
مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا)س( 
با حضور رهبر انقالب برگزار شد

اولین شب مراســم عزاداری ایام شهادت حضرت 
فاطمه ی زهرا سالم اهلل علیها با حضور رهبر انقالب 

اسالمی در حسینیه امام خمینی )ره( برگزار شد.
در این مراســم، حجت االسالم والمسلمین صدیقی 
در ســخنانی با اشــاره بــه اهمیت مقــام یقین و 
مصونیت از تردید و انحراف، وجود مقدس حضرت 
زهرا سالم اهلل علیها را سرشار از ایمان و یقین خواند 
و گفت: بر اساس آیات شریف قرآن، الزمه رسیدن 
به یقیــن و ثبات و اســتقامت در راه حق، بندگی 

پروردگار و پرهیز از استکبار و برتری جویی است.
در این مراســم که با تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید 
توسط آقای ابوالقاســمی آغاز شد، آقای سماواتی 
نیز به ذکر مصیبت و قرائت دعای توسل پرداخت.

ریاض را به رفتار سازنده و دوستی با 
همسایگان فرا می خوانیم

دســتیار ویژه رییس مجلس در امــور بین الملل با 
اشــاره به اظهــارات اخیر وزیر خارجه عربســتان 
سعودی علیه ایران گفت: ریاض را به رفتار سازنده 

و دوستی با همسایگان و منطقه فرا می خوانیم.
حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس 
در امور بین الملل حرف های آشــفته وزیر خارجه 
عربستان ســعودی و اتهام بی اساس به جمهوری 
اســالمی ایران را تکراری و کســل کننده خواند و 
گفــت: ریاض باید به جنگ علیه مردم مظلوم یمن 

و کشتار زنان و کودکان یمنی پایان دهد.
معاون سابق وزارت امور خارجه ادامه داد: حمایت 
آشکار و پنهان ریاض از تروریسم تکفیری و داعش 
در منطقه، بر همگان، بویژه مردم عراق و سوریه در 

این سال ها به روشنی اثبات شده است.
وی افزود: متاســفانه حاکمان ســعودی اکنون به 
جاده صــاف کن طرح های بی ثبــات کننده رژیم 
تروریستی و جعلی اسراییل در منطقه مبدل شده 
و در مقابل کشورهای مسلمان منطقه رفتاری غیر 
ســازنده دارند. امیرعبداللهیان ریــاض را به رفتار 
سازنده و دوستی با همسایگان و منطقه فرا خواند 
و خاطرنشــان کرد: حاکمان عربســتان بهتر است 
سیاست جنگ افروزی، پرورش تروریسم و همراهی 

علیه تحریم ملت ها را متوقف کنند.
دســتیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل در 
پایان اظهار داشت: بی تردید به نفع ریاض است که 
به همســایگان و اهالی منطقه و جمهوری اسالمی 
ایران که ســازنده ترین نقش را در کمک به ثبات و 
امنیت پایدار منطقه ای و جهانی دارد اعتماد کند.

 خانه ملت

اخبار

پس از برگزاری رزمایش دریایی اقتدار 99 ارتش جمهوری 
اســالمی ایران، برگزاری رزمایش موشکی پهپادی پیامبر 
اعظم )ص( 15 نیروی هوافضای سپاه پاسداران، دشمنانی 
که در اندیشــه خود خیال شوم حمله نظامی به جمهوری 

اسالمی ایران را داشتند، در کابوس تازه ای قرار دارد.
وحشــت و هراس در واکنش های رژیم هایــی که مدت ها 
اســت آرزوی جنگ علیه ایران را در سر می پرورانند، پس 
از برگــزاری دو رزمایش دریایی و موشــکی به خوبی دیده 
می شــود. خط قرمز جمهوری اسالمی ایران توانمندی های 
نظامی و دفاعی به ویژه موشــکی اســت که خــواب را از 
چشمان رژیم آمریکا، رژیم صهیونیستی و سعودی ها ربوده 
و می دانند که اگر دست از پا خطا کنند موشک هایی که در 

رزمایش رگباری شلیک شد بر سر آنها فرود خواهد آمد.
نیروهای مســلح ایران در همه رسته ها آمادگی کامل رو در 
رویی با هر گونه تهدیدی را دارند و در صورت وقوع تهدید، 

