
وزیر کشور:
هیچ ایرانِی ایران دوست نمی پذیرد 
کشور با توطئه دشمن ناامن شود

وزیـر کشـور بـا بیـان اینکه دشـمن با اتخـاذ جنگ 
ترکیبـی بـه دنبـال بـی ثباتـی و ناامنـی در کشـور 
اسـت؛ از احـزاب، جریانات سیاسـی و شـخصیت ها 
خواسـت در برابـر اغتشاشـگران و برهـم زننـدگان 
امنیت کشـور، موضع گیری روشـن داشـته باشـند.
بـه  مراسـمی  در  دوشـنبه  روز  وحیـدی  احمـد 
مناسـبت هفته بسـیج که با حضـور کارکنان وزارت 
کشـور برگزار شـد، اظهـار کـرد: اسـتقالل، امنیت، 
منافـع و ثبـات ملـی کشـور و انقـالب موضع گیری 
شـفاف گروه ها و شـخصیت هـای سیاسـی در برابر  
توطئـه آشـکار دشـمن را ایجـاب مـی کنـد. وی 
ادامـه داد: جریان دشـمن امروز بـا در پیش گرفتن 
جنـگ ترکیبـی و بـه میـدان آوردن همـه ظرفیت 
هـای رسـانه ای بـه دنبـال تضعیف پایه هـای ثبات 
و امنیـت کشـور اسـت و در ایـن شـرایط حسـاس 
بایـد همگان بـا هوشـیاری و آگاهی کامـل در برابر 

دسیسـه هـای معانـدان عمـل کنند.
 وزیـر کشـور گفـت: هیـچ ایرانـِی ایـران دوسـت 
نمی پذیـرد کـه کشـور بـا توطئـه دشـمن، ناامـن 
شـود و از ایـن رو شـخصیت هـا و چهـره هـا بایـد 
موضع مشـخص و آشـکاری نسـبت به ناامنی و بی 
ثبـات سـازی جریان معاند داشـته باشـند. وحیدی 
بـا بیـان اینکه نباید مقهور جنگ نرم دشـمن شـد، 
توضیـح داد: ایـران اینترنشـنال بـا پـول عربسـتان 
سـعودی و شـبکه بـی بی سـی با حمایـت و بودجه 
دولـت انگلیـس اداره می شـود و بر همـگان حقد و 
کینـه سـعودی هـا و انگلیسـی ها نسـبت بـه ایران 
عزیـز مشـخص اسـت. بـرای همیـن روایـت ایـن 
رسـانه هـا همـواره از سـر دشـمنی و تـالش بـرای 

تضعیـف ایـران بوده اسـت.
از سـوی  افـکار  و  ذهـن  مهندسـی  بـرای  تـالش 
جریان رسـانه ای دشـمن دیگـر محور مورد اشـاره 
وزیـر کشـور بـود و در ایـن خصـوص گفـت: نبایـد 
اجـازه دهیـم کـه جوانـان عزیز کشـور که سـرمایه 
هـای اصلـی کشـور هسـتند در تلـه دشـمن قـرار 
گیرنـد و روشـنگری حقایـق و اهداف پلید دشـمن 
از ضروریـات جـدی اسـت. وحیـدی یـادآور شـد: 
دشـمن با تمام ظرفیت و با انتشـار اخبـار دروغین، 
سـعی در القـای فضای بی ثباتی در کشـور دارد که 
بایـد بـا ایـن احسـاس ناامنـی مقابلـه کنیـم.وی با 
اشـاره بـه ناآرامی هـای اخیر در کشـور اظهـار کرد: 
در اتفاقـات اخیر، نیروهای خدوم بسـیجی سـربلند 
و پـر افتخـار عمـل کردنـد و آنچـه دشـمن بـرای 
ایجـاد ناامنـی و بی ثباتـی در کشـور طراحی کرده 

