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علیرغــم تحریم ها و حتی جریان ســازی ها 
برای مخالفت با تولید واکسن کرونا در کشور، 
همچنان 8 پروژه بزرگ واکســن ســازی در 
ایــران در حال تحقیقات در این بخش اســت 
و دانشمندان ایرانی برای تولید نهایی واکسن 

کرونا تالش می کنند . 
بعد از دستور مقام معظم رهبری در خصوص 
ممنوعیت واردات واکسن از امریکا و انگلستان 
، دشمنان نظام برای دستیابی به اهداف خود 
تالش کردند تا اینگونه وانمود کنند که مردم 
ایران از دسترسی به درمان کرونا محروم شده 
اند اما این جریان ســازی آنطور که دشمنان 

نظام به دنبال آن بودند به نتیجه نرسید.
ایــن درحالی اســت که این ســوال در افکار 
عمومی مطرح اســت که چگونــه می توان به 
کشوری اعتماد کرد که عالوه بر اعمال تحریم 
هــای ظالمانه، از صدور داروهــای مهم برای 

بیماران کشورمان ممانعت کرده است . 
 در این میان ســاده انگاری نیســت که جان 
و ســالمتی مردم عزیزمان را به عنوان نمونه 
آزمایشــگاهی، برای انجام فاز ســوم امتحان 
واکسن، در اختیار سازندگان واکسن آمریکایی 
یا انگلیســی قرار دهیم؟ آن هم کســانی که 
رسما، برای خون شهروند ایرانی حرمتی قائل 
نیســتند؟ در این میان  نکته مهمی که مورد 
تاکید قرار داشــت و مقــام معظم رهبری نیز 
در فرمایشــات خود به این نکته اشاره کردند، 
واردات واکســن از کشــورهای موفق دیگر تا 

زمان تولید واکسن ایرانی بود. 
اما ســوال این است که چرا اصرار کارشناسان 
و دســت اندرکاران نظام پزشکی کشور بیشتر 

بر تولید واکسن داخلی متمرکز شده است؟ 

شواهد گسترده 
یکــی از موضوعاتی که در فرمایشــات رهبر 
معظم انقالب اسالمی مورد توجه قرار  گرفت 
، توجــه به وجود تهدید جنــگ بیولوژیک از 
ســوی دشــمنان با توجه به عملکرد آنها در 
رابطــه با ایــران در دوران جنــگ تحمیلی و  
تحریمها، موضوعی اســت کــه از اهمیت ویژه 
ای برخوردار است و مسلم است که مسئوالن 
کشــور با دیده تردید نســبت به تولیدات این 

کشورها داشته باشند. 
این اقدامات دشمنان کشورمان تنها اختصاص 
به ایران ندارد بلکه موارد بسیاری این نوع بی 
اخالقی ها توســط غربی ها دیده شده است . 
به عنــوان مثال می توان به آزمایش واکســن 
ســیفلیس در کشــور گواتماال اشاره کرد . در 
ســال 1940  امریکاییها بــا آزمایش دراین 
کشــور 700 نفر از مردم گواتماال  را کشتند و 
60 ســال بعد خود آمریکائیها نیز این موضوع 

را تایید کردند. 
اما موضوع دیگری از منظر تحقیقات پزشکی 
باید به آن توجه داشــت این است که واکسن 
کرونــا هنوز در مرحله آزمون و خطا قرار دارد 
و بــه نظر می رســد که سیاســتمداران این 
کشــورها برای کســب وجهه سیاسی و بدون 
توجه مســتقیم به نتایج این واکسن در صدد 
استفاده همگانی از آن هستند تا وانمود کنند 
که توانسته اند با این مشکل مقابله کرده و در 
حقیقت برند موفقیــت در این زمینه را از آن 

خود کنند. 
در این میان ســواالت بســیاری مطرح است. 
اگر در ماه گذشــته نگاهی به اخبار مرتبط به 
تولید واکسن فایزر امریکا که مشهورترین نوع 
این واکسن است داشــته باشیم می بینیم که 
به دنبال تزریق این واکســن به یک پزشــک 

و مــرگ وی تردیدهای بســیار در این زمینه 
مطرح می شود. 

