــا تحریم انتخابات و 
خروج از مردمســاالری عمال به ســمت رویارویی مســتقیم با نظام و مردم  گام 

برداشته اند.
این ماجرا البته جالب تر هم می شــود هنگامی که از بیانیه مهر پارســال موسوی 
خوئینی ها در تأکید بر »تحریم خاموش انتخابات 1400 توســط اصالح طلبان« 

خوانشی مجدد داشته باشیم! 
او در بند پایانی بیانیه خود نوشته بود:

»اگر انتخابات آزاد نباشد و از همان آغاِز راه و در مراحل مختلِف انتخابات، عده ای 
مرتکب کارهایی شــوند که نباید بکنند، سرانجام این ملت بزرگ ایران است که 
تصمیم نهایی را خواهد گرفت، و در این صورت خســران از آن کســانی است که 
راه را بر اصالحات بســتند.« و تصمیم نهایی مردم و خسران! در واقع همان اراده 
حجاریان از تأکید بر مرگ اصالحات صندوق محور اســت که جز با خشــونت و 

خیابان معنا نمی شود.

نور در اتاق تاریک 
خوئینی ها و حجاریان در این تئوری های آنارشیســتی تنها نیســتند و کســان 
دیگری نیز همراه با آنها از بام تا شام مقوالتی ضد امنیتی را در ذهن سمپات های 

اصالح طلب پمپاژ می کنند.
این علیرضا علوی تبار بود که چند ماه قبل از آبان 9۸ گفته بود مردم در صورت 

اعتراض خیابانی بایستی مکان های حساس نظام را اشغال کنند. ]3[
و یا همینطور محمدرضا تاجیک که نظام اســالمی را به کشتی تایتانیک تشبیه 
کرد که اسیر گرداب شده است ]4[ و یا مصطفی تاجزاده که زمانی اینطور گفته 

بود که خیلی از حرف های ما و براندازان یکیست! ]5[
الزم به تأکید اســت که رجال برنشســته در ســتاد هسته ســخت اصالحات از 
آنرو اینچنین آخته و بی پروا عازم جبهه برخورد رودرو با نظام اســالمی شده اند 
کــه خود را فرماندهان موفــق عملیات هایی مثل تحریــم انتخابات های مجلس 
یازدهــم و دولت ســیزدهم، آبان 9۸ و دیماه 9۸ می داننــد و از همه مهمتر در 
این تصور هســتند که توانســته اند با »ترویج ناامیدی و سیاه نمایی«، سبب ساز 
ناامیــدی مــردم از حاکمیت شــده و نظام را بــا یک تهدیــد و چالش بزرگ 
 چندین ســاله دســت به گریبان کنند که هر آن بتوان کبریــت در آن انداخت 

و شاهد شعله ور شدنش بود!
آنها فکر می کنند در فرجام این ماجرا پیروز خواهند شد...

در این میان البته باید دانســت همه کســانی که در اردوگاه جریان چپ حضور 
دارند با رجال ســتادی این جریان در خروج از انتخابات و شمشیر کشیدن علیه 

نظام همراه نیستند و می خواهند داخل نظام بمانند.
اصالح طلبــان نجیبی که نام آنها را بایــد در »ائتالف جمهور« )ائتالفی مرکب از 
برخی احزاب و گروه های چپ که با معرفی عبدالناصر همتی رسما وارد انتخابات 
1400 شــد( جست وجو کرد و من بعد از این اصالحات را با نام آنها شناخت نه با 
اسم و رسم آنارشیست های مســلحی مثل حجاریان و موسوی خوئینی ها و... که 

تکلیف آنها روشن است.
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رخ تازه اصالحات پس از پاکسازی شورشی ها و چپ های تحریمی

دفاع از مرزهای آبی کشور؛ 
 مأموریت اصلی 

نیروی دریایی سپاه
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاســداران انقالب اسالمی با 
تاکید بر اینکه نیروی دریایی ســپاه در کنار مردم اســت، 
گفت: در منطقه زاچ و داربست در حال احداث 154 واحد 

مســکونی هســتیم که در کنار آن ها مدرســه و مسجد و 
بازارچه نیز احداث می شود.

ســردار دریادار »علیرضا تنگسیری« در نشست با استاندار 
هرمزگان پیرامون رفع مشــکالت مردم مناطق ســیل زده 
هرمزگان، گفت: وظیفه اصلی ما در نیروی دریایی ســپاه 
حفظ و حراســت از تمامیت ارضی و دفاع از مرز های آبی 
کشور اســت؛ اما هرگاه برای مردم عزیز کشور مشکلی به 
وجود بیاید، ما در کنار آن ها هستیم و برای کمک به مردم 

تالش می کنیم تا دغدغه آن ها کاهش یابد.
وی افزود: ما هرجا احســاس کردیم که مردم به مشــکل 

برخورده انــد در کنار ســایر ارگان ها و ســازمان ها حضور 
داشــتیم و توانســتیم با بهره گیری از ظرفیت ها در انجام 

خدمت به مردم همکاری کنیم.
فرمانده نیروی دریایی سپاه اضافه کرد: در سیل اخیر شرق 
هرمزگان نیز نیروی دریایی سپاه جزو اولین گروه هایی بود 
که برای امدادرســانی خود را به این منطقه رساند و تالش 

کرد به مردم سیل زده کمک کند.
تنگسیری گفت: ما پس از اطالع از وضع زندگی نامطلوب 
مــردم عزیــز در منطقه زاچ و داربســت خــود را به آنجا 
رســاندیم و کمک های اولیه را انجام دادیم و ســپس در 

تالش برای رفع کامل مشکالت این مردم بودیم.
وی ضمن قدردانی از اقدامات اســتاندار هرمزگان، تصریح 
کرد: در منطقه زاچ و داربســت در حال احداث 154 واحد 
مســکونی هســتیم که در کنار آن ها مدرســه و مسجد و 

بازارچه نیز احداث می شود.
فرمانــده نیروی دریایی ســپاه اظهار داشــت: ما آمادگی 
خــود را بــرای کمک به مــردم منطقه لیره ای جاســک 
نیز اعــالم می کنیم و تــالش خواهیم کرد تا مشــکالت 
 مــردم ایــن منطقــه نیز بــا همــکاری همــه ارگان ها 

کاهش یابد.  دفاع پرس


