
نماز جمعه این هفته تهران به امامت رهبر 
انقالب اقامه می شود

نم��از جمعه این هفت��ه تهران به امام��ت ولی امر 
مسلمین، حضرت آیت اهلل خامنه ای اقامه می  شود.

آخری��ن خطبه های نمازجمعه رهب��ر معظم انقالب 
اسالمی در تهران به بهمن سال  ۱۳۹۰ باز می گردد؛ 
دو خطبه ای که رهبر انقالب عمده سخنان خود را در 
آنها به موضوع بیداری اسالمی و مسائل تونس و مصر 
اختصاص دادند و خطبه عربی ایشان خطاب به مردم 

این کشورها در آن سال ها، شهرت یافت.  آنا

 طرح دوفوریتی مجلس
برای کاهش روابط دیپلماتیک با انگلیس

عضو هیئت رئیسه مجلس از تقدیم طرح دوفوریتی 
کاهش رواب��ط دیپلماتیک با انگلیس به این هیئت 

خبر داد.
هیئت رئیس��ه  عض��و  امیرآبادی فراهان��ی  احم��د 
مجلس شورای اس��المی از طرح دوفوریتی جمعی 
از نماین��دگان مجل��س برای کاهش س��طح روابط 
دیپلماتی��ک با کش��ور انگلیس خب��ر داد و گفت: 
ای��ن طرح با امضای بیش از ۱۰۰ تن از نمایندگان 

مجلس تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.
وی افزود: در این طرح نمایندگان مجلس خواهان 
کاهش سطح روابط دیپلماتیک با کشور انگلیس از 

سطح سفیر، به سطح کنسولی شده اند.
عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: طرح دوفوریتی 
کاهش سطح روابط ایران با کشور انگلیس از سطح 
س��فیر به سطح کنسولی در یک ماده واحده و یک 
تبصره تدوین شده است. امیرآبادی تأکید کرد: این 
طرح از سوی نمایندگان مجلس تقدیم هیئت رئیسه 

شده و در نوبت اعالم وصول قرار دارد.
متن کامل این طرح به شرح زیر است:

ماده واحده - پس از تصویب این قانون دولت مکلف 
است سطح مناسبات سیاسی با کشور انگلستان را تا 
حد کنسولی کاهش دهد و ارتقای مجدد مناسبات 

فقط با تصویب مجلس امکان پذیر است.
تبص��ره - وزارت ام��ور خارجه مکلف اس��ت اقدامات 
حقوقی و قضایی و سیاسی الزم را برای استیفای حقوق 
ملت ایران در دادگاه ها و مجامع بین المللی پیگیری و 
هر سه ماه یک بار گزارش آن را به کمیسیون امنیت 
ملی مجلس ش��ورای اسالمی ارائه کند. براساس این 
گزارش،تع��دادی از امضاکنندگان طرح نمایندگان 
مجلس برای کاهش س��طح رواب��ط دیپلماتیک با 
کش��ور انگلس��تان به خبرنگار خبرگزاری تس��نیم 
گفته ان��د ک��ه در پی حضور س��فیر این کش��ور در 
تجمع مقابل دانشگاه امیرکبیر، خواهان شدیدترین 
برخورده��ا با انگلیس هس��تند و ای��ن طرح نیز در 

همین راستا تدوین شده است.  تسنیم

اخبار

ترین های هفته
ب��ی ب��ی گل تو که منو کش��تی بی ب��ی گل ترین 
استعفای هفته = سرکار خانم آروین! از شورای شهر 

استعفا نکردم فقط دارم به استعفا فکر می کنم.
ب��ه مغزت فش��ارنیارترین جمله هفت��ه = همچنان 

خانم آروین با همین جمله طوفانی!
بزک نمیر بهارمیادترین وعده هفته= برادر الریجانی: 
همه مسئوالن برای رفع نیازهای ارتباطی، بهداشتی 
و سایر نیازهای فوری طی روزهای آینده در مناطق 

سیل زده حضور خواهند یافت.
ش��رمنده که خواب بودم ترین ش��خصیت کنجکاو 
هفت��ه = آقای رییس جمهور: م��ن از لحظه ای که 
احتمال دادم سقوط این هواپیما به صورت طبیعی 
و عادی نباش��د، ت��الش فراوانی ک��ردم که دوران 
بررسی و تحقیق کوتاه شود و ما به دقت بدانیم که 