از ســوی دیگــر انگلســتان نیز که واکســن 
آکسفورد را ساخته در قرنطینه به سر می برد 
و مشــخص نیست اگر واکسن مطمئنی تولید 

شده چرا موفق نشده کرونا را کنترل کند؟!
آمارهــا نشــان می دهــد که این دو کشــور 
بیشــترین تلفات کرونا را بــه خود اختصاص 
داده اند، بــه طوری که امریکا تاکنون با بیش 
از ۲۲/1 میلیــون مبتال و بیــش از ۳74 هزار 
قربانی همچنان در صدر فهرســت کشورهای 
درگیر بــا بیماری »کوویــد -19« قرار دارد. 
جان باختگان این بیمــاری در انگلیس نیز از 
78 هزار نفر عبور کرده و این کشــور تاکنون 
بیشــترین قربانیان کرونا را در بین کشورهای 

اروپایی داشته است. 
از این رو سوال اینجاست چرا باید از واکسنی 
کــه در مرحله آزمون و خطا قرار دارد بر روی 

مردم کشورمان استفاده کنیم؟ 

ترجیح منافع اقتصادی 
در این میان باید در نظر داشــت که بسیاری 
از تحلیلگــران و کارشناســان بر ایــن باورند 
که در حال حاضر ترمیم اقتصاد فروپاشــیده 
غرب، ماموریت جدید شرکت های داروسازی 

آمریکایی است.
بر اســاس گزارش رســانه هــای غربی غول 
داروسازی فایزر واکسن خود را در یک فناوری 
تجربی موســوم بــه ویرایش ژنوم، مشــخصاً 
 ،)mRNA( ویرایش ژنوم آران ای پیام رســان
اســتفاده می کنند، چیزی که قباًل هیچگاه در 

تولید واکسن استفاده نشده است.
در عیــن حال همان روزی که شــرکت فایزر 
بیانیــه مطبوعاتی در خصــوص آزمایش های 
واکسن را منتشر کرد، رئیس ارشد اجرایی این 
شــرکت 6۲ درصد از ســهام خود در فایزر را 
فروخت و میلیون ها دالر ســود از این معامله 

به جیب زد. 
دکتــر رومئــو کیجانــو اســتاد بازنشســته 
داروشناســی و سم شناســی از کالج پزشکی 
دانشگاه فیلیپین مانیل نیز به برخی از خطرات 
ویرایش ژنوم تجربی هنگام استفاده در واکسن 
انسانی هشدار داده است که »این خطر وجود 
دارد که واکســن عمــاًل بیماری زایی ویروس 
را افزایش دهد یا بواســطه افزایش وابستگی 
بــه پادزهر موجب تهاجمی تر شــدن ویروس 
شود، همانگونه که در مطالعات پیشین درباره 
آزمایش واکســن ها بر روی حیوانات مشاهده 

شــد.« وی افزود: اگر چنین چیزی در جریان 
یک آزمایش انســانی بــزرگ رخ دهد، پیامد 
آن می تواند فاجعه بار باشــد. این تأثیر ســوء 
جدی شاید حتی در قالب یک آزمایش بالینی 
کشف نشــود، به ویژه در آزمایشــات بالینی 
توأم با تعارض منافع فراوان که شــرکت های 
تولید واکســن نیز در آن دخیل هستند. حتی 
هنگامی که یک تأثیر سوء جد کشف می شود، 

این موضوع را معموالً الپوشانی می کنند.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از این واکسن 
ها که مبتنی بر mRNA  است واکسن مدرنا  
است که ســه نفر از 1۵ فرد شرکت کننده در 
آزمایش تجربــی در گروه دوز باال دچار عالئم 
جدی و به لحاظ پزشکی معنادار شدند، اظهار 
داشــت : با این حال، شــرکت مدرنا اینگونه 
نتیجه گیری کرد که واکســن طور کلی ایمن 
و به خوبی قابل تحمل است و رسانه های تحت 

