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رئیس جمهور با بیان اینکه امنیت ملی ایران در 
گرو حفظ تمامیت ارضی آن است، تاکید کرد: امروز 
در امتداد تجربه جنگ تحمیلی و میراث دفاع مقدس، 
نهادهای نظامی ایران از ارتش و سپاه، حرفه ای تر از 
همیشه ماموریت و مسوولیت خویش را می شناسند. 
به گزارش ایلنا، متن پیام حسن روحانی به این شرح 

است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

هر ملتی به ارتش قدرتمند خود می بالد
و هر ارتشی هم به ملت غیور و بزرگ خود می نازد؛ 
ملت ها بــدون ارتش ها بی پشــتوانه اند و ارتش ها 
بدون مردم بی پناهند؛ و دولت هــا هم بدون این دو 
»بی  ســرمایه« و همه در کنار هم سدی مرصوص؛ 
بی تردید مشروعیت ارتشــها در فداکاری، میهن 
دوستی و وفاداری آنان به امنیت ملی، نظام، وحدت 
ملی و تمامیت ارضی است. اما رابطه ارتش ها با ملت ها 
از رابطه ارتش ها با حکومت ها راهبردی تر اســت. 
حکومت ها برای آن کــه در قدرت بمانند به ملت ها 
نیاز دارند اما زمانی که ملتــی از حکومتی ناراضی و 
رویگردان شود این ارتش ها هستند که باید در میان 
ملت ها و حکومت ها یکی را برگزینند و تصمیم بگیرند 
و انتخاب کنند. ارتش ها مسلح اند اما سالح آنان رو به 
دشمنان ملت ها است و نه ملت ها. ارتش ها از لحاظ 
اداری البته جزیی از دولت ها و حکومت ها هستند و از 
این رو طبق قانون باید از حکومت ها اطاعت کنند. این 
اصل مردم ساالری است که سرباز از فرمانده اطاعت 
کند. اما این مسأله هم روشن است که ارتش ها باید از 
دولتی حمایت کنند که به ملتش خیانت نکرده است.

43 سال قبل که ملت ایران از سلطنت رویگردان 
شد و علیه دیکتاتوری، انقالب کرد و حکومت پهلوی 
برای بقای خود به خیال واهی رو به ارتش آورده بود 
و از او برای کودتا علیه انقــالب و در واقع علیه ملت 
می خواند، ارتش انتخاب نهایی خود را انجام داد و در 
کنار ملت قرار گرفت چرا که ارتش در نهایت جزئی از 
دریای بیکران ملت است و این تفاوت ارتش ایران با 

دیگر ارتش ها در منطقه است.
همین جایگاه ملی و پایگاه مستقل نهاد ارتش 
بود که سبب شد امام خمینی به عنوان رهبر انقالب 
اسالمی ایران در برابر زمزمه خطرناک تندروها و چپ 

روها درباره انحالل ارتش بایستد و ارتش ایران را این 
بار به حکم یک مرجع و محبوب مردم، دوباره تأسیس 
کند. آنان هم همچون همه ملت ایران مقلد امامی 
شدند که آنان را به تفکر و تدین دعوت کرد. تعیین 
مقام رهبری به عنوان فرمانده کل قوا در قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران نیز نمادی از ضرورت حفظ 
ارتش و همه نیروهای مسلح از جمله سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی از استیالی دولت ها و احزاب سیاسی 
بود. اگر در تاریخ جهان تا مدت ها مقامات کشوری 
و سیاسی از میان مقامات لشگری و نظامی برگزیده 
می شدند و اگر در دوران جدید این مسأله وارونه شده و 
حتی برای فرماندهی نیروهای نظامی و تعیین وزیران 
دفاع معموال از رجال سیاسی و غیر نظامی استفاده 
می شود تا ارتشها از سیاست دور بمانند و حرمت آنان 
حفظ شود؛ در ایران از زمان انقالب اسالمی با تعیین 
یک فقیه عالی مقام به عنوان فرمانده کل قوا جدایی 
ارتش از فعالیت سیاســی عمال تحقق یافته است تا 
ارتش و سپاه و همه نیروهای مسلح مستقل بمانند. 
این وصیت امام و رهنمود مقام معظم رهبری است. 
این مزیت ارتش و سپاه ایران است. امروز در امتداد 
تجربه جنگ تحمیلی و به عنوان میراث دفاع مقدس، 
نهادهای نظامی ایران از ارتش و سپاه حرفه ای تر از 
همیشه مأموریت و مسئولیت خویش را می شناسند. 
امنیت ملی ایران در گرو حفظ تمامیت ارضی آن است 
و حفظ تمامیت ارضی ایران تنها در پناه وحدت ملی 
ایران محقق می شود و وحدت ملی ایران فقط با مردم 
ساالری به دست می آید. شما ارتش انقالب هستید. 
شما ســرباز و سردار انقالب هســتید و پاسداری از 
انقالب تنها با حفاظت از ارزش های انقالب؛ استقالل، 

آزادی، جمهوریت و اسالمیت معنا می یابد.
- دفاع از »مرزها« دفاع از »استقالل« ایران است.