بـود را خنثی سـاختند.
وزیـر کشـور بـا بیـان اینکه دشـمن بـرای تضعیف 
اقتـدار و تـوان نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی 
و  ترکیبـی  توطئه هـای  انـواع  بـه  دسـت  ایـران 
پیچیـده می زنـد، گفت: امـروز بسـیجیان در مقابله 
بـا توطئـه جدیـد دشـمن در میـدان مخلصانـه و 
قهرمانانـه حضـور دارند و در این مسـیر جان نثاری 

می کننـد.
وحیـدی بـا بیـان اینکـه بسـیجیان در همـه نقـاط 
کشـور در حـال دفـاع از امنیـت و آرامـش مـردم 
دهـه  امـروز  بسـیجیان  کـرد:  اظهـار  هسـتند؛ 
هشـتادی هایـی هسـتند کـه بـا عشـق بـه مکتب 
امـام خمینـی)ره( و آرمـان های انقالب اسـالمی به 
مقابلـه بـا اغتشاشـگران مـی پردازنـد. وی با اشـاره 
بـه بیانـات رهبـر کبیـر انقـالب اسـالمی بـا ایـن 
مضمـون کـه جوانـان امـروز از جوانان صدر اسـالم 
اگـر برتـر نباشـند پایین تـر نیسـتند، گفـت: نسـل 
امروز بسـیجیان از نسـل اول انقالب هم پرشـورتر و 
انقالبی تـر هسـتند و ایـن همان نشـانه زنـده و پویا 

بـودن ایـن انقـالب بـزرگ دینی اسـت.
اصلـی  تـرس  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  کشـور  وزیـر 
دشـمن در پویایـی و زنـده بـودن انقـالب اسـالمی 
اسـت، گفت: دشـمن تصور داشـت بـا ابـزار تحریم 
اقتصـادی مـی توانـد اهدافـش را پیش ببـرد اما در 
عمـل دیـد کـه انقـالب بـه مسـیر پیشـرفت خـود 
ادامـه می دهد و مشـکالت کشـور در حـال برطرف 
شـدن و مدیریـت اسـت. وحیـدی دسـتیابی علمی 
کشـور بـه فناورهـای نویـن بـه خصـوص موشـک 
هایپرسـونیک گفـت: موشـک هایپـر سـونیک یک 
طیـف بزرگـی از دانش و فناروی اسـت کـه جوانان 
و مهندسـان پرتـالش کشـور به آن دسـت یافته اند.
وی خاطرنشـان کـرد: دشـمن بعـد از ناامیـدی از 
فشـار اقتصادی به سـمت جنگ ترکیبـی روی آورد 
و در ایـن جنـگ همه ظرفیت هـا را به میدان آورده 

است.
وزیـر کشـور در ایـن خصـوص گفـت: دشـمن بـا 
علنـا  و  رسـما  طلـب  تجزیـه  و  برانـداز  جریانـات 
نشسـت برگـزار مـی کنـد و ایـن امـر نـه نشـانه 
قـدرت، بلکـه اسـتیصال آنهـا از پیشـرفت کشـور 
اسـت.وحیدی بـه جنگ روایت ها از سـوی دشـمن 
اشـاره کـرد و افـزود: جریـان خشـن و تنـدی کـه 
امنیـت مردم را نشـانه گرفتند، به عنـوان اعتراضات 
مسـالمت آمیـز جلـوه می دهنـد و در مقابـل، علیه 
بسـیجیان و مدافعـان امنیـت کـه از حریـم کشـور 

پاسـداری مـی کننـد؛ شـبهه افکنی می کننـد.
رئیس شـورای امنیت کشـور  در پایان خاطر نشـان 
کـرد: نبایـد اجـازه دهیـم، دشـمن روایـت سـازی 
دروغیـن داشـته باشـد و امـروز بسـیجیان عزیـز 

کشـور جانانـه از امنیـت کشـور دفـاع مـی کنند.

