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روز گذشته رزمایش بزرگ مشترک ذوالفقار 
۹۹ ارتش با برگزاری رژه شناور های سطحی 
و زیر س��طحی در حالی ب��ه کار خود پایان 
داد که کارشناس��ان نظامی و سیاسی تاکید 
دارند با توجه به تحوالتی که در منطقه درحال وقوع است، 

برگزاری این رزمایش پیامهای متعددی به دنبال دارد.  
دراین رزمایش که از روز پنجش��نبه هفته گذش��ته با رمز 
مقدس یا »سیدالش��هداء )ع(«  در منطقه جنوب کشور از 
شرق تنگه هرمز تا شمال اقیانوس هند آغاز شد ، نیرو های 
چهارگانه ارتش و قرارگاه پدافند هوایی اقدامات هماهنگی 

را به معرض نمایش گذاشتند. 
در روز آخر این رزمایش که با حضور امیر سرلش��کر س��ید 
عبدالرحی��م موس��وی و جمعی از فرماندهان ارش��د ارتش 
جمهوری اسالمی ایران و همچنین ناظران قرارگاه مرکزی 
حض��رت خاتم االنبیاء برگزار ش��د، انواع یگان های ش��ناور 
س��طحی و زیرس��طحی نی��روی دریایی ارت��ش جمهوری 
اس��المی ایران ش��امل ناوش��کن ها، ناو های موش��ک انداز، 
ناو ه��ای نیروب��ر و زیردریایی ه��ای کالس ط��ارق، غدیر و 
زیردریایی بومی فاتح از مقابل ناو سرفرماندهی خارک رژه 
رفتند. همچنین  تیزپروازان نیروی هوایی ارتش یگان های 

سطحی و زیر سطحی را همراهی کردند.
امیر سرلش��کر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در پایان رزمایش مشترک ذوالفقار 
۹۹ ارت��ش گف��ت: آنچه ش��اهد بودیم یک رزم مش��ترک 
نیرو ه��ای چهارگانه ارتش و ق��رارگاه پدافند هوایی بود که 
الحمداهلل با هماهنگی بسیار خوبی تقریبا به تمام اهداف از 

پیش تعیین شده خود رسید.
وی با بیان اینکه در این رزمایش موفق شدیم زیردریایی ها 
و پهپاد های س��اخت ایران را براساس ماموریت های تعریف 
ش��ده و با موفقیت وارد عملیات کنیم، اف��زود: زیردریایی 
ایران��ی فاتح ب��ا توانمندی ه��ای عملیاتی ب��اال و قوس در 
آب ه��ای آزاد و همچنی��ن پهپاد دوربرد ایرانی س��یمرغ با 
استمرار پروازی باال، دست بلند نظام در صیانت از استقالل 
و اقتدار جمهوری اس��المی هس��تند که به زیبایی در این 

رزمایش و در سازمان رزم جدید ارتش بکار گرفته شدند.
فرمان��ده کل ارتش تاکید کرد: پرتاب موفق موش��ک های 
ایران��ی اعم از س��احل به دریا، س��طح به س��طح و هوا به 
س��طح همه در برد های مختلف نیز از جمله اقدامات خوب 

رزمایش بود.
 موفقیت در عرصه نبرد واقعی 

هماهنگی ه��ای نیرو ه��ای مختل��ف ارت��ش ب��ا هدایت و 
فرمانده��ی ق��رارگاه ذوالفقار ارت��ش و با نظ��ارت قرارگاه 
حض��رت خاتم االنبیا )ص(، بهره من��دی از ارتباطات چند 
الیه و گس��ترده و اس��تفاده از جوانان در طراحی و اجرای 
عملی��ات و نوآوری ها در س��طوح مختلف از وجوه مهم این 