- دفاع از »رأی ها« دفاع از »آزادی« ایران است.
- دفــاع از »آزادی ها« دفــاع از »جمهوریت« 

ایران است.
و دفاع از »ارزش ها« دفاع از »اســالمیت« ایران 

است.
مأموریت شما صرفا مأموریتی نظامی نیست، اما 
مأموریتی سیاسی هم نیست، ماموریت شما فقط 
شهادت در راه میهن نیست، اما مأموریت شما ورود 
به رقابت های سیاسی هم نیســت. مأموریت شما 
مأموریتی ملی است. شما درست در جایی ایستاده اید 
که ملت ایران به شما نیاز دارد. امروز دشمنان ایران 
از وسعت و قدرت و وحدت و امنیت ایران در هراسند. 
ایران همواره برای آنان بزرگتر از آن بوده اســت که 

فکر می کردند.
تا ارتش ایران همین گونه بماند، ارتش ملی و دینی 
و انقالبی ایران؛ ارتش همه ملت ایران اســت. ارتش 
بزرگتر از آن اســت که آن را به سیاست فرو بکاهیم.

ارتش مهمتر از آن است که حتی آن را به یک مشرب 
و سیاست فروبکاهیم. سربازان و سرداران و امیران 
، پاکباخته ترین فرزندان یک ملــت اند که از ملت 
بدون آنکه از عقیده دینی و مذهبی و تمایل سیاسی، 
موقعیت و منزلت و شأن آنها خبر داشته باشند دفاع 
می کنند. کافی است ایرانی باشید تا ارتش از شما دفاع 
کند و این رمز دوام و بقای ارتش است. ارتش و سپاه در 
این ۸ سال دولت تدبیر و امید به ویژه در 4 سال جنگ 
تحمیلی اقتصادی همانند ۸ سال دفاع مقدس برای 
منافع ملی ایستادند. چنان چهره برافروختند و از خود 
صالبت نشان دادند که دشمن هرگز نتوانست خیال 
جنگ در سر داشته باشد. دولت هم در این سال های 
سخت جنگ اقتصادی، ارتش و نیروهای مسلح کشور 
را به مدرن ترین سالح؛ مجهز کرد، که در هیچ زمانی 

روحیه نظامیان و ساز و برگ آنان از امروز بهتر نبود.
اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره غرورآفرین 
همه شهدا و سربازان سرافراز وطن، این روز فراموش 
ناشدنی و با شــکوه را به همه ارتشیان دالور تبریک 
می گویم و در این ماه مبارک و پرفیض برای همگی 

توفیقات روزافزون را مسألت دارم.
حسن روحانی

رئیس جمهوری اسالمی ایران

در پی وقوع زلزله ای به بزرگی ۵.۹ ریشــتر در 
بندر گناوه استان بوشهر و در پی آن احساس شدن 
در استان های فارس و خوزستان، تاکنون حدود 10 
روستا در مرکز وقوع زلزله دچار خساراتی از جمله 
ترک خوردگی دیوارها و تخریب منازل شــده اند و 
مصدومیت ۵ نفر گزارش شده و تیم ارزیابی در حال 
بررسی سطح خسارت و نیازهای زلزله زدگان است.