سلطه شرکت ها نیز طبق وظیفه خود این خبر 
را گزارش کردند و خطــرات بالینی را پنهان 

کردند. 
کیجانو خاطر نشــان کرد :  عالوه بر خطرات 
دیگر، واکسن های تهیه شده از ویروس ممکن 
اســت با ویروس های طبیعی بازترکیب شوند 
و موجب تولید ویروس های هیبریدی شــوند 
که شاید خصیصه های نامطلوب داشته باشند 
و روند ســرایت یــا بیماری زایی را تحت تأثیر 
بازترکیب  احتمالــی  پیامدهای  دهنــد.  قرار 
را عماًل نمی تــوان به کمــک ابزارها و دانش 
موجود بطور دقیق کمیت ســنجی کرد. با این 
حال، خطر واقعی اســت و ایــن امر در قالب 

ویروس ها،  گونه هــای جهش یافتــه  پیدایش 
افزایــش بیمازی زایــی، و رویدادهــای ناگوار 
جــدی و غیرمنتظــره )از جمله مرگ( در پی 
ناموفق  واکسیناســیون تصادفی و تالش های 
پیشــین جهت ساخت واکســن  با استفاده از 
فناوری مهندسی ژنتیک نمود پیدا کرده است.
وی یادآور شــد: mRNA ذاتاً محرک سیستم 
ایمنی اســت و این ویژگی mRNA می تواند 
مفید یا مضر باشد. این امر ممکن است موجب 
فعالیت کمکی شــود یا مانع آنتی ژن شــود و 
تأثیر منفی بر واکنش سیستم ایمنی بگذارد. 
تأثیرات متناقض ناشــی از استنباط سیستم 
ایمنی درونــی بر روی صورت هــای مختلف 
واکســن های mRNA بطور کامل شناســایی 

نشده اند
این اســتاد دانشگاه گفت : یک واکسن مبتنی 
بــر mRNA همچنیــن می تواند پاســخ های 
اینترفــرون نوع 1 قــوی را رقــم بزند که نه 
تنها با التهــاب، بلکه همچنین بطــور بالقوه 
با خودایمنی همراه بوده اند... و ممکن اســت 
موجب انعقــاد خون و خون لختگی آســیب  

شناختی شود.

جایگاه ایران در تولید واکسن 
با تمــام این مــوارد باید در نظر داشــت که 
کشورمان به واسطه ســابقه طوالنی در تولید 
واکسن از تجربه و تخصص کافی در این زمینه 
بنابرگزارش های مســتند  و  برخوردار اســت 
اســتانداردهای تولیــد واکســن در ایران در 
بدترین حالت معادل واکسن ها در کشورهای 

خارجی است. 
 یحیی ابراهیمی رئیس ستاد کرونا در مجلس 
شورای اســالمی با بیان اینکه ایران تخصص، 
قدمت و تجربه خاصی در ساخت واکسن دارد، 
اظهار داشــت: بیش از یک قرن است در ایران 
واکسن ســاخته می شود اما متاسفانه به دلیل 
کم توجهی به این موضوع سال هاست واکسن 
آنفلوآنزا به کشــور وارد می شود که این روند 
زیبنده کشــوری که دانشمندان توانمندی در 

بخش داروسازی دارد نیست.
وی افزود: اکنون که شــرکت های تولیدکننده 
داخلی واکســن کرونا چون موسســه رازی، 
ســتاد اجرایــی فرمان حضرت امــام و… در 
حال ســاخت واکســن کرونای ایرانی هستند 
و در این زمینه موفقیت های چشــم گیری نیز 
حاصل شده است، بنابراین نباید منتظر تولید 
و واردات واکســن های خارجی بود که همان 

استانداردهای تولید داخل رادارند . 

باید در نظر داشــت که دانشمندان کشورمان 
قبال توان علمی خود را در عرصه های مختلفی 
چون ســانتریفیوژهای هسته ای، سلول های 

بنیادی و بیوتکنولوژی اثبات کرده اند. 