رزمایش به شمار می رود.
عملیات هجومی آبخاکی و اجرای عملیات مشترک بیچینگ 
توسط نیروی دریایی و نیروی زمینی ارتش و تخلیه نفربر ها 
توس��ط ناو ه��ای نیروبر در س��احل به منظ��ور تصرف آن، 
اس��تفاده عملیاتی از زیردریایی بومی کالس متوسط فاتح، 
اجرای عملیات رزمی و هدف قرار دادن شناور توسط پهپاد 
سیمرغ، بهره برداری عملیاتی از پهپاد کمان نیروی هوایی 
و ش��لیک به اهداف متحرک در دریا توس��ط جنگنده های 
نیروی هوایی، پرتاپ موفق موشک های پایه کروز دریایی و 
پدافندی، از جمله طرح های تمرین ش��ده در این رزمایش 
بود. ق��رارگاه پدافند هوایی کش��ور تح��ت فرماندهی امیر 
سرلش��کر موس��وی نیز با رصد و پایش شبانه روزی منطقه 
عمومی رزمایش در نوار ساحلی جنوبی کشور و بکار گیری 
س��امانه های پدافندی ارتش و سپاه مراقبت های الزم را از 
مرز های هوایی جمهوری اسالمی به عمل آورده و در چند 
مورد توس��ط پدافند هوایی ارتش هشدار و اخطار های الزم 
ب��ه هواگرد های بیگان��ه و فرامنطقه ای ب��رای ترک منطقه 

رزمایش با قاطعیت و سرعت اعالم شد.
فرمانده کل ارتش با بیان اینکه تجهیزات راهبردی ساخت 
داخل در رزمایش ذوالفق��ار ۹۹ ارتش با موفقیت آزمایش 
ش��د، گفت: در این رزمایش موفق شدیم انواع تسلیحات و 
تجهیزات مهم و استراتژیک شامل زیردریایی ها، پهپادها و 
موشک های ایرانی را در یک تمرین و عرصه واقعی نبرد با 

موفقیت به ورطه آزمایش بیاوریم.
امیر سرلش��کر موس��وی تاکید ک��رد: اقدام��ات رزمایش، 
تح��ت فرماندهی ق��رارگاه ذوالفق��ار ارتش ب��ا دقت تمام 
و برنامه ریزی ه��ای دقی��ق و کامل صورت گرف��ت و تمام 
آنچه پیش بینی ش��ده بود با موفقیت انجام ش��د که باعث 

خوشحالی است.

وی با اش��اره ب��ه دیگر طراحی های ص��ورت گرفته در این 
رزمایش، اظهار داش��ت: س��امانه های ارتباطی در الیه های 
مختل��ف مورد ارزیابی قرار گرفت و همچنین س��امانه های 
جن��گ الکترونیک هم در دفاع و هم در آفند ماموریت های 

متنوعی را به خوبی انجام دادند.
 مراحل مختلف رزمایش 

دری��ادار ش��هرام ایرانی س��خنگوی رزمای��ش ذوالفقار ۹۹ 
ارتش در تشریح اقدامات انجام شده در این رزمایش گفت:  
رزمایش در سه مرحله طرح ریزی و اجرا شد که در مرحله 
اول اش��راف اطالعاتی، مرحله دوم ف��از تاکتیکی و مرحله 
اصلی فاز اقدامات گرم بود که شروع آن با عملیات پیچیده 
آبخاکی بود که با مشارکت نیروهای چهارگانه ارتش برگزار 

شد.
وی گفت: آنچه طرح ریزی شده بود منطبق بر راهبردهای 
نظام��ی جمهوری اس��المی ایران به مرحل��ه اجرا درآمد و 

اهداف پیش بینی شده در روز اول حاصل شد.
امی��ر ایرانی با بی��ان اینکه حضور نیروه��ای جوان، زبده و 
کارآم��د در این رزمای��ش را از ویژگی های آن برش��مرد و 
اظهار داش��ت: برخی از این نیروها اولین بار بود که تجربه 