در کمترین زمان دشمنان پشیمان خواهند شد. 
مرحله اول رزمایش پیامبر اعظم)ص( 15 ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی صبح روز جمعه با رمــز مقدس یا فاطمه 
الزهرا )س( با شــلیک انبوه موشک های بالستیک زمین به 
زمین و اجرای عملیات از ســوی پهپادهای تهاجمی بمب 

افکن در منطقه عمومی کویر مرکزی ایران برگزار شد.
 در این مرحله از رزمایش که با حضور ســردار سرلشــکر 
پاسدار حسین ســالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده فرمانده 
نیروی هوافضای ســپاه و جمعی از فرماندهان و مسئوالن 
عالی رتبه نیروهای مسلح برگزار شد؛ با بهره گیری از نسل 
جدید موشــک های بالســتیک زمین به زمین و پهپادها، 
تهاجم ترکیبی به پایگاه دشــمن فرضــی و انهدام تمامی 
اهداف تعیین شــده انجام پذیرفــت. بنابراین گزارش، در 
مرحلــه اول رزمایش پیامبر اعظم)ص( 15ســپاه، پس از 
حمله پهپادهای تهاجمی بمب افکن نیروی هوافضای سپاه 
از همه جهت ها به ســپر موشکی دشــمن فرضی و انهدام 
کامل اهداف، انبوه موشک های بالستیک نسل جدید سپاه 
در کالســهای ذوالفقار، زلزال و دزفول  به ســمت اهداف 
تعیین شده شلیک و ضربات مهلکی بر پایگاه فرضی دشمن 

وارد کرد.
این موشــک ها به سرجنگی جدا شــونده و قابلیت هدایت 
در خارج از جو و نیز قدرت اخالل و عبور از ســپر موشکی 

دشمن مجهز شده اند.
با اقتدار برابر دشمنان ایستاده ایم

فرمانده کل ســپاه اجرای عملیات مشــترک موشــکی و 

پهپــادی در مرحله اول رزمایــش پیامبر اعظم)ص( 15 را 
نمایشگر اراده مستحکم ملت ایران برای دفاع از ارزش های 
حیاتــی خود توصیف کرد و گفت:آزمون موفق فناوری های 
نوین در سیســتم های هدایت و کنترل موشــک و پهپاد و 
فرماندهی و کنترل بســیار دقیق صحنه عملیات مشترک 
راهبردی از ویژگی های برجســته مرحله اول این رزمایش 
بود. ســردار سرلشــکر پاسدار حسین ســالمی در حاشیه 
برگــزاری مرحله اول رزمایش پیامبر اعظم )ص( 15 که از 
صبح روز جمعه در منطقه کویر مرکزی ایران آغاز شده؛ با 
بیان اینکه رزم مشــترک موشکی و پهپادی در ابعاد بسیار 
گسترده ای تمرین شــد، گفت:  بکارگیری حجم زیادی از 
پهپادهای تهاجمی رزمی  مجهز به فناوری های پیشــرفته 
هدایت و کنترل و هــوش مصنوعی در هدف یابی و هدف 
زنی در کنار شــلیک موشکهای بالستیک و انهدام اهداف با 
دقت بســیار زیاد در مرحله اول رزمایش پیامبر اعظم)ص( 

15 صحنه های باشــکوهی از اقتدار و توان بازدارنده دفاعی 
ایران اسالمی را به نمایش گذاشت.

سرلشکر سالمی آزمون موفق فناوری های نوین در سیستم 
هــای هدایــت و کنترل موشــک و پهپــاد و فرماندهی و 
کنترل بسیار دقیق صحنه عملیات مشترک راهبردی را از 
ویژگی های برجسته رزمایش پیامبر اعظم)ص( 15 توصیف 
کرد و گفت: به فضل الهی امروز نیروی هوافضای ســپاه به 
خوبی توانســت با به کارگیری فناوری موشــکی و پهپادی 
تمام هدف های مورد نظر در رزمایش را با دقت اصابت قرار 
دهد. فرمانده کل سپاه با تاکید بر این که تصویر بسیار دل 
انگیزی از یک شــکوه حماسی قدرتمند را در این رزمایش 
شــاهد بودیم گفت: برای نیروی هوافضای سپاه امروز روز 
جدید و متفاوتی بود و من این دســتاورد بزرگ را به رهبر 
بزرگ و عظیم الشــأن انقالب اســالمی ،ملت ایران و همه 

هواداران انقالب اسالمی تبریک و تهنیت عرض می کنم.