به گزارش ایسنا، استاندار بوشهر گفت: ساعت 
11 و 11 دقیقه بود که زلزله اتفاق افتاد، و شدت زلزله 
به حدی بود که برخی استان های همجوار هم آن 

را احساس کرده و تماس گرفتند که کمک  کنند.
عبدالکریم گراونــد در بازدید از روســتاهای 
زلزله زده گناوه عنوان کرد: مرکز زلزله شهر گناوه بوده 
است که خوشبختانه در موضوع بحث مصدومین  
مورد خاصی نداشتیم و 4-3 نفر به صورت سطحی 

تحت مداوا قرار گرفتند.
وی بیان کرد: در حوزه خسارت های زیرساختی 
نیز مشکل خاصی نداشــتیم، فقط قطعی برق را 
داشتیم که آن هم  دســتگاه های مسئول در حال 
برطرف کردن آن هستند؛ منازلی که قدیمی بودند و 
استحکام  الزم  را نداشتند بعضا دچار آسیب شدند که 
اکیپی متشکل از هالل احمر و بنیاد مسکن و نماینده 
آقای فرمانــدار در منطقه حضور دارنــد و در حال 
لیست برداری هستند که آنها هم با تامین خسارت 

برای حل مشکلشان اقدام می شود.
مقام عالی دولت در استان بوشهر خاطرنشان 
کرد: مهم این بود که ما در رابطه با این زلزله تلفات 
جانی نداشتیم و خسارت های آنچنانی هم  نبوده، 
و منازل روســتایی بوده که آنها هم در حال کمک 
هستیم تا آسیب ها جبران شــود. استاندار بوشهر 
در پاسخ اینکه عملیات ارزیابی چه زمانی تمام  می 
شود، اظهار کرد: حداکثر تا صبح دوشنبه ارزیابی  ها 
را جمع بندی می کنیم چون خوشبختانه مشکل 
خاصی پیش نیاورده اســت، االن واقعا نمی دانیم 
چون باید به همه روســتاها بروند و بازدید کنند. 
وی تصریح کرد: بناهایی که بنیاد مسکن  کار کرده 
و مردم  کار کردند و هر جایی که روی بناها نظارت 
بوده مشکلی پیش نیامده است. بیشتر آسیب ها در 
حوزه بافت های قدیمی و فرسوده هستند که هم در 

شهرستان دیلم و هم در بندر گناوه در حال بررسی 
این آسیب ها هستیم.

خسارتی به تاسیسات آب و برق مناطق 
زلزله زده شمال استان بوشهر وارد نشده

رئیس شورای هماهنگی مدیران بحران و پدافند 
غیرعامل صنعت آب و برق اســتان بوشهر اظهار 
کرد: خوشبختانه وقوع زلزله در شهرستان گناوه 
و مناطق شمالی استان، خســارتی به تاسیسات 
تامین و توزیع این مناطق وارد نکرده است. بهمن 
گشتاسب،  ادامه داد: با بررسی های انجام شده، سد 
رییسعلی دلواری در منطقه شبانکاره در پایداری 
کامل است و همچنین شبکه های آبیاری و زهکشی 
و بند انحرافی پایاب این سد دچار خسارت نشده اند. 
رییس شورای هماهنگی مدیران بحران و پدافند 
غیرعامل صنعت آب و برق استان بوشهر خاطرنشان 
کرد: با بررسی های انجام شده، مشکلی در تاسیسات 
آب و فاضالب شهری و روســتایی وجود نداشته و 
پایش منطقه ای نیز در حال انجام است. گشتاسب با 
اشاره به شرایط خط انتقال آب خلیج فارس به عنوان 
تامین کننده اصلی آب شرب استان بوشهر گفت: 
خوشبختانه سیستم خطوط انتقال خلیج فارس 
)خط لوله کوثر( نیز در هیچ نقطه ای از استان بوشهر 
و استان های مجاور دچار خسارت نشده است. در 
خطوط انتقال و توزیع برق نیز تنها خسارات بسیار 
جزئی گزارش شــده و عمده تاسیسات و خطوط 
در ایمنی کامل در حال فعالیت اســت. بیشترین 
خسارت در روســتاهای بخش مرکزی فرماندار 
شهرستان گناوه به ایسنا گفت: در پی این حادثه 4 
نفر مصدوم شده اند که به صورت سرپایی مورد مداوا 
قرار گرفتند. غالمرضا مهرجو، اظهار کرد: امکانات 
زیرســاختی مثل آب، برق، تلفن و اینترنت دچار 

مشکل خاصی نشــده اند و خدمات رسانی در این 
حوزه ها برقرار است. تنها در برخی از نقاط خساراتی 
به دیوارها و واحدهای مسکونی قدیمی وارد شده 
است. مهرجو با اشــاره به کانون عمده خسارات و 
تخریب های ناشی از زلزله گفت: بیشترین خسارات 
به روستاهای بخش مرکزی گناوه وارد شده است. 
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه شدت خسارات 
باال نبوده و شهرستان در شرایط آرامی به سر می برد. 
با توجه به عدم بروز خسارت به واحدهای مسکونی، 
در حال حاضر نیاز به اسکان اضطراری احراز نشده اّما 