عملیاتی در صحنه رزمایش را به دست می آوردند.
سخنگوی رزمایش ذوالفقار ۹۹ ارتش با اشاره به پرتاب های 
موشکی در روز دوم رزمایش، عنوان کرد: پرتاب انواع اژدر 
از انواع زیردیایی، پرتاب موشک های ساحل به دریا و سطح 
به س��طح علیه اهداف شناور س��طحی و همچنین موشک 
س��طح به هوا که توسط نیروی پدافند هوایی بر علیه هدف 
نی��روی نارنجی که نقش متخاص��م را ایفا می کرد، پرتاب 
ش��د که بحمداهلل همه پرتاب ها به طور دقیق به اهدافشان 

اصابت کردند.
وی تاکید کرد: با توجه به بهینه سازی موشک ها به ویژه در 

بحث قدرت انهدام، اهدافشان را به خوبی منهدم کردند.
دریادار ایرانی با اش��اره بهره ب��رداری از توان پهپادی ارتش 
جمهوری اس��المی ایران در این رزمایش، خاطرنشان کرد: 
در این رزمایش پهپاد دورپرواز س��یمرغ در فاصله بیش از 

هزار کیلومتر هدف خود را در عمق دریا با بمب هوش��مند 
هدف را مورد اصابت قرار داد. همچنین پهپاد کمان نیروی 
هوایی که به دس��ت توانمند متخصصان نهاجا ساخته شده 
اس��ت در این رزمای��ش به پرواز درآم��د و ماموریت رزمی 

انجام داد.
س��خنگوی رزمایش ذوالفقار ۹۹ ارتش ادامه داد: همچنین 
اولی��ن تجرب��ه صحن��ه رزم زیردریایی بوم��ی فاتح در این 
رزمایش رقم خورد و یک پرتاب موش��کی از زیرس��طح به 

سطح هم در این رزمایش داشتیم.
 کمک رسانی در حاشیه 

 همچنین به گفته دریادار شهرام ایرانی سخنگوی رزمایش 
ذوالفقار  در طول رزمایش مباحثی در حوزه کمک رس��انی 

و مردمیاری نیز مطرح بود . 
وی در این باره گفت: بخش��ی از این اقدامات  شامل توزیع 
بس��ته های معیشتی، بهداش��تی و فرهنگی بود و همچنین 
بیمارس��تان صحرایی نیز به منظور تامی��ن نیازمندی های 

بهداشتی و درمانی مردم منطقه برپا شد.
 از س��وی دیگر در طول این همایش مردم منطقه همراهی 
خوب��ی برای برگ��زاری این همایش داش��تند ک��ه به این 
مناس��بت فرمانده کل ارت��ش ضمن تش��کر از همراهی و 
همدلی صبورانه هموطنان خونگرم خطوط سواحل مکران 
از بندرعب��اس ت��ا چابهار بویژه مردم عزیز جاس��ک گفت : 
مردم این منطقه از کشورمان به همیشه به عنوان پشتوانه 

ای قوی برای ارتش در این منطقه هستند. 
 پیام رزمایش 

فرمان��ده کل ارت��ش در تش��ریح پیام ای��ن رزمایش برای 
بدخواهان و کس��انی که در ذهنشان فکر های بد را پرورش 
می دهن��د، گفت: پیام ای��ن رزمایش این اس��ت که هرگز 
جمهوری اس��المی ای��ران را م��ورد آزمایش ق��رار ندهند 
و محاس��بات غلط خ��ود را دنبال نکنند چرا که با پاس��خ 
پش��یمان کننده مواجه می ش��وند که بخش��ی از آن را به 

اندازه ای که امکان نشان دادن داشت نشان دادیم.
وی اف��زود: از دیگ��ر نقاط قوت رزمای��ش ذوالفقار ۹۹ این 

اس��ت که بخش قابل توجهی از اعضای رزمایش جوانان ما 
هس��تند، این اعتماد به نفس به جوانان ترزیق می شود که 
می توانن��د در برابر هر قدرتی با اقتدار تمام بایس��تند و از 