اخبار

رئیـس جمهـور کسـب رتبـه اول در منطقـه و پانزدهـم 
در دنیـا در حـوزه بهداشـت و درمـان را نشـانه پیشـرفت 
از  کینـه دشـمنان  گفـت:  و  دانسـت  بالندگـی کشـور  و 
همین دسـتاوردهای عظیم ناشـی شـده و قطعاً بـرای آنها 
پذیرفتنـی نیسـت کـه کشـوری تحـت تحریم نـه تنها ۹۵ 
درصـد از داروهـای مورد نیـاز مردمش را تولیـد کند، بلکه 

بـه صادرکننـدگان دارو نیـز تبدیل شـود.
سـید ابراهیـم رئیسـی در هشـتمین مقصـد از جلسـات 
نظـارت سـتادی بـر دسـتگاه های اجرایی، دیروز بـه وزارت 
بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی رفت و پس از اسـتماع 
گـزارش وزیـر و معاونین این وزارتخانه از عملکرد یکسـاله، 
راهکارهـا و پیشـنهاداتی در ۲۳ محـور در جهـت ارتقـای 
کمـی و کیفـی فعالیت هـای وزارت بهداشـت و درمـان و 

آمـوزش پزشـکی ارائـه کرد.
همـه  نقش آفرینـی  از  قدردانـی  ضمـن  جمهـور  رئیـس 
دسـت اندرکاران و مسـئوالن ایـن بخـش در ادوار مختلـف 
در ارتقای شـاخص های سـالمت، بهداشـت و درمان کشور، 
تصریح کرد: وزارت بهداشـت و درمان، در دولت سـیزدهم، 
در شـرایط بسـیار سـخت همه گیـری کرونـا کار خـود را 
آغـاز کـرد کـه روزانـه بیـش از ۷۰۰ نفـر از هموطنانمـان 
جـان خـود را از دسـت می دادنـد و خانواده هـای بسـیاری 
داغـدار می شـدند، امـا بـا همـت مسـئوالن ایـن وزارتخانه 
بـرگ زرینـی در تاریـخ نظام سـالمت کشـور رقـم خورد و 
در کنتـرل ایـن بیمـاری بـه نقطـه ای رسـیدیم کـه هم در 
ابتـال و هـم در فوتی هـا، آمـار صفر یـا تک رقمـی را تجربه 
می کنیـم و اقـدام جهـادی وزارت بهداشـت و کادر درمـان 
کشـور در واکسیناسـیون سراسـری مـردم مـا را در زمـره 

کشـورهای موفـق در مبـارزه بـا کرونا قـرار داد.
رئیسـی »بیمه رایـگان ۶ میلیون نفـر« از دهک های پایین 
جامعـه در قالـب بیمـه سـالمت را اقدام بزرگ و ارزشـمند 
دیگر دولت سـیزدهم در عرصه بهداشـت و سـالمت عنوان 
کـرد و افـزود: بـا اسـتمرار طـرح بیمـه سـالمت در چنـد 
مـاه آینـده، پوشـش بیمـه همگانی کـه از اقدامـات ناتمام 

دولت هـای گذشـته بـوده اسـت، محقق خواهد شـد.
رئیـس جمهـور طراحی و اجـرای »طرح دارویـار« با هدف 
مبـارزه بـا رانت و قاچاق معکـوس دارو را اقـدام مهم دیگر 
اظهـار  و  برشـمرد  سـیزدهم  دولـت  در  بهداشـت  وزارت 
داشـت: اهمیـت نظـارت بـر اجـرای صحیـح ایـن طـرح 
بسـیار مهـم، کمتـر از طراحـی آن نیسـت و تحقـق کامل 
ایـن طـرح نیازمند توجـه و مراقبت دقیق، موثر و مسـتمر 

وزارت بهداشـت اسـت.
رئیسـی بـه اجـرای موفق »طـرح نسـخه الکترونیـک« نیز 
اشـاره کـرد و گفـت: ایـن طـرح مهـم و کاربـردی مدت ها 
بـه کنـدی انجـام شـده و در میدان اجـرا قـرار نمی گرفت، 
امـا در دولـت سـیزدهم بـه صورت موفـق به اجـرا درآمد و 
آن بخش معدود از پزشـکان محترم که همچنان از نسـخه 
الکترونیـک اسـتفاده نمی کننـد نیـز بایـد خـود را مقیـد و 
موظـف بـه اجـرای آن بدانند تـا در روند اجـرای این طرح 