توجه به هزینه واردات دارو 
ایران برای واکسیناسیون جمعیت 8۵ میلیونی 
نیازمند 11۲ میلیون دوز واکسن کرونا است . 
باید دانســت که بنابر گفته مســئولین فقط 
ســفارش واردات 16 میلیون و 800 هزار دوز 
واکســن را به خارج از کشــور را داده است و 
مسلماً  این رقم جوابگوی نیاز کشور به واکسن 

کرونای خارجی نیست. 
در ایــن میان عبدالناصــر همتی رئیس بانک 
مرکزی اعالم کرده اســت کــه ۲00 میلیون 
یورو برای این دوز از واکســن تخصیص داده 
شــده اســت و این میزان واکسن فقط کفاف 
واکسیناســیون 8 میلیون و 400 هزار نفر را 
می دهد. بنابراین برای تزریق واکسن کرونا به 
۲1 میلیون نفری که وزارت بهداشــت پیش 
بینی واکسناســیون آنها را کرده است ۳ برابر 

این بودجه الزم است . 
حسینعلی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس شــورای اسالمی در این باره 
گفت : در چنین شرایطی اولویت باید با تولید 
و استفاده از ساخت داخل باشد و هزینه ای که 
قرار اســت صرف واردات این دارو شود صرف 

تولید واکسن داخلی شود.
وی افــزود: هنوز اطالعات زیــادی در مورد اثر 
بخشــی و مدت زمان اثر بخشی این واکسن ها 
در دســترس نیست و الزم اســت برای تامین 
ایمن ترین واکسن خودمان دست به کار شویم . 
باید در نظر داشت که کارشناسان تاکید دارند 
که اثر گذاری واکســن های فعلی اعالم شده 
تنها ۳ تا 4 ماه بوده و معلوم نیست که ایا نیاز 
به تزریق مکرر این واکســن باشد یا خیر ، از 
این رو آیا می توان هر بار برای تامین واکسن 

نگاه به غرب داشت ؟

پیشگیری بهتر از درمان 
باید در نظر داشت شاید در آینده بیماری های 
جدید دیگری نیز وارد کشــور شود و اگر قرار 
باشــد برای تامین واکسن این بیماریها هر بار 
نگاه به دیگران داشــته باشیم  عالوه بر صرف 
هزینه های گزاف این وابستگی موجب امتیاز 

دهی به آنان خواهد شد . 
رئیس کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس 
شــورای اسالمی در این باره  با اشاره به اینکه 
تا خرداد ماه  واکسن کرونای ایرانی به مرحله 
تولید انبوه خواهد رسید ، گفت : باید به تولید 
داخل کمک کنیم چون امروز کروناست و فردا 
ممکن اســت با بیماری نوپدید دیگری مواجه 
شویم و به واکسن های دیگری نیاز پیدا کنیم 
و باید در زمینه تولید واکســن از وابســتگی 
خارج شویم به همین دلیل اولویت باید تولید 

واکسن داخلی باشد. 
شــهریاری در این باره خطاب بــه طرفداران 
واردات واکســن گفت : اگر مســئوالن ناچار 
به وارد کردن واکســن مــورد تایید کوواکس 
هستند، خواهشمندیم دقیقا مشخص و اعالم 
شود که اوال واکســن از چه نوعی است و چه 
تعداد و چه زمانــی و به عنوان محصول کدام 

کشور وارد خواهد شد.
وی افــزود : ثانیا منطقی و مــورد توقع مردم 
عزیز اســت کــه واردکنندگان این واکســن 
خارجی )مانند سازندگان واکسن ایرانی( ابتدا 
واکســن را روی خود و خانواده هایشان تست 
بفرمایند و در صورت تایید بی ضرر بودن، در 

اختیار مردم قرار گیرد.

الحاق ناو بندر مکران 
در رزمایــش دریایی اقتدار بزرگترین شــناور 
نظامــی کشــور به نــاوگان نیــروی دریایی 
راهبردی ارتش پیوســت. مأموریــت ناوبندر 
مکران برای برقراری امنیت دریایی در منطقه 
رأس الحد، خلیج عدن، دریای ســرخ و تنگه 

باب المندب اســت  که به ایــن مناطق اعزام 
می شود 

ناوبندر مکــران، یک جزیــره متحرک 1۲1 
هزار تنی اســت که نیــروی دریایی ارتش آن 
را با تغییر کاربری به یکی از بزرگترین ناوبندر 
هــای بالگردبر تبدیل کرده اســت که وظیفه 
پشتیبانی از ناوگروه های رزمی نیروی دریایی 
ارتش در آب های بین المللی و دور دســت به 

ویژه منطقه شــمال اقیانوس هند، تنگه باب 
المندب و دریای سرخ را برعهده دارد.