آرمان هایشان دفاع کنند یک پیام و اتفاق خوب است.
وی  پیام این رزمایش به مردم کشورمان را پیام قوت قلب 
و اطمینان از آمادگی نیرو های مس��لح برای دفاع از حدود 
و ثغور کش��ور، دفاع از منافع ملی و آرمان ها دانس��ت و با 
تاکید بر اینکه نیرو های مس��لح ما از جمله ارتش جمهوری 
اس��المی ایران قابل مقایس��ه حتی با یک سال گذشته هم 
نیس��تند، خاطرنش��ان کرد: به طور مرتب صنایع دفاعی و 
دانش��گاه های ما کمک می کنند و تجهیزات جدید و به روز 
تولید می شود و هماهنگی ها بیش��تر می شوند و الحمداهلل 

امروز در بهترین نقطه آمادگی هستیم.
در همین حال محمد صالح جوکارنماینده  یزد و اش��کذر و 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این باره 
یه خبرنگار سیاس��ت روز گفت: در چارچوب سیاست های 
امریکا در منطقه غرب آسیا، عادی سازی روابط کشورهای 

عربی با اسرائیل قرار دارد. 
وی افزود: نکته اساس��ی این کش��ورهای عربی این اس��ت 
که دولت های آنها دس��ت نشانده هستند که چاره ای جز 

خواری و ذلت در برابر سیاستهای امریکا ندارند. 
جوکار با اشاره به اینکه این کشورها و دولت هایشان حاضر 
هس��تند برای حصول منفعت بیشتر، آرمانهای فلسطین را 
زیر پا گذاش��ته و در راس��تای منافع مشخص خود هزینه 
کنن��د، تاکید ک��رد: تجربه نش��ان داده، همانطور که قطار 
پرتوان کشورمان برمس��یری روشن حرکت می کند، زوال 
اس��رائیل نیز بر اس��اس تقویمی مش��خص در راه اس��ت و 
بتدریج ش��اهد خمودگی و از میان رفتن این رژیم اشغالگر 
خواهیم بود. عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی 
مجل��س با تاکید بر اینکه در حال حاضر جبهه مقاومت در 
اوج قدرت قرار داش��ته و جبهه مقابل در اوج سستی است، 
تاکید کرد:  در گذش��ته اس��راییل از افزایش س��یطره خود 
س��خن می گفت و درباره نقش گس��ترش این رژیم از نیل 
ت��ا فرات صحبت می کرد، این روزها با کش��یدن دیوار بلند 
س��یمانی خود را محصور کرده تا از جبهه مقاومت در امان 
باش��د. وی افزود: راهبرد جمهوری اسالمی ایران مشخص، 
روش��ن و شفاف است و رژیم صهیونیستی در فرایند زمانی 
به دست جبهه مقاومت و به وسیله همیاری مردمی که در 
کش��ورهایی با س��ران خیانتکار و همراه با اسرائیل زندگی 
می کنن��د از بین خواهد رفت و این مردم هس��تند که این 

رژیم را نابود می کنند. 
ج��وکار درباره  پی��ام برگ��زاری رزمایش ذوالفق��ار گفت: 
آنچه که مش��خص است نیروهای مس��لح ما عالوه بر آنکه 
خب��ر از صل��ح و دفاع از امنیت منطق��ه میدهند، از قدرت 
و قوت نیروهای مس��لح ما ب��رای آمادگی در برابر هر گونه 
توطئه ها سخن می گوید.  محمد حسن آصفری عضو دیگر 
کمیس��یون امنیت ملی و نماینده مردم اراک در گفت گو با 
خبرنگار سیاس��ت روز در باره پی��ام رزمایش ارتش گفت: 
پیام این رزمایش، اقتدار و توانمندی نیروهای مس��لح برای 
تامی��ن امنیت منطقه و مقابله با هر تهدید دریایی توس��ط 
کش��ورهای خارجی اس��ت.  وی افزود: صلح و دوستی در 
منطقه و کشورهای منطقه، آمادگی برای مقابله با هر گونه 
اقدام تجاوزکارنه مردم منطقه و جمهوری اسالمی ایران از 