اخـالل ایجاد نشـود.
رئیسـی در ادامـه به مدیـران این وزارتخانـه توصیه کرد در 
زمینـه افزایـش دانشـکده های پزشـکی، بـه دور از توقعات 
و چانه زنی هـا، مـالک و معیـار را صرفـا تشـخیص و نظـر 

کارشناسـی قـرار دهند.
رئیـس جمهور در بخش دیگری از سـخنانش به مسـئوالن 
وزارت بهداشـت توصیـه کـرد بـا پایـش دقیـق و مسـتمر 
اجـرای »قانـون جوانـی جمعیت« به عنوان یکـی از قوانین 
مـورد تأکیـد دولـت، هر بخشـی را کـه مشـکلی در اجرای 
آن وجـود دارد، یـا اجـرای آن مثمرثمـر نیسـت، حتمـاً به 

دولـت و مجلـس گـزارش کنند.
بازنگری در سـاعات کشـیک  پزشـکان در بیمارسـتان ها با 
هـدف افزایـش کیفیـت خدمـات پزشـکی، بهره گیـری از 
ایده هـا و نظریـات جدیـد در حـوزه درمان بویـژه در بحث 
طـب سـنتی، ارتبـاط مؤثر بـا نخبـگان و توجه بـه نظرات 

سیاسـی  مسـائل  در  سـلیقه  تفـاوت  برغـم  متخصصـان 
و اجـرای عدالـت در نظـام پزشـکی در بخـش آمـوزش، 
جـذب، ارتقـا، توزیـع نیـروی انسـانی و تقسـیم امکانات و 
ظرفیت هـا نیـز از توصیه هـای مهـم رئیسـی بـه مدیـران 

وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی بـود.
رئیسـی »پیش بینـی نیازهـای دارویـی کشـور« را امـری 
بسـیار مهـم و حیاتـی توصیـف و تصریـح کـرد: تشـکیل 
معاونـت غـذا و دارو در ایـن وزارتخانـه به معنای آن اسـت 
کـه امنیـت غذایـی و دارویـی بـه شـکل توأمـان و در یک 
درجـه از اهمیـت قـرار دارد، بنابراین مسـأله تأمین داروی 
مـورد نیاز کشـور بسـیار حائز اهمیت اسـت و پیدا نشـدن 
یـک دارو در داروخانه هـا تمام اقدامات و خدمات ارزشـمند 
مجموعـه نظـام سـالمت و بهداشـت و درمان کشـور را زیر 

سـوال خواهـد برد.
رئیـس جمهـور ضـرورت تبییـن اقدامـات و خدمـات ارائه 
شـده در حـوزه بهداشـت و درمـان بـه مـردم در دولـت 
مردمـی، از جملـه نظارت بر انضباط مالی در بیمارسـتان ها 
و بسترسـازی بـرای حفظ نخبگان حوزه پزشـکی از سـوی 
وزارت بهداشـت را مـورد اشـاره قـرار داد و اظهـار داشـت: 
مسـأله ارتقـای بهـره وری نیز یکی دیگر از مسـایل محوری 
و مهـم در دولـت سـیزدهم اسـت. در همـه حوزه هـا بویژه 
در حـوزه بهداشـت و درمـان بـه دنبـال آن هسـتیم تـا بر 
اسـاس یـک نظـام برنامه ریـزی و ارزیابـی دقیـق، بـه نحو 
شایسـته و بـا هـدف افزایـش بهـره وری از نیـروی انسـانی 
اسـتفاده کنیم، چرا که رشـد اقتصادی، سـالمت و کیفیت 