ایــن نــاو توانایی حمــل 8۲ هزار تــن انواع 
یگان های شــناور  نیازمندی های پشــتیبانی 
رزمی را داشــته و قادر اســت بدون ارتباط با 

ساحل یک هزار شبانه روز دریانوردی کند.
مکــران با توانایــی حمل همزمــان ۵ فروند 
بالگرد در واقــع می تواند به صورت یک پایگاه 
متحرک هوادریا عمل کــرده و با بهره گیری 
ازبالگردهــای میــن روب، ضــد زیردریایی و 
رزم ســطحی از عملیات هــای نیروهای ویژه 
و همچنین عملیات های موشــکی، پشتیبانی 
کند. ظرفیــت حمل یک گردان تکاور دریایی 
برای انجام عملیات در دریاهای دوردســت با 
اســتفاده از شناورهای تندرو و زیردریایی های 
مرطوب، بالگردهای مســتقر در عرشه پرواز از 

جمله دیگر قابلیت های ناوبندر مکران است.
ایــن ناو با تجهیز به انواع ســامانه های به روز 
جمــع آوری اطالعــات می تواند در نقش یک 
نــاو اطالعاتی به اجــرای مأموریت پرداخته و 
هرگونــه اطالعات را جمــع آوری، پردازش و 
تحلیل کــرده و از کیلومترها دورتر در اختیار 

مراکز فرماندهی و کنترل در ساحل قرار دهد.
مکران به عنوان یک پایگاه اطالعاتی دورایستا 
و ایســتگاه کنترل و هدایت پهپاد جهت پرواز 

در عمق مورد بهره برداری قرار می گیرد.
این ناوبندر با ۲۲8 متر طول، ۲1.۵ متر ارتفاع 
و 4۲ متر عرض بزرگترین شناور نظامی ایران 
اســت که قادر است با سرعت 1۵ گره دریایی 
دریانوردی کند. مکران همچنین به عنوان یک 
بندر شناور توانایی ارائه خدمات فنی و طبقات 
دهگانه آمادی شــامل آب، سوخت، مهمات و 
… را دارد. با توجه به شرایط خاص حاصل از 
شــیوع بیماری کرونا و محدودیت های حاصل 
از این بیماری برای حضور ناو گروه های نداجا 
در بنادر سایر کشورها و لزوم پشتیبانی مداوم 
از آنهــا، فاز اول این ناوبندر که شــامل تغییر 
کاربری یک شناور تجاری و تبدیل آن به یک 
ناو پشتیبان بود، ظرف مدت 6 ماه انجام شده 
است و فاز دوم تجهیز این ناو به انواع تسلیحات 
آفندی و پدافندی ســال آینده صورت خواهد 
گرفت. همچنین در فاز دوم عملیات فنی این 
شــناور یک مجموعه بیمارستانی در آن ایجاد 
خواهد شــد که قادر به ارائــه تمامی خدمات 

بیمارســتانی خواهد بود. همچنین ناو موشک 
انداز زره که از جدیدترین موشــک انداز های 
کالس پیکان است نیز در منطقه سوم دریایی 
نبوت نداجا به نــاوگان جنوب نیروی دریایی 
ارتش ملحق شــد. ناو موشک انداز زره که به 
دســت متخصصان کارخانجات نیروی دریایی 
راهبردی ارتش طراحی و ســاخته شده است 
دارای 47 متر طــول و 1۵ متر ارتفاع بوده و 
قادر است با ســرعت ۳۵ گره دریایی حرکت 
کند. ناو موشــک انــدازه زره به یک توپ 76 
میلیمتری فجر ۲7 در ســینه ناو و یک توپ 
ضد هوایی 40 میلیمتری در پاشنه ناو مجهز 
اســت که با استفاده از آنها می تواند علیه انواع 

اهداف سطحی و هوایی اجرای آتش کند.
این ناو همچنین به سامانه موشکی کروز سطح 
به سطح قدیر با برد ۳00 کیلومتر مجهز شده 
کــه به آن امکان درگیری بــا اهداف در عمق 

دریا را می دهد.
عالوه بر این، ناو موشــک انداز زره نســبت به 
نمونه های قبلی شــناورهای کالس پیکان از 
سامانه های ارتباطی، شنود و جنگ الکترونیک 

پیشرفته تری برخوردار است.