دیگر پیامهای این رزمایش است. 
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر اینکه این رزمایش نش��ان می دهد که ارتش کشورمان از 
مجهزترین و به روزترین تسلیحات دفاعی برخوردار است، 
تصریح کرد: در این رزمایش مش��خص شد که صفر تا صد 
این تجهیزات توس��ط متخصصین داخلی و بدون هیچگونه 
کپی برداری توسط نیروی های مسلح کشورمان تولید شده 
و ایران ب��رای هر گونه توافق امنیت��ی و دفاعی در منطقه 
آمادگی دارد.  وی تاکید کرد: این رزمایش نش��ان می دهد 
نیروهای مسلح کشورمان آماده هستند تا هر گونه تجاوزی 
در ح��وزه خلیج ف��ارس صورت بگیرد به س��رعت و اقتدار 
پاس��خ دهن��د و ایران اجازه نمی دهد از آبهای س��رزمینی 

کشورمان هیچ حرکت جنگ طلبانه ای صورت گیرد. 
آصف��ری درباره برگ��زاری همزمان ای��ن رزمایش و عادی 
س��ازی روابط امارات و بحرین با رژیم صهیونیس��تی گفت: 
البته امارات و بحرین کش��ورهای مه��م و تاثیر گذاری در 
منطقه نیس��تند که اقدامات آنها بر جبهه مقاومت تاثیری 
داش��ته باشد اما برگزاری این رزمایش تاکیدی بر این نکته 
اس��ت که نگاه حمایتی و دریایی ایران همواره همراه جبهه 
مقاوم��ت بوده و اجازه نمی دهد هی��چ رفتار خصمانه ای در 

مدیترانه علیه جبهه مقاومت صورت بگیرد.

پیامبر اکرم )ص(: نزدیک ترین مردم به مقام نبّوت، اهل جهاد و دانش اند

چاشنی چماق و هویج برای
 روز خبرنگار!

آنچه می خوانید نوش��داروی بعد از مرگ س��هراب 
اس��ت چ��ون روز خبرنگار هم ب��ه بهان��ه کرونا با 
پیامکی تبریک گفته ش��د تا خلط مبحث شود! که 
خبرن��گار اصوالً و به  ظاهر مقامی رفیع اس��ت و در 
باطن هووی��ی برای اکثر مدیران و مس��ئوالن زیرا 
ش��اهدیم که این طیف خدمتگ��زار علیرغم تمامی 
خطرات جانبی اما خود را پش��ت تلق های »شیلد« 
و دیوارهای محکم قرنطینه نکرده اند و با ماس��کی 
ساده و اکثراً »مامان دوز« تا هزینه کمتری داشته 
باش��د، پا به معرکه هایی می گذارند تا آخرین اخبار 
و چالش ها را رس��انه ای نمایند بنابراین اگر قرار بود 
جمعی تشکیل ش��ود این گروه در اولویت هستند 

که جزئی از سنگر سازان بی سنگر می باشند. 
ی��ادش به خیر صاحب این روز ک��ه خود اینچنین 
کرد و در مزار شریف بدون داشتن سپری محافظ، 
تن به قضا داد تا این یادگار یعنی ۱۷ مرداد هرسال 
به نامش بماند و جاودان باش��د که والی اس��تان به 
پی��ام تبریکی ب��رای هم��ه خبرنگاران، عکاس��ان، 
اصحاب رس��انه و خانواده بزرگ مطبوعات و جامعه 

اطالع رسانی پیرامون این روز قناعت کند! 
اما پیام اس��تاندار آخرین تی��ر خالصی نبود که به 
قلب خبرنگاران اصفه��ان اصابت می کرد زیرا یکی 
از کارشناس��ان حوزه خبر در یادداش��تی پیرامون 
نشس��ت »وبیناری« با حضور اس��تاندار و مدیرکل 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی و چند ت��ن از اصحاب 
تش��کلی مطبوع��ات و همچنی��ن ش��هردار ای��ن 
کالن شهر می نویسد: »بدون تعارف فاجعه  بارترین 
برنامه به مناس