سرلشکر سالمی با تاکید بر اینکه آنچه امروز به پرواز درآمد 
اراده مســتحکم ملت ایران برای دفاع از ارزش های حیاتی 
خــود بود؛ پیام رزمایش پیامبر اعظــم)ص( 15 را اقتدار و 
اراده مصمم جمهوری اسالمی ایران برای دفاع از حاکمیت 
ملی، صیانت از نظام مقدس جمهوری اســالمی و ارزش ها، 

برابر دشمنان اسالم و ایران توصیف کرد.
تشریح مرحله اول رزمایش پیامبر اعظم)ص( ۱۵ توسط 
تولد قدرت جدید سپاه با استفاده از هوش مصنوعی در 

هدف یابی و هدف زنی
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه نیز از مرحله اول رزمایش 
پیامبر اعظم )ص( 15 به عنوان عملیات شبیه سازی تهاجم 
بــه نقاط قوت و ارکان دفاعی دشــمن نام بــرد و گفت: با 
ترکیــب قابلیت های جدید موشــکی و عملیات پهپادی و 
استفاده از فناوری هوش مصنوعی، امروز قدرت جدیدی در 
ســپاه متولد شد. وی افزود: در این مرحله از رزمایش ابتدا 
با ســامانه های پهپادی به بخش دفاعــی و پدافندی پایگاه 
دشمن فرضی حمله شد و لحظاتی بعد موشک های شلیک 
شده بخش ها و سرمایه های اصلی دشمن را منهدم کردند.

ســردار حاجــی زاده تاکتیک های به کارگیری شــده در 
رزمایــش پیامبــر  اعظــم)ص( 15 را برآینــد و محصول 
تجربیــات عملیات ها و رزمایش های ســال های گذشــته 
توصیف و تصریح کرد: با به کارگیری نسل جدید موشک ها 
و پهپادهــای تهاجمی امروز به توانمندی جدیدی دســت 
یافته ایم. وی با اشاره به ویژگی ها و قابلیت های موشک های 
شلیک شده در مرحله نخست رزمایش گفت: موشک هایی 
که در ایــن مرحله از رزمایش مورد اســتفاده قرار گرفت، 
نسل جدید موشک های بالستیک است که دارای سرجنگی 
جدا شــونده با RCS  و سطح مقطع راداری پایین است و 
زمان عملیاتی و آماده شــدن آنها نسبت به گذشته به یک 
دهم کاهش یافته اســت. وی افزود: این موشک ها در کمتر 
از 5 دقیقه از زمان اســتقرار، عملیاتی شده و قابلیت پرتاب 
خواهد داشــت. فرمانده نیروی هوافضای سپاه تهاجم همه 
جهتی در همه سطوح ارتفاعی به پایگاه های دشمن فرضی 
و سلب امکان دفاع از پدافند دشمن، نفوذ به سپر موشکی  
با جداسازی سرجنگی موشــک ها از بدنه و ناکام گذاشتن 
ســامانه های دفاعی و نیزطراحی و به کارگیری ســامانه ها 
توســط متخصصان جوان انقالبی کشــور را از ویژگی های 
ممتــاز رزمایش پیامبر اعظم)ص( 15 توصیف کرد و گفت: 
با ترکیب این قابلیت های جدید موشکی با عملیات پهپادی 
و اســتفاده از فناوری هوش مصنوعی، امروز امکان و قدرت 

جدیدی در سپاه متولد شد.  سپاه نیوز

محسن رضایی:

ملت ما از دست 
لیبرال ها و غربگرایان 

خسته شده است
دبیر مجمع تشــخیص 
تاکید  با  نظام  مصلحت 
بر اینکه ملت ما از دست 
لیبرال هــا و غربگرایان 
خسته شده است، گفت: 
به »وحــدت کبیر« در 
دهه سرنوشــت انقالب نیازمندیم. محســن 
رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
عصر روز پنجشــنبه ۲5 دی ماه در همایش 
رؤســا و دبیران استان های شــورای ائتالف 
نیروهای انقالب گفــت: نیاز بود این حرکت 
زودتر شــکل می گرفت و ان شاءاهلل دوستان 
این صفوف را برای آینده فشرده تر کنند. 1۰ 
ســال آینده یکی از دهه های طوفانی انقالب 