حضرت فاطمه )س(: اگر آنچه را که ما اهل بیت دستور داده ایم عمل کنی 
و از آنچه نهی کرده ایم خودداری نمائی ، تو از شیعیان ما هستی.

با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و 
فرمانده کل ارتش:

رزمایش دریایی اقتدار برگزار شد 

رزمایش دریایی اقتدار روز گذشته با حضور سرلشکر 
محمد باقری رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح و 
فرمانده کل ارتش ، امیر سرلشــکر سید عبدالرحیم 
موســوی فرمانده کل ارتش و امیر دریادار حســین 
خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش در ســواحل 
مکران و اقیانوس هند  با رمز یا زهرا)س( با شــرکت 
یگان های مختلف نداجا برگزار شد. همچنین همزمان 
با رزمایش موشــکی نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اســالمی ایران )نداجــا( در آبهای جنوب، شــناور 
موشک انداز »زره« از رده پیکان، ساخت کارخانجات 
نیروی دریایی ارتش به ناوگان این نیرو تحویل داده 
شد. ناو موشــک انداز زره اولین شناور از رده پیکان 
محصول پروژه ســینا اســت که در جنوب ساخته 
شــده. قباًل 4 فروند از این رده به نام های »پیکان«، 
»جوشــن«، »درفش« و »ســپر« در ناوگان شمال 

ساخته و تحویل شده بود.
در این رزمایش رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: 
نیروهای مســلح و دریایی جمهوری اسالمی اجازه 

عرض اندام به هیچ دشمنی را نخواهند داد.
محمد باقری دیروز در مراسم الحاق ناو موشک انداز 
زره و ناوبندر بالگردبر مکران طی سخنانی اظهار کرد: 
عرصه دریا امروز برای تمام جهان و برای ملت ایران 

عرصه بی نظیر و فوق العاده ارزشمندی است. 
وی افزود: این موهبت الهی می تواند موجب توسعه 
فوق العاده چشــمگیر و پیشــرفت کشور در سطح 
منطقه و جهان شــود. مزیت ژئواســتراتژیکی این 
ســواحل ارزشــمند و دریا های آزاد می تواند اقتدار 
دریایی و دفاعی رابرای کشــور عزیــز ما به ارمغان 
بیاورد. باقری ادامه داد: نیرو های مســلح کشورمان 
و به ویــژه نیروی دریایی راهبــردی ارتش در کنار 
ماموریت های ارزشــمند دفاعی خود با اســتقرار در 
سواحل مکران به عنوان پیشگام در توسعه و آبادانی 
این سواحل و مناطق محروم گام نهاده و حرکت کرده 
و اقدامات ارزشمندی را آغاز کرده است و امیدواریم 
دولت محترم و ســایر ارکان کشور نیز به این توسعه 
ادامه دهند و شاهد سواحل و مناطق پیشرفته ای در 