آمادگی کامل در این زمینه جهت اقدام وجود دارد.
آخرین وضعیت آب و برق مناطق زلزله زده

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
وزارت نیرو گفت: در حال حاضر شبکه آبرسانی در 
مناطق زلزله زده وضعیت پایداری دارد، برق شهری 
مناطق وصل شده و تنها در ســه روستا به صورت 
پراکنده مشکل قطع برق داریم. میثم جعفرزاده با 
بیان اینکه علت قطع برق در مناطق روستایی بیشتر 
تخریب های حاصل از زلزله بود اما با توجه به اینکه 
پس لرزه ها هنوز ادامه دارد ایمنی اجازه عملیات را 
نمی دهد، اظهار کرد: تیم های عملیاتی در منطقه 
حضور دارند و زمانی که شرایط نرمال شود عملیات 

انجام خواهد شد.
مرز بوشهر و فارس ۱۷ بار لرزید

زمین لرزه روز یکشنبه تاکنون مرز استان های 
بوشــهر و فارس - حوالی بندر گنــاوه را 1۷ بار به 
لرزه در آورده است. معاون میراث فرهنگی استان 
بوشهر گفت: در بررسی های اولیه گزارشی مبنی بر 
آسیب و تخریب آثار بر اثر این زمین لرزه در نزدیکی 
کانون زلزله که شهرســتان گناوه بوده است اعالم 
نشده و در دیگر شهرستانها هم با اعزام کارشناسان 
میراث فرهنگی در محل، جزییات خسارات احتمالی 
در حال بررسی است. نصراهلل ابراهیمی، تاکید کرد: به 
همین دلیل اولویت اول ما در این سال ها، تثبیت بنا و 
اجرای عملیات رفع خطر احتمالی بوده که در بیشتر 
آثار استان، انجام شــده است. سخنگوی جمعیت 
هالل احمر، شمار مصدومان این زلزله را تا ساعت 13 
دیروز، پنج نفر اعالم کرد که  چهار نفر در گناوه و یک 

نفر هم در دیلم هستند.

خبرخبر

رئیس جمهور در پیامی به مناسبت روز ارتش:

ارتش بزرگتر از آن است که آن را به سیاست فرو بکاهیم 
دیروز بندر گناوه ۱۷بار  لرزید؛

بافت های قدیمی و فرسوده؛ متحمل بیشترین آسیب زلزله 

همتی باز هم به بانک ها اولتیماتوم داد 

پرونده تغییر نرخ سودبانکی 
»فعال« بسته شد!

سياست 2

چرتکه 3

تبعات سیاسی سقوط هواپیامی اوکراینی همچنان ادامه دارد؛

 ورود به فاز  تنش 
با   کی یف

»ایران پنهان کاری می کند«؛ این ادعای 
تازه اوکراینی ها درباره رفتار ایران در پرونده 
هواپیمای اوکراینی است. در عوض نورنیوز 
به نقل از یک منبع آگاه نوشــته که کی یف با 
رفتار سیاســی در این پرونده، قصد فشار بر 

مسکو را دارد. 
پاییز پارسال فرانســوا فیلیپ شامپاین، 
وزیر خارجه کانادا در گفت وگو با شبکه سی. 
بی. ســی کانادا اعالم کرد که فکر نمی کند 
دلیل هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی 
»خطای انسانی« باشــد. مقامات کانادایی 
اتهامات متعددی را متوجه ایران کردند که 

واکنش تند ایران را برانگیخت. ایران به طور 
جد این اتهامات را رد و متقابال کانادا را متهم 
به بهره برداری سیاسی از ماجرای هواپیمای 

اوکراینی کرد. 
گفته شد که کانادا ادب دیپلماتیک ندارد 
و بدین ترتیب مذاکرات پیرامون هواپیمای 
اوکراینی با کی یف ادامه یافت. حاال اما از سوی 
اوکراین نیز همان اظهارات مقامات کانادایی 
به گوش می رسد.  پس از چند جلسه مذاکرات 
دو هیأت ایرانی و اوکراینی در تهران و کی یف؛ 
اولکســی دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی 

اوکراین سه روز پیش در گفت وگویی... 

دیروز بندر گناوه ۱۷بار  لرزید؛

بافت های قدیمی و فرسوده؛ متحمل بیشترین آسیب زلزله
همين صفحه

سنا
س: ای

 عک
  