خواهد بود.
رضایی با بیان اینکه من اســم دهه آینده را 
دهه سرنوشت گذاشــته ام، دهه آینده را به 
دهه اول انقالب تشــبیه کرد و اظهار داشت: 
البته جنس حوادث دهــه آینده با دهه اول 
انقالب متفاوت است؛ آن زمان بحث کودتا و 
ترور وجنگ مطرح بود. دهه آینده مشکالت 
اقتصــادی و نفوذ و جنگ نــرم و تهدیدات 
زیستی و تغییر اقلیم از رویدادهای مهم است 
و لذا ســختی شــرایط و اهدافی که انقالب 
دنبال می کند، مشــابه همان دهه اول است. 
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام ادامه 
داد: اینکه می گوینــد دموکرات ها آمده اند و 
اظهاراتی از این قبیل، بچه های انقالب ومردم 
فریب این تبلیغات را نمی خورند. باید آمریکا را 
وادار کنیم که به تعهدات خود عمل کند. ولی 
خودمان را برای شــرایط سخت تر و کارهای 
بزرگ تر آماده کنیم. رضایی در تشریح صف 
آرایی نظام ســلطه در مقابل جریان مقاومت 

گفت: غربی ها می گویند جمهوری اســالمی 
مزاحم ماست و می گویند باید با ایران، تسویه 
حســاب کنیم. از این طــرف، ملت ما هم از 
دســت لیبرال ها و غربگرایان خسته شده و 

باید به حکمروایی آن ها پایان بدهیم.
وی افزود: دوران اینکه هر دولتی آمده فرمان 
را به دست گرفته و هر طور خواسته کشور را 
اداره کرده، به سر آمده. دوران کوچک کردن 
ایران به پایان رسیده. دوران خودسانسوری ما 

هم باید پایان پیدا کند.
رضایی بــا بیان اینکه اقدامــات چند دولت 
اخیــر، داِد مردم را بلند کــرده، تصریح کرد: 
مردم می گویند نظــام برای ما فکری بکند و 

ما را از دست نامحرمان نجات دهد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: 
عالوه بر اینکه مشکل معیشت، مسکن و تورم 
وجود دارد، بی اعتنایی به مــردم در ادارات، 
تکبر و نگاه ارباب- رعیتی به آن ها تشــدید 
شــده و در حالی که انقالب بــا آن روحیات 
خداحافظی کرده بود، دارد دوباره برمی گردد. 
استاد دانشگاه جامع امام حسین )ع( با بیان 
اینکه نیروهــای انقالب با همه قدرت باید به 
میــدان بیایند، تصریح کرد: دولت آینده باید 
کارآمدترین دولتی باشد که در طول انقالب 

روی کار آمده است.
رضایی تأکید کرد: همه نیروهای انقالب باید 
در دولت آینده حضور داشته باشند، نه اینکه 
یک برادر حزب اللهی رئیس جمهور شــود و 
بیایــد بگوید من تیم خــودم را دارم و با هر 
کســی نمی توانم کار کنــم. بعد هم مجلس 
برای هماهنگی با دولت نمی تواند اکثر وزرای 
پیشــنهادی او را رد کند، مجبور می شــویم 
چهارســال با یک دولت ضعیف کنار بیاییم و 

آن را تحمل کنیم.
رضایی با بیان اینکه این دوره آرایش نیروهای 
انقالب بســیار مهم است، تصریح کرد: دیگر 
در قالب جناح و حزب نمی توانیم کار کنیم؛ 
امروز به حرکتی شــبیه بسیج دوران انقالب 
نیاز داریم تا با تشــکیل دولت آینده، هم از 
عقب ماندگی ها عبور کنیم، هم آینده انقالب 

را بیمه کنیم.

وی با اشــاره به برخی شعارها مبنی بر رفع 
تحریم ها، گفت: همانطور کــه رهبر انقالب 
فرمودنــد باید طــرف را وادار به رفع تحریم 
کنیم، اما مســئله اصلی این است که بدانیم 
دشــمن تحریم را با خوش بینی رفع نخواهد 
کرد و ما بایــد با ابزار مناســب تحریم ها را 