خدمـات پزشـکی، متکـی به افزایـش بهره وری اسـت.
رئیـس جمهـور در پایـان بار دیگـر »توجه ویـژه به موضوع 
بهداشـت« در راسـتای پیشـگیری قبـل از درمـان را مورد 
تأکیـد قـرار داد و گفـت: امیدواریـم با اسـتمرار تالش های 
مجموعـه وزارت بهداشـت و درمـان و آمـوزش پزشـکی، 
حفـظ  بـا  تـوأم  و  مردم محـور  عادالنـه،  سـالمتی  نظـام 
کرامـت بیمار داشـته باشـیم کـه به قطب سـالمت منطقه 

و جهـان نیـز تبدیل شـده باشـد.
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گزارش
رئیسی در جلسه نظارت ستادی بر وزارت بهداشت: 

کمبودیکداروخدماتارزشمندنظامسالمترازیرسوالمیبرد

روابـط عمومـی نیـروی زمینـی سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی از آغـاز دور 
جدیـد حمـالت موشـکی و پهپـادی قـرارگاه حمزه سیدالشـهدا علیه السـالم به 
مقرهـای باقیمانـده تروریسـت های تجزیه  طلـب ضدایرانی در مناطقـی از اقلیم 

شـمال عراق خبـر داد.
متن اطالعیه روابط عمومی نیروی زمینی سپاه به این شرح است:

سـازماندهی  و  آمـوزش  اسـتقرار،  توطئـه،  مراکـز  و  مقرهـا  انهـدام  ادامـه  در 
گروهک هـای تروریسـتی تجزیه طلب ضدایرانی در اقلیم شـمال عـراق، برخی از 
مقرهـای باقی مانـده مزدوران اسـتکبار جهانی از سـاعات اولیه بامداد )دوشـنبه( 

هـدف دور جدیـد حمالت موشـکی و پهپـادی قـرارگاه حمزه سیدالشـهدا علیه 
السـالم نیـروی زمینی سـپاه قـرار گرفتند.

طــی ایــن حمــالت کــه در مناطقــی در عمــق اقلیــم شــمال عــراق از 
ــدام  ــن انه ــت، ضم ــام گرف ــنجق انج ــز و کوی س ــکان، زرگوئی ــه جژنی جمل
 اهــداف مــورد نظــر، ضربــات و خســارت های ســنگینی بــه تروریســت ها 

وارد آمد.

سپاه:ضربات و خسارت های سنگینی به 
تروریست های  کردستان عراق وارد کردیم

جانشــین فرمانده کل ســپاه گفــت: فناوری هایی در 
حوزه نظامــی داریم که هیچ کســی از آن ها خبر ندارد 
و آمریکایی هــا زمانی متوجه آن می شــوند که ما آن ها 

را به کار ببریم.
سردار دریادار علی فدوی جانشــین فرمانده کل سپاه، 
در همایــش جایگاه علم و فنــاوری در دفاع مقدس که 
امروز )دوشنبه( در دانشگاه جامع امام حسین )ع( برگزار 
شــد، اظهار داشــت: حضرت امام خمینی )ره( در سال 
۱۳۴۲ عبارتی را گفتند به این مضمون که سربازان من 
در قنداق هســتند و اثر وضعی در کالم امام )ره( وجود 
داشت و این سربازان از زمان دفاع مقدس و حتی امروز 

در میدان حضور دارند.
سردار فدوی افزود: در اوایل انقالب بالفاصله دشمنی ها 
بروز پیــدا کرد و بهمن ۱۳۵۷ به انقالب حمله کردند و 
فرصتی برای سازماندهی و آموزش و تسلیح نیروها نبود. 
رزمندگان بسیج و ســپاه در زمان جنگ آموزش ندیده 
بودند، ولــی وقتی ندای امام به گوش رســید در حین 