این هواپیما چگونه سقوط کرده است.
ب��ه روح اعتقاد داری ترین اظهارنظ��ر هفته= ایضا 

همان! 
اعتق��اد من این اس��ت که مردم ما مطمئن ش��وند 

حادثه شلیک موشک به هواپیما تکرار نمی شود.
خوشحال ترین مسئول هفته =  رئیس کمیته ملی 
المپی��ک: در مورد مهاجرت برخی از ورزش��کاران 

خواهش می کنم این رویکرد را تخریبی نبینید.
چی��زی که عوض داره گله نداره ترین اتفاق هفته= 
سخنگوی دولت انگلیس: س��فیر ایران در لندن به 

وزارت امور خارجه احضار شد.
چ��را زحمت کش��یدید چ��را بیش��تر ندادیدترین 
س��ناریوی تک��راری هفت��ه= س��خنگوی دول��ت: 

عذرخواهی می کنیم.
رییس ندارترین سازمان هفته=هالل احمر و دیگر هیچ!

اعص��اب ندارم ترین موجود هفت��ه = هر کی دلش 
خواست از روزنامه بره هریییییی

ننجون

25 میلیون نفر در تشییع سردار سلیمانی شرکت کردند
س��خنگوی س��پاه پاس��داران گفت: مردم م��ا یکپارچه خواس��تار مقابله با 
آمریکایی ها هس��تند و از ما پاسداران می خواهند مثل قاسم سلیمانی عمل 

کنیم.
سردار رمضان شریف در حاشیه مراسم بزرگداشت سردار سلیمانی در گفت: 
وقتی پیکر س��ردار را به کشور آوردند در پنج شهر اهواز، مشهد، تهران، قم و 
کرمان تشییع شد و ۲۵ میلیون نفر در این مراسم شرکت کردند و بقیه ۸۰ میلیون 

ایران نیز داغدار این حادثه بزرگ شدند.
وی افزود: مردم از ما می خواهند مثل قاس��م س��لیمانی عمل کنیم و آمریکا را در 
همه عرصه ها شکس��ت بدهی��م. وی با بیان اینکه آینده منطق��ه، آینده ای عاری از 
آمریکایی ها و نیز استقالل ملت ها و کشورهای بزرگ منطقه خواهد بود، تاکید کرد: 
به فضل الهی انتهای این مس��یر اضمحالل و نابودی رژیم صهیونیستی و حاکمیت 

مردم فلسطین خواهد بود.  مهر

نمی توان سرمایه ایجادشده بعد از شهادت سلیمانی را ِصفر کرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نمی توان با پروپاگاندای رسانه ای، 
س��رمایه اجتماعی عظیمی که پس از شهادت س��ردار سلیمانی ایجاد شده 

را صفر کرد.
س��عید جلیلی در اجتماع بزرگ دانشگاهیان پایتخت که به یاد مدافعان وطن، 
س��ردار حاج قاس��م س��لیمانی و ابومهدی المهندس و جانباخت��گان هواپیمای 
مسافربری در دانشگاه تهران  با اشاره به پیام آمریکایی ها پس از ترور حاج قاسم به ایران 
مبنی بر اینکه اگر پاس��خ دهید ما پاسخ قاطع تر می دهیم، گفت: بسیاری از دولت ها با 
لحن دلسوزانه و برخی با لحن تهدید این پیام را منتقل می کردند که تهدید آمریکایی ها 
بلوف نیست. جلیلی با بیان اینکه در چنین شرایطی آمریکایی ها پاسخی محکم دریافت 
کردند آن هم نه پاسخی نیابتی بلکه مستقیم،با طرح این سوال که چرا آمریکا پس از 
پاسخ محکم ایران نتوانست هیچ غلطی بکند، گفت: این مرهون یک عملیات بزرگ بود. 