خنثی و آن ها را عقب بزنیم.
رضایی یکی از مســائل اصلی کنونی کشور 
را موضوع اقتصاد و تحریم دانســت و گفت: 
نقدینگی مســئله مهمی اســت که طی سه 
ســال آینده دو برابر می شود، یعنی طی سه 
سال، اندازه 5۰ سال پول منتشر می شود. این 
دریای عظیمی اســت که وارد اقتصاد کشور 
خواهد شــد. آیا همین مقدار تولید افزایش 
می یابــد تا قیمت ها کنترل شــود؟ از طرفی 
1۰ سال اســت رشد سرمایه گذاری ما منفی 
شده و این موضوع فوق العاده خطرناک است. 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، کاهش 
ارزش پول ملی را مورد اشاره قرار داد و گفت: 
باید برای همه این مشکالت فرمول پیدا کرد. 
رضایی، مسئله دوم را موضوع امنیت دانست 
و گفــت: بــرای اولین بار پس از ۴۰ ســال، 
اسرائیل دارد در منطقه پایگاه می زند و خود 
را به مرزهای ما می چســباند. وی، ســومین 
موضوع را »انتقال بین نسلی« دانست و گفت: 
یعنی نسل اول و دوم انقالب تا 1۰ سال آینده 
بیشتر نمی توانند نقش آفرینی داشته باشند. 
در چنین شرایطی نسل سوم و چهارم انقالب 
می خواهــد در دهه ای که ســخت ترین دهه 

انقالب است، امور را در دست بگیرد.
رضایی افزود: پیشنهاد من این است که یک 
شورای عالی اقتصاد ملی داشته باشیم که در 
آن شورا هر سه قوه درباره برنامه های بنیادین 

تصمیم گیری کنند و بعد اجرا شود.
وی تصریــح کرد: هر کســی کــه به عنوان 
رئیس جمهور آمد، باید ازدوگانگی با رهبری 
پرهیــز کند و سیاســتهای کلــی را محور 

فعالیت های دولت خود قرار دهد

خرازی: 

باید به خاطر 
رئیس جمهور اجاره ای 

توبه کنیم
دبیــرکل حــزب نــدای 
ایرانیان با بیان اینکه باید 
رئیس جمهور  خاطــر  به 
اجاره ای )حسن روحانی( 
توبه کنیم و بپذیریم که 
اشــتباه کردیــم، گفت: 
نتیجه اشــتباه و غلط ما در تشخیص نادرست 
وضعیت امروز اســت که به وجــود آمده و ما 
باید این اشــتباه را بپذیریم. سیدصادق خرازی 
دبیــرکل حزب نــدای ایرانیان در ششــمین 
مجمع عمومی حزب متبوعش در ســالن ستاد 
توان افزایــی تهران، اظهار داشــت: امروز تمام 
موضوعات داخل کشور را می توان به نحوی به 
خارج از کشور نسبت داد. وی افزود: کاستی ها، 
 مدیریت نابخردانه، مشــکالت مدیریتی و عدم 
شــناخت از مســائل را می توان به موضوعات 
خارجی نســبت داد و بگوییــم که همه این ها 
سرنوشــتی اســت که خارجی ها بر ما تحمیل 
کرده اند. خرازی در حالی که به صورت آنالین 
با فعاالن این حزب در سراســر کشور صحبت 
می کــرد، خطاب به آنها گفت که من به شــما 
عرض می کنم که بیش از 8۰ درصد مشکالت 
و معضالت کشــور به نقطه عطفــی از بحران 

شناخت مدیران از داخل کشور است.
دبیــرکل حزب نــدای ایرانیان با بیــان اینکه 
بزرگ ترین بحران کشور تشخیص سره از ناسره 
اســت و گوشی برای شنیدن نداریم، از آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص 
مصلحت نظــام یاد کرد و گفــت: بزرگ ترین 
خصلت آیت اهلل هاشمی شــنیدن بود و قدرت 
او بر شــنیدن و تحمل نظراتی که شاید با آنها 
موافــق نبود،  اما امروز ما می بینیم که کســی 
گوش شــنیدن ندارد می خواهند متکلم وحده 