جنگ و در زمان انجام تکلیف آموزش دیدند.
جانشــین فرمانده کل ســپاه تصریح کرد: سپاه بعد از 
پیروی انقالب اسالمی توسط، ولی خدا تشکیل شد. روز 
۸ اسفند ســال ۱۳۶۵ اوج عملیات کربالی ۵ جلسه ای 
برقرار شــد که به ســپاه گفتند به دریا بــرو، زیرا گفته 
بودند که جنگ غالب و مغلوب ندارد. در هیچ جای دنیا 
کســی جرات و توان طراحی عملیاتی، چون والفجر ۸ را 
نداشت، اما سپاه توانســت از رود اروند عبور کند. ما از 
۱۰۵ تیپ عراق اسیر داشــتیم و بسیاری شان کشته و 
زخمی داشت و در اینجا مشخص شد که جنگ غالب و 

مغلوب دارد، ولی غالب آن عراق نیست.

وی افزود: در ســال ۱۳۶۵ آمریکایی ها به طور مستقیم 
وارد جنگ شــدند و به عراقی ها گفتند شــما ایران را از 
دریــا مورد حمله قرار دهید و ما هــم ایران را می زنیم، 
طوری که ایران نتواند دفاع کند. در زمان جنگ صادرات 
نفت ما تا حدود ۱۰۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرد 

و از طرفی همه واردات ما را می زدند.
دریادار فــدوی بیان کرد: ما امروز هم شــرایطی مانند 
دفاع مقدس را شــاهد هستیم. در این جنگ نفوذی ها و 
خبیثانی از داخل کشــور، کمک کار آمریکایی شدند که 

اتفاقاتی در داخل رخ داد.
جانشــین فرمانده کل ســپاه افزود: امروز بیش از ۱۰۰ 
هزار مدرسه در کشــور داریم که فقط در ۵۰۰ مدرسه 
شــاهد تحرکاتی بودیم که در مقابل ۱۰۰ هزار مدرسه 
ناچیز است. برخی مســئوالن به دنبال دستور شیطانی 
ســند ۲۰۳۰ رفتند. وی ادامه داد: ما در داخل کشــور 
حتی ســیم خار دار هم نمی توانســتیم تولید کنیم، اما 
امروز توانســته ایم برخی تجهیزات نظامی خودمان را به 
قدرت های دنیا می فروشــیم. برخی می گفتند نیازی به 
تولید ناو تندرو و کشــتی نداریــم و باید این تجهیزات 
را خریداری کنیم، اما توانســتیم قایق های تندرو تولید 
کنیم کــه آمریکایی اذعــان کردند تــوان رویارویی با 

قایق های تندروی ایران نداریم.
ســردار فدوی با اشــاره به ماجرای جنگ احد ادامه داد: 
در زمــان پیغمبر )ص( نیــز با وجود اینکــه فرماندهی 
از آِن رســول خــدا بود، شکســت خورد؛ چــون نیروها 
به فرمان رســول خــدا عمــل نکردند. در زمــان دفاع 
 مقــدس فرمانده گردان ها از دل گردان انتخاب می شــد 

و دستور از باال نبود.

دریادار فدوی:

 تجهیزات دفاعی ناشناخته ایران 
دســتیار و مشــاور فرمانده معظم کل قوا با اشــاره به در زمان جنگ احتمالی عملیاتی خواهد شد

اغتشاشــات اخیر و تاکید بر اینکه این اغتشاشات تمام 
می شــود گفت: انتظار داریم نیروهای مســلح که بسیج 
و ســپاه بازوان قدرتمند آن هســتند، اجازه ندهند این 
حــوادث به  طول بینجامد و ســپاه می تواند این مهم را 