شاید بتوان آن را بزرگترین عملیات قاسم سلیمانی نامید.  فارس

جان و آبروی مان را برای انقالب و مردم می گذاریم
فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: ما هم جان و هم آبروی مان را برای انقالب 
می گذاریم. همه نیرو های مسلح پای حفظ امنیت کشور، مردم، نظام و والیت 
ایستاده اند. سردار امیرعلی حاجی زاده امروز سه شنبه ۲۴ دی در حاشیه مراسم 
گرامیداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش که 
در حس��ینیه حضرت فاطمه الزهرا )س( برگزار شد، در جمع خبرنگاران حاضر 
ش��د و گفت: ما، هم جان و هم آبروی مان را ب��رای انقالب می گذاریم. فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه گفت: همه نیرو های مسلح پای حفظ امنیت کشور، مردم، نظام و والیت 
ایستاده اند. سردار حاجی زاده با اشاره به پاسخ جمهوری اسالمی ایران به ترور سپهبد 
شهید قاسم سلیمانی توسط آمریکایی ها گفت: دیدید که مهمترین پایگاه آمریکا مورد 

ضربات موشکی قرار گرفت و آن ها نتوانستند هیچ غلطی بکنند.
فرمانده نیروی هوافضای س��پاه تاکید کرد: ملت ما ب��ا اطمینان بدانند که ما امروز 

دیگر یک ابرقدرت هستیم.  میزان

رئیس جمه��ور گف��ت: از آنجای��ی که حدس زدم س��قوط 
هواپیما عادی نبوده، دس��تور دادم تا تحقیقات و بررسی ها 

در زمانی کوتاه تر انجام شود.
حجت االس��الم حس��ن روحانی رئیس جمهور در بازدید از 
نمایشگاه دس��تاوردهای وزارت جهاد کش��اورزی، با اشاره 
به س��انحه س��قوط هواپیما گفت:  همکاری خوبی از طرف 
نیروهای مس��لح که تنها مس��یر ما برای یافتن حقیقت در 
این بخش بود انجام گرفت. از آنجایی که حدس زدم سقوط 
هواپیما عادی نبوده، دس��تور دادم تا تحقیقات و بررسی ها 
در زمانی کوتاه تر انجام شود بالفاصله بعد از آنکه برای من 
مشخص ش��د که یک خطای بسیار دردناک و نابخشودنی 
انجام گرفته در همان لحظه به مس��ئولین امر اعالم کردم 

که بالفاصله به مردم اطالع دهند.
روحان��ی اظهار داش��ت: این حادثه، حادثه بس��یار تلخی و 
تحملش برای مردم بس��یار س��نگین اس��ت حتی اگر این 
هواپیم��ا به خاطر نقص فنی هم س��قوط ک��رده بود بازهم 
غم بار بود اما بعد از اینکه مشخص شد خطا واشتباه انسانی 
منجر به این فاجعه ش��ده غم م��ردم را چندین برابر کرد؛ 
اینج��ا به هم��ه خانواده های عزیز جانباخت��گان در ایران و 
سایر کشورها تس��لیت می گویم. وزیر راه، مسؤالن دولتی،  
اس��تانداران و همه در کنار خانواده های جان باختگان قرار 
بگیرند. من به عنوان یک پدر احساس می کنم غم از دست 
دادن جوان نخبه س��طح باال که س��رمایه ای برای کشور و 

مردم بوده تا چه حد سخت و مشکل است.
روحان��ی با بیان این مطلب که "اینکه نیروهای مس��لح ما 
ب��ا صراحت لهجه خط��ای خود را اعالم کردن��د و از مردم 
عذرخواه��ی کردند گام اول خوبی بوده که در این راس��تا 
برداشته شده و گام های بعدی هم باید برداشته شود، افزود:  

من به دلیل آش��نایی ک��م و بیش که با پدافند هوایی دارم 
عرض می کنم که نمی تواند فقط یک فرد مقصر باش��د. در 
این میان دیگرانی هم هس��تند.  من می خواهم این مسأله 
با صداقت برای مردم بیان ش��ود. مردم می دانند این حادثه 
غیرعمدی بوده است، اما اینکه چه شرایطی پیش آمده که 

این حادثه صورت گرفته است؟ باید مشخص شود.
وی بر همین اساس خاطرنشان کرد: درست است که ریشه 
هم��ه این اتفاقات ب��ه آمریکا برمی گ��ردد و آمریکا بود که 
باعث شد چنین حوادثی رخ دهد. اما این دلیل نمی شود ما 