باشــند؛ بزرگ ترین درد جامعه ما این اســت 
کــه نمی خواهند دردها و مشــکالت جامعه را 
بشــنوند و همین طور آنچه که بر اساس امیال 
نفسانی خود، درست و نادرست را به خارجی ها 
نسبت بدهند. خرازی با تأکید بر اینکه مشکل 
کشــور مدیریتی است، گفت: مشــکل ما این 
اســت که یک آدم حسابی مثل ماهاتیر محمد 
)نخست وزیر کشور مالزی( نداریم که درد مردم 
و مشکل کشور را بفهمد، ماهاتیر محمد همان 
روزی نخســت وزیر شد که میرحسین موسوی 
نخســت وزیر بود. خط فقر مالــزی 78 درصد 
بــود  و مردم بر روی درخت ها می خوابیدند اما 
اکنون ببینید که مالزی نسبت به ایران در چه 
شرایطی قرار گرفته است. وی یادآور شد: مگر ۴ 
سال پیش در کنگره حزب ندای ایرانیان تذکر 
داده نشد که این روند ما را به نابودی و انحطاط 
می کشد. نسل اول و دوم در پرتو خودبزرگ بینی 
و خودبرتر بینی در آســتانه صــده قرن و هزاره 
جدید باز هم مشغول برنامه ریزی های خودشان 
هستند و این ساخت و ســازهای کهنه ای که 
در ادبیات فعلی کشــور حاکم اســت به دلیل 
وجود این افراد اســت. وی بــا تأکید بر اینکه 
رئیس جمهور و وزیر اجاره ای دوای امروز درد ما 
نیست، خاطرنشان کرد: دوای درد ما این است 
که هر گروهی که موفق می شود صادقانه بتواند 
نیروهای مسؤولیت پذیر و نیروهای کارآمد خود 
را وارد عرصه کند. خرازی بر این باور است که 
وضعیت فعلی نتیجه تشخیص نادرست بوده و 
اصالحات در این تشخیص نادرست نقش داشته 
است. خرازی با تأکید بر اینکه اقتصاد یک کار 
فنی و دو دو تا چهار تا اســت، گفت: در مسائل 
اقتصادی نمی توان مســائل انتزاعی را وارد کرد 
در اقتصاد دو دو تا 18 نمی شــود بدبختی های 
امروز ما این است که ما می خواستیم با اقتصاد با 
منبر و محراب و فلسفه و ارزیابی های نادرست و 
ناغلط برخورد کنیم و کشور را اداره کنیم. وی با 
تأکید بر اینکه باید به خاطر رئیس جمهور اجاره ای 
)حسن روحانی( توبه کنیم و بپذیریم که اشتباه 
کردیم، گفت: نتیجه اشتباه و غلط ما در تشخیص 
نادرست وضعیت امروز است که به وجود آمده و 

ما باید این اشتباه را بپذیریم.  فارس

گزارش

مراسم سولو خلبانان با حضور امیر موسوی
مراســم ســولو خلبانان هواپیمای جنگنده اف۴ با حضور امیر سرلشــکر 

موسوی در پایگاه خلبانان شهید برادران دلحامد چابهار برگزار شد.
امیر سرلشــکر سید عبدالرحیم موســوی فرمانده کل ارتش با حضور در 
پایــگاه هوایی شــهیدان دلحامد چابهار از بخش هــای مختلف این یگان 
بازدید کرد. امیر سرلشــکر موسوی ضمن ارزیابی توان عملیاتی پایگاه دهم 
شــکاری از رمپ پروازی، آلرت، آماده سازی جنگنده ها، توان رزمی خلبانان و 
بخشهای مختلف این یگان بازدید کرد. دیدار چهره به چهره با فرماندهان، خلبانان، اساتید و 
کارکنان فنی و برگزاری مراســم سولو خلبانان هواپیمای جنگنده اف ۴ از برنامه هایی بود که 
با حضور فرمانده کل ارتش اجرا شــد. پرواز سولو، اولین پرواز دانش آموختگان رشته خلبانی 
بدون حضور اســتاد در هواپیما اســت که بعد از طی مراحل آمــوزش تئوری و عملی انجام 

می شود.  روابط عمومی ارتش

ارتش ۱۲ شهید مدافع سالمت تقدیم میهن اسالمی کرده است
معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: ارتش از همان ابتدای شیوع بیماری 
کرونا بیش از 1۲ هزار نفر از کادر بهداشت و درمان خود را برای مقابله 
با این بیماری بســیج کرد و تا امروز هم 1۲ شــهید مدافع ســالمت 
تقدیم میهن اسالمی کرده است. بهداری امام رضا )ع( اردوگاه فرهنگی 
آموزشــی شهدای ارتش در استان مازندران )منطقه گهرباران شهرستان 
ســاری( با حضور امیر دریادار حبیب اهلل سیاری، امیر سرتیپ خرم طوسی، 
رئیس بنیاد تعاون ارتش به بهره برداری رســید. امیر سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش 
گفــت: 1۴ هزار تخت نقاهتگاهی در کشــور مهیا کردیم که به عنــوان مثال می توان به 
نقاهتگاه ۲ هزار تختخوابی که ظرف مدت ۴8 ساعت در تهران شکل گرفت اشاره نمود که 
بیانگر توانمندی نیرو های مســلح جمهوری اسالمی ایران برای مبارزه با چنین بحران هایی 

است.  روابط عمومی ارتش

باید اجازه دهیم ایران به آزمایشگاه واکسن غربی تبدیل شود
نماینده مســیحیان ارمنی شــمال ایران در مجلس با بیان اینکه نباید 
اجازه دهیم کشــورمان به آزمایشگاه واکسن کمپانی های غربی تبدیل 
شود، گفت: کمپانی های داروسازی غربی به هیچ وجه به دنبال سالمت 

بشر نیستند بلکه سود و منافع مادی خود را دنبال می کنند.
آراء شاهوردیان با اشاره به فرمایش های مقام معظم رهبری در ممنوعیت 
واردات واکســن کرونا از آمریکا و انگلیس گفت: عالوه بر آمریکا و انگلیس 
کشــورهایی مانند فرانســه نیز در این زمینه خوشنام نیســتند و ما باید نسبت به آنها با 

وسواس و دقت عمل کنیم.
وی افــزود: اولویت در بحث واکســن کرونا تکیه بر تولید داخل اســت و وقتی ما مراحل 
ابتدایی تســت واکسن کرونا را با موفقیت پشت سر گذاشته ایم، باید به توان داخلی خود 

تکیه و به آن اعتماد کنیم.  فارس

آغاز رزمایش ترکیبی موشکی پهپادی سپاه 

شاهکار موشکی
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سرمقاله
ادامه از صفحه اول

 به عبارتی دیگر برای آنکه غرب بازی مذاکره برای 
مذاکره را تکرار نسازد، شــرط ایران باید ابتدا لغو 
تحریم ها باشــد و نه پذیرش مذاکــره برای زمینه 
ســازی برای لغو تحریم ها. در اصــل لغو تحریم ها 

شرط ایران باشد نه هدف مذاکرات احتمالی.
 دوم آنکه اروپا و آمریــکا اکنون در آزمونی بزرگ 
برای مهک صداقتشــان برای احیــای برجام قرار 
دارنــد و آن موضوع طلب های ایران از کره جنوبی 
اســت. مبلغی میان 7 تا 9 میلیارد دال میزان طلب 
ایران از ســئول عنوان می شود در حالی که سئول 
ادعا دارد به خاطر تحریم بانکی ایران، توان اجرای 
مراوده بانکی و پرداخت بدهی ایران را ندارد. اروپا 
و آمریکا اگر واقعا به دنبال احیای برجام هســتند 
در گام اول اعتمادســازی می توانند شرایط را برای 
پرداخت بدهی کره فراهم سازند. حال آنکه چنین 
اقدامی صــورت نداده اند. جالــب توجه آنکه غرب 
درحالی این مساله را امر داخلی کره عنوان می کند 
که در اجرای تحریم ها اســتقالل کشور را در نظر 
نداشــته و با اعمال فشــار و بــدون توجه به حق 
استقالل حق حاکمیت کشورها آنها را به مشارکت 
در تحریم ها وادار ســاخته است. عدم ورود غرب به 
حل مشــکالت پرداخت بدهی های کره جنوبی به 
ایران، عدم صداقت برجامی آنها را آشــکار ساخته 
و خود ســندی به حقانیت بی اعتمــادی ایران به 
ادعاهای غرب مبنی بــر تالش برای احیای برجام 
است که لزوم اجرای پیش شرط لغو تحریم ها قبل 
از ورود بــه هرگونه مذاکره و یا پذیرش بازگشــت 
آمریکا به برجام را آشــکار می سازد. آمریکا و اروپا 
به دنبال بازگشــت مجانی به برجام و البته گرفتار 
ســازی ایران در زنجیــره ای از تعهدات هســتند 
که پیش شــرط لغو تحریم پیــش از آغاز هرگونه 
مذاکــره ای، می تواند راهکاری بــرای مقابله با این 

سیاست یکجانبه گرایانه و زیاده خواهانه باشد. 