محقق کند.
به گزارش فارس؛ همایش جایگاه علم و فناوری در دفاع 
مقدس در دانشــگاه جامع امام حســین)ع( برگزار شد. 
سرلشــکر سید یحیی صفوی دســتیار و مشاور فرمانده 
معظم کل قوا در ســخنانی در این همایش، ضمن ابالغ 
ســالم مقام معظم رهبری به حاضرین در جلسه گفت: 
این همایش ۱۵ آذر ماه امسال در باغ موزه دفاع مقدس 
برگزار خواهد شــد و یک شــورای راهبردی تشــکیل 
و یک تقســیم کاری برای برگــزاری این همایش انجام 
شــده اســت. وی افزود: سپاه پاســداران این مأموریت 
را به دســتور سردار فدوی به دانشــگاه امام حسین)ع( 
محــول کرد و انتظار داریم دانشــگاه امام حســین)ع( 
آنچــه در زمــان جنگ صــورت گرفته را بــه صورت 
 مقالــه علمــی تنظیم کنــد و آن را در همایش آذر ماه 

به نمایش بگذارد.
وی تصریح کرد: سپاه پاسداران که تا سال ۱۳۵۹ بیشتر 
به دنبال تامین امنیت در مرزهای کشــور بود، با شروع 
جنگ تحمیلی و با توجه به ا ینکه ظرفیت تهدید بیشتر 
از امکانات سپاه بود ولی بسیج و سپاه وارد جنگ شدند 
و با ســازماندهی ۱۹ گردان توسط سپاه و برای عملیات 

فاو سه نیروی دریایی، هوایی و زمینی شکل گرفت.
رحیم صفــوی با بیــان اینکه نیروی زمینی ســپاه در 
عملیات فاو ۳۰ تیپ را ایجاد و سازماندهی کرد گفت: نه 
تنها رژیم بعث عراق بلکه سرویس های جاسوسی آمریکا 
در عملیات فاو غافلگیر شدند. وی عنوان کرد: در ابتدای 

جنگ به تعداد انگشتان دســت هم آرپی جی نداشتیم 
ولی دیدیم که ما در ادامه موشک ســازی را آغاز کردیم.

حتی مجروحــی که ترکش می خــورد و عمل جراحی 
سنگین نیاز داشت را طی یک ساعت درمان می کردیم.

رحیم صفوی تصریح کرد: ســپاه پاسداران توانست در 
ســطوح تاکتیکــی و از نظر ایمان و شــهادت طلبی بر 
عراقی ها غلبه کند. عراقی ها ابزار محور بودند ولی ما فکر 
محور بودیم. رژیم بعــث عراق بیش از ۶۵ هزار میلیارد 
هزینه کرد که بیشتر آن پول را کشورهای عربی دادند.

مشــاور فرمانده کل قوا بیان کرد: ما در بخش ســاخت 
و تولید پهپاد به قدرت باالیی رســیدیم. ســپاه در سال 
۶۵ هواپیمای بدون سرنشــین ســاخت و در عملیات ها 

عکس برداری آنالین می کرد.
رحیــم صفوی با تاکید بر اینکه ما در جنگ نســبت به 
دشمن برتری فکری داشــتیم، گفت: ما از کشته شدن 
در راه خدا نترســیدیم و همواره خودمان را شهید فرض 
می کردیم و خودمان را برای شهادت زنده نگه داشتیم.

مشــاور فرمانــده کل قــوا در ادامــه بــا بیــان اینکه 
اغتشاشــات اخیر امنیت ذهنی مردم، زندگی و کســب 
و کار مــردم عزیزمــان را را تحت الشــعاع قــرار داده 
گفت: انتظار داریم نیروهای مســلح که بســیج و سپاه 
 بازوان قدرتمند آن هســتند، اجازه ندهند این حوادث 

به  طول بینجامد.
رحیــم صفوی با بیان اینکه ما ضعف هایی داریم که این 
ضعف ها باید برطرف شــود، گفت: ما یک ملت قدرتمند 
و رهبری شــجاع داریم و این اغتشاشات تمام می شود 
اما امــکان دارد در آینده به بهانه های دیگر باز ســراغ 
مــا بیاید. انقالب اســالمی آمده اســت تــا وضع مردم 
 را بهتــر کند و ما پاســداران تا ابد مردمــدار و مردمیار

 خواهیم بود.