این مناطق باشیم.
وی با اشاره به اسکورت بیش از چند هزار نفتکش و 
شناور تجاری جمهوری اسالمی ایران توسط نیروی 
دریایی ارتش، خاطرنشان کرد: اگر نیرو های دریایی 
جهان بــه فوالد و آتش خود افتخار می کنند، نیروی 
دریایی جمهوری اسالمی ایران عالوه بر فوالد و آتش، 
ایمان و اعتقــاد به قدرت الیزال الهی دارد و آنجا که 
قدرت الهی پشــتوانه یک نیروی انسانی است، هیچ 
قدرتــی تاب مقاومت در برابر آن را ندارد. سرلشــکر 
باقری با اشاره به الحاق ناو موشک انداز زره و ناوبندر 
بالگردبر مکران به نیروی دریایی ارتش، گفت: ناوبندر 
جمهوری اســالمی مکران یک پایگاه شناور دریایی 
ارزشمند برای توسعه و تعمیق فعالیت های حمایتی 
و عملیاتــی جمهوری اســالمی ایــران در دریا های 
دوردســت خواهد بود. ساخت اینگونه مجموعه های 
ارزشمند نشــانگر این است که صنایع دفاعی کشور 
و کارخانجات نداجا از تحریم دشمن با موفقیت عبور 
کرده اند و کارآمدترین تســلیحات و تجهیزات را با 

دست و امکانات ایرانی به خوبی ساخته اند.
رئیس ســتادکل نیرو های مسلح، اظهار کرد: ارتش و 
سپاه دو بازوی قدرتمند نظام و صنایع دفاعی بعنوان 
پشــتوانه قدرتمند آن ها با قدرت تمام و با هم افزایی 
کامل ماموریت های دفاعی خود را به انجام می رسانند 
به طوریکه دشمنان هیچ گونه قدرت عرض اندام در 
آب ها و مناطق تحت حاکمیت جمهوری اســالمی 
را ندارند. وی ادامه داد: اگر امروز شــاهد هستیم که 
شناور های نفتکش و تجاری جمهوری اسالمی ایران 
با وجود تمــام تهدید ها تا ســواحل دریای کارائیب 
در ونزوئــال با امنیت و آرامــش ذیل پرچم پرافتخار 
جمهوری اســالمی ایــران حرکــت می کنند، دلیل 
آن اقتدار و قــدرت بازدارندگی دریادالن و نیرو های 
ارزشــمند جمهوری اســالمی ایران است. سرلشکر 
باقری گفت: اگر در هفته گذشــته شــاهد رونمایی 
از شــهرک موشــکی زیرزمینی نیروی دریایی سپاه 
پاســداران بودیم، ایــن هفته هم شــاهد الحاق دو 
فروند شناور ارزشمند نیروی دریایی راهبردی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران هستیم و هر هفته و هر ماه 
شاهد افزون شــدن قدرت دفاعی این ملت بزرگ و 
شهید پرور هســتیم که به آن می بالیم. وی با اشاره 
به تحرکات اخیر نیرو های آمریکایی در منطقه، عنوان 
کرد: دشمنان ما از سر ورشستگی با به پرواز در آوردن 
هواپیما های دورپرواز خود در منطقه و نمایش های به 
ظاهر قدرتمند و با بیان برخی ســخنان یاوه به قصد 
تهدید و نمایش قدرت، اقداماتی علیه این ملت بزرگ 
به راه انداختند، اما آن ها باید بدانند نیرو های مســلح 
مقتدر جمهوری اســالمی ایران و نیرو های دریایی، 
اجــازه هیچ گونه قدرت نمایی را به آن ها نخواهند داد 
و دشمن به خوبی می داند که این قدرتشان پوشالی و 
توخالی است و آنچه که در این روز ها در سرزمینشان 
مشاهده می شود، نمایش آغاز دوره افول قدرت آمریکا 
به عنوان یک رژیم جنایتکاری اســت که تروریســم 

دولتی را در ابعاد مختلف به نمایش گذاشته است.

خبر

 ۲۲ از  بیــش  بــا  تاکنــون  امریــکا   
میلیــون مبتال و بیــش از ۳۷۴ هزار 
قربانــی همچنان در صدر فهرســت 
کشورهای درگیر با بیماری »کووید 
۱۹« قــرار دارد. جان باختــگان ایــن 
بیمــاری در انگلیس نیز از ۷۸ هزار 
نفر عبور کرده و این کشــور تاکنون 
بیشــترین قربانیــان کرونا را در بین 
کشورهای اروپایی داشته است. 

از این رو سوال اینجاست چرا باید 
از واکســنی کــه در مرحلــه آزمــون 
مــردم  روی  بــر  دارد  قــرار  خطــا  و 

کشورمان استفاده کنیم؟ 
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