در این حادثه به تمام ریشه های مسأله نپردازیم. مسئوالن 
باید پروس��ه را که از صبح چهارشنبه تا جمعه که موضوع 
در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد، توضیح دهند، مردم 
ما در این غم س��هیم و ش��ریک هس��تند، اّم��ا می خواهند 
بفهمند آیا مس��ئوالن آن ه��ا طبق قاع��ده و در چارچوب 
اصول اخالقی، به درس��تی رفتار کرده اند ی��ا نه؟  به عنوان 
نماین��ده ملّت ایران و رئیس جمهور، ای��ن را دنبال خواهم 
کرد و در مراحل بعدی به هر نتیجه ای که برسیم به مردم 

خبر خواهیم داد.

وی افزود: حادثه، حادثه کوچکی نیس��ت. مس��ئله امنیت 
فضای ایران است. تنها بحث ۱76 نفر نیست که البته آن ها 
خیل��ی عزیز بودند، اما امنیت فض��ای ایران برای ملّت ما و 
دنیا بس��یار اهمیت دارد. برای مردم ما بسیار مهم است که 
ه��ر آن کس در هر حدی ک��ه در این حادثه مقصر بوده یا 
قصور داش��ته، معرفی بشود. هرکس��ی که باید به مجازات 

برسد، برسد.
روحان��ی تصریح ک��رد: دولت خود را در قب��ال مردم عزیز 
و اتباع دیگر کش��ورها مس��ئول می دان��د و به همه وظائف 
حقوقی و قانونی خ��ودش عمل خواهد کرد، از همه این ها 
مهم ت��ر اینکه مردم ما مطمئن بش��وند ای��ن حادثه تکرار 
نمی ش��ود. مهم ترین مس��ئله برای مردم ما، مردم جهان و 
هوان��وردی این اس��ت که این حادثه غیرقابل تکرار باش��د 
و ای��ن نیاز به بازنگ��ری در آیین نامه ها، دس��تورالعمل  ها و 

مقررات دارد.
وی ادام��ه داد: همه مس��ئولیت داریم یک ب��ار دیگر تمام 
ای��ن مقررات را بازنگری کنی��م. چرا؟ به چه دلیل؟ و کدام 
ضع��ف در کدام مقررات وجود داش��ته ک��ه این حادثه رخ 
داده اس��ت؟ در اجرا، کجا ضعف وجود داشته است که این 
حادثه بس��یار غم انگیز اتفاق افتاده که در تاریخ کش��ور ما 
بی نظیر بوده اس��ت. هیچ وقت این اتف��اق نیفتاده که یک 
افس��ر پدافندی در کشور ما نسبت به هواپیمای مسافربری 
آن هم در پایتخت کشور، چنین خطایی را مرتکب شود. به 
همه خانواده های عزیزی که این مصیبت به آن ها رس��یده، 
اعالم می کنم این راه را ادامه خواهیم داد از مشخص شدن 
همه جوانب امر تا مجازات آن هایی که در این حادثه دخیل 
بوده اند و در نهایت اطمینان بخشی به مردم که این حادثه 

تکرار نخواهد شد.  تسنیم

مادر ش��هیده حسنی سعدی با اشاره به حادثه 
س��قوط هواپیما گفت: س��پاهی که ۴۰ سال 
امنیت کشور را با برنامه ریزی و زحمت فراوان 
حفظ کرد در این س��انحه زحمات فراوانش را 

به یکباره زیر سوال بردند.
جمعی از مسئوالن و اعضای بسیج دانشجویی 
قم با حضور در منزل زهرا حسنی س��عدی از 
ش��هدای س��انحه هوایی اخیر، مراتب تسلیت 
خود را به خانواده داغدار ایشان ابراز داشتند.

در این جلس��ه، مادر ش��هیده حسنی سعدی، 
ضمن خی��ر مقدم به دانش��جویان بس��یجی 
گفت: م��ن هم ای��ن حادثه را خدمت ش��ما 
عزیزان تسلیت عرض می کنم، تسلیت من نه 
فق��ط به خاطر از دس��ت دادن دو فرزندم که 
داغ بزرگی بر دلم گذاش��ته نیس��ت، بلکه به 
خاطر خون دلی است که رهبر انقالب در این 

قضیه خورده است.
وی افزود: تس��لیت من در مرتبه دوم به خاطر 
مش��کلی است که در این سانحه برای سپاه به 
وجود آمد. س��پاهی که ۴۰ سال امنیت کشور 
را با برنامه ری��زی و زحمت فراوان حفظ کرد 
و در این س��انحه زحم��ات فراوانش به یکباره 

زیر سوال برده شد. مالیی در ادامه گفت: شما 
بسیجی هستید، من هم به عنوان یک بسیجی 
به ش��ما توصیه می کنم، مس��ائل اعتقادی را 
جدی بگیرید. فرزندان من که در زمینه علمی 
توانستند پیشرفت زیادی داشته باشند، اگر به 
جایی رسیدند به خاطر اخالصشان بود. با وجود 
آنکه در المپیادهای علمی مدال داش��تند و از 
نظر درسی در س��طح باالیی بودند، هیچوقت 

ندیدم به این مقامات فخرفروشی کنند.
مادر ش��هیده حسنی س��عدی در ادامه افزود: 
در کنار اخالص، تقیدش��ان ب��ه فرائض دینی 
بسیار زیاد بود. تقید به فرائض دینی برای شما 
بس��یجیان فقط عمل به حالل و حرام نیست، 
بلکه اهتمام به مس��تحبات نیز هست. این دو 
هم به امر نماز اول وقت بسیار پایبند بودند به 
طوریکه حتی مسافرت های خودشان را طوری 
تنظیم می کردند که از این فیض محروم نمانند 

و در کنار آن، نماز شبشان ترک نمی شد. 

مالی��ی س��پس با اش��اره ب��ه وظای��ف امروز 
دانشجویان بس��یجی گفت: یکی از بزرگترین 
وظایف ما، بصیرت افزایی است. اگر در زمینه 
بصیرت افزایی دس��ت ما خالی باشد، دشمن 
از ما جلو می زن��د. ما باید علی الخصوص در 
عرص��ه مجازی با برنامه ریزی کاری کنیم که 

راه دشمن بسته شود. 
مادر شهید سعدی در ادامه افزود: این انقالب 
با خون دل امثال حاج قاس��م نگه داشته شده 
است و االن بسیجیان باید با توجه به توانایی 
های خود ه��ر کاری که از دستش��ان بر می 
آید به صورت جهادی برای پیش��برد حرکت 

انقالب انجام دهند.

تجمعات اخیر داغ دل ما را تازه  کرد 
ب��رادر محم��د صالحه گفت: اتفاق��ات اخیر و 
اینکه برخ��ی افراد، جانباخت��گان این حادثه 
را دس��تمایه اغ��راض و اه��داف خ��ود ق��رار 

داده ان��د، داغ دل ما را تازه کرد؛ آنها اگر واقعاً 
از این حادثه متأس��ف و متألم بودند، س��ری 
ب��ه خانواده های داغدار می زدن��د و آنها را یاد 

می کردند.
برادر محمد صالحه، دانشجوی شهید دانشگاه 
صنعتی ش��ریف در سانحه س��قوط هواپیمای 
اوکراینی و در مراسم یادبود جانباختگان این 
سانحه در مسجد دانشگاه تهران به شخصیت 
برادر خود اش��اره کرد و گفت: محمد به دلیل 
ش��رایط تحصیلی اش مجبور ب��ود برای ادامه 
تحصیل به کانادا برود و همسرش نیز در این 

دوران با او همراه بود.
وی با بیان اینکه محمد از دوستداران حضرت 
آقا ب��ود و به خاطر حضرت آق��ا حاضر بود با 
مشکالتی که آنجا برایش وجود داشت مقابله 
کند، یادآور شد: برخی می گفتند محمد برای 
خوش��گذرانی به آنجا رفته اس��ت، اما او واقعاً 
ناچ��ار بود و برای اخذ مدرک دکتری به آنجا 

رفت��ه بود و قطعاً پس از پایان تحصیالتش به 
کشور بازمی گشت.

برادر یکی از جانباختگان س��انحه هواپیمای 
اوکراینی در بخش دیگری از سخنان خود به 
اتفاقات اخیر در کش��ور اش��اره کرد و  افزود: 
اتفاقاتی که طی چند روز گذش��ته به واس��طه 
جانباخت��گان این س��انحه رخ داده اس��ت به 
نظ��ر ما به هیچ عنوان ب��رای اظهار همدردی 
ب��ا خانواده های جانباختگان نیس��ت و برخی 

به دنبال سوءاستفاده از این شرایط هستند.
وی گف��ت: اتفاقات اخی��ر داغ دل ما را تازه تر 
و بیش��تر کرد؛ زیرا برخی از این افراد به دنبال 
اه��داف دیگ��ری هس��تند؛ چراکه اگ��ر واقعاً 
از این اتف��اق ناراحت بودند ب��ه خانواده های 
درگذشتگان س��ری می زدند، اما آنها به دنبال 

رسیدن به اهداف خود هستند.
برادر یکی از جانباختگان س��انحه هواپیمای 
اوکراین��ی تأکید کرد: ما راضی نیس��تیم که 
رهب��ر انق��الب یک ذره نی��ز از این مس��ائل 
ناراحت ش��ود؛ چراکه در یک خانواده هستیم 
و هدف محم��د نیز راضی ک��ردن رهبرش و 

خدمت به مردمش بود.  تسنیم

اظهارات جدید روحانی درباره سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین

سرلشکر سالمی خبر داد
گسیل امکانات سپاه به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان

فرمانده کل س��پاه با بیان اینکه تمام امکانات سپاه به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان 
گسیل می شود، گفت: در حال حاضر آب معدنی و وسایل گرمایشی مهم ترین نیاز مردم است 

چرا که آنها در محاصره آب قرار د ارند. 
س��ردار سرلشکر پاسدار حسن سالمی در حاش��یه بازدید از مناطق سیل زده جنوب سیستان 
و بلوچس��تان  در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پس از وقوع سیل در این استان تمام امکانات 
س��پاه به منطقه گس��یل ش��د، اظهار داش��ت: در حال حاضر ارتباط برخی رو ستاها به دلیل 
آبگرفتگی  قطع ش��ده و در محاصره س��یل قرار دارند لذا امدادرسانی با ترابری هوایی در حال 
انجام اس��ت. وی با بیان اینکه ۳ فروند بالگرد نیروی زمینی س��پاه در حال امداد رس��انی به 
مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان هستند، افزود: همچنین نیروی دریایی سپاه یک  فروند 

بالگرد نیز به منطقه اعزام کرده و در حال امدادرسانی در مناطق سیل زده هستند.
سرلشکر سالمی با بیان اینکه فرماندهان نیروی زمینی، دریایی، سپاه استانی و معین سپاه در 
منطقه حضور دارند، تصریح کرد: در حال حاضر ۵ گروه مهندس��ی به اس��تعداد ۱۰۰ دستگاه 
مهندسی در تالش برای  بازگشایی مسیرها هستند. فرمانده کل سپاه از استقرار آشپزخانه سیار 
س��پاه در مناطق س��یل زده خبر داد و ادامه داد: امروز و روزهای گذشته هزاران پرس غذا بین  
سیل زدگان توزیع شده و از فردا، روز انه   ۵۰ هزار پرس در بین مردم منطقه توزیع می شود.  وی 
از توزیع ۱۰ هزار بسته شامل وسایل گرمایشی و بهداشتی در بین سیل زدگان خبر داد و گفت: 
س��پاه استانی،  نیروی ز مینی س��پاه، گروه های جهادی و  پایگاه چهارم نیروی دریایی سپاه در 

منطقه حضور داشته و ضمن ارائه خدمات به مردم، در تالش برای برقراری آرامش  هستند.  
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه امکانات دیگر نیروی دریایی از فردا به منطقه گسیل می شود، 
خاطرنش��ان کرد: ان ش��ااهلل از روزهای آینده که ش��رایط  عادی ش��ود، خدمات بیش��تری به 
سیل زدگان ارائه خواهیم داد ولی در حال حاضر آب معدنی و وسایل گرمایشی مهم ترین نیاز 

مردم است چرا که آنها در محاصره آب قرار د ارند.  سپاه نیوز

فرمان��ده کل ارتش ب��ا بیان اینک��ه اجازه 
نخواهیم داد آمریکای جنایتکار کوچکترین 
خدشه ای به اقتدار ایران، نیروهای مسلح و 
سپاه پاس��داران وارد کند، گفت: نخواهیم 
گذاشت دش��من از حادثه هوایی اخیر که 
ب��رای همگان تلخ و تأس��ف بار بود، س��وء 
استفاده کرده و با عملیات فریب رسانه ای، 
آرامش و امنیت کش��ور و مردم را خدش��ه 

دار کند.
امیر سرلش��کر س��ید عبدالرحیم موسوی 
فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران 
در آغاز جلس��ه شورای عالی فرماندهان در 
س��تاد ارتش ضمن تسلیت به خانواده های 
محت��رم عزادار و ملت ش��ریف ایران گفت: 
حادثه هوایی اخیر که منجر به جان باختن 
جمعی از هموطنان عزیزمان شد، تلخ و غم 
انگیز بود و موجب تأثر قلبی حافظان امنیت 

کشور در نیروهای مسلح شده است.
امیر سرلش��کر موس��وی با ابراز همدردی 
عمیق ب��ا خانواده ه��ای صب��ور و بزرگوار 
حادثه هواپیما و تقدی��ر از اظهارات کامل، 

واض��ح و صادقان��ه  فرمان��ده کل س��پاه 
پاسداران انقالب اسالمی در مجلس شورای 
اسالمی، تصریح کرد: مطمئناً از نگاه مردم 
قدرش��ناس ایران اس��المی و خانواده های 
بزرگوار جان باختگان، یک خطای انس��انی 
هرگز دس��تاوردهای عظیم، امنیت آفرین 
و عزت بخش س��پاه پاس��داران را به محاق 

نخواهد برد.
وی تاکی��د کرد: س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی طی چهار دهه گذش��ته و عمر پر 
برکت انقالب، در همه صحنه های حساس 
نظام��ی، امنیتی و س��ازندگی حضور فعال 
داش��ته و دس��تاوردهای این نهاد انقالبی، 
خاری در چشم دشمنان انقالب بوده است.

فرمانده کل ارتش با اشاره به تالش آمریکا 
در اج��رای عملیات روانی در پی شکس��ت 
ه��ای متعدد خ��ود اف��زود:  ام��روز ایران 
اس��المی به برکت خون ش��هیدان به ویژه 
شهدای جبهه مقاومت و فداکاری فرزندان 
ملت در نیروهای مس��لح از اقتدار، عزت و 

امنیت مطلوب برخوردار است.

امیر سرلشکر موس��وی افزود: آحاد ملت و 
کارکنان نیروهای مسلح باید همانند گذشته 
با حفظ هوش��یاری و بصیرت انقالبی اجازه 
ندهند دش��من از رویداد اخیر و احساسات 
پاک خانواده های جان باختگان عزیز برای 
تضعیف موقعیت نظام و ناامن سازی کشور 

بهره برداری کند.
فرمانده کل ارتش خاطرنشان کرد: مطمئناً 
ارتش جمهوری اس��المی ایران با همراهی 
س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی وس��ایر 
قوای مس��لح، تح��ت فرمانده��ی حکیمانه 
فرمانده معظم کل قوا تا آخرین نفس برای 
اس��تقالل، امنیت و س��ربلندی ملت بزرگ 
ای��ران تالش م��ی کند و با پش��توانه مردم 
بصیر و انقالبی اجازه نخواهد داد، آمریکای 
جنایتکار به دستاورد های ارزشمند نظام و 

سپاه پاسداران  خدشه ای وارد کند.
وی تاکی��د کرد: امروز آس��مان ایران برای 
همه پروازها امن تر از گذشته است و آماده 
ارای��ه خدمات به پروازهای مختلف اس��ت. 

 روابط عمومی ارتش
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سرلشکر موسوی:
به دشمن اجازه نخواهیم داد آرامش و امنیت کشور و مردم را خدشه دار کند

مادر یکی از جان باختگان هواپیما: 

زحمات ۴۰ ساله سپاه برای امنیت را یکباره زیر سوال بردند