سرلشکر صفوی: 

بسیج و سپاه اجازه ندهند حوادث اخیر به  طول بینجامد

فضائلی: 
 همه نقش آفرینان حوادث اخیر 

باید پاسخگو باشند
تحلیلگر مسائل سیاســی گفت: توقع و انتظار از چهره های ورزشی و هنری این 
اســت که این افراد با جایگاه اجتماعی ای که دارند حساب شــده تر و سنجیده تر 
نظرات خودشــان را مطرح کنند و تحت تاثیر فضای هیجانی ای که پیرامون شان 

وجود دارد قرار نگیرند.
مهدی فضائلی تحلیلگر مسائل سیاســی و کارشناس حوزه  رسانه در گفت وگو 
بــا فارس، درباره حوادث اخیر و اظهارات بی ســند برخی ســلبریتی ها گفت: ما 
در حوادث دو ماه گذشــته شــاهد اتفاقات خیلی متعددی بودیم و یکی از این 
بخش هایی که در این حوادث خودنمایی کرد نحوه ورود و موضع گیری های بود 

که چهره های هنری، ورزشی و ... داشتند.

وی ادامه داد: متاســفانه بیشــتر این موضع گیری ها تحت تاثیر فضای هیجانی 
حاکم بر این ایام صورت گرفــت و ادعاهایی که در برخی از این اظهارنظرها در 
شــبکه های اجتماعی منتشر شــده بی مبنا و براساس ادعاهای کذبی است که 
توســط دشمنان و مردم ایران صورت گرفته و بدون تحقیق و بررسی بود و اکثر 
این چهره های ورزشی و هنری با فضایی که بر اساس یک جوی که در شبکه های 

مجازی و اجتماعی شکل گرفته بود همراهی کردند.
فضائلی افزود: وقتی فردی مورد توجه است و افرادی که صدا و اظهارنظرهای آن 
شــنیده و دیده می شود باید اظهار نظرهای حساب شده تری داشته باشند. همه 
ما در برابر آنچه بیان می کنیم و مطالبی که منتشــر می کنیم مسئول هستیم. 
هــم از لحاظ منابع دینی و فقهی، فقهای ما این اقدام را حرام می دانند و هم از 
لحاظ اخالقی هم اگر بخواهیم حســاب کنیم این ادعاهای نســنجیده و بررسی 

نشده کار غیر اخالقی است.
این کارشــناس مسائل سیاسی تاکید کرد: کافی اســت که این چهره ها و افراد 
خودشــان را در چنین جایگاهی قرار دهند و ادعاهای بی اساســی که بعضاً در 

مورد آنها مطرح شــود مثاًل صهیونیســت بودن آنها! آیا این چنین ادعاهایی را 
برمی تابند؟ قطعا هیچ کس از چنین ادعاهایی استقبال نمی کند.

وی گفت: توقع و انتظار از چهره های ورزشــی و هنری این است که این افراد با 
جایگاه اجتماعی ای که دارند حســاب شــده تر و سنجیده تر نظرات خودشان را 

مطرح کنند و تحت تاثیر فضای هیجانی که پیرامونشان قرار دارد قرار نگیرند.
فضائلی درباره چگونگی برخورد با ســلبریتی هایی که با طرح ادعاهای نادرست 
به اغتشاشــات دامن می زنند، گفت: قطعــا مالک در همه موارد از جمله در باره 
این چهره ها، قانون است و همه کسانی که در این حوادث نقش آفرینی داشتند 
باید پاسخگو باشــند و قوه قضاییه متناسب با جرایمی که مرتکب شده اند آنها 
را مجازات کند. وی در رابطه با این ســوال که به نظر شــما ســلبیرتی  هایی که 
ادعاهای بی اســاس مطرح می کنند از یک جای مشخص خط می گیرند، گفت: 
اوالً بســیاری از هنرمندان و چهره ها انسان های شریف و محترمی هستند ولی 
در باره برخی این احتمال وجود دارد اما اینکه بگوییم قاطبه این افراد در ارتباط 

با دشمن هستند و سازمان یافته عمل می کنند این را نمی توانیم بگوییم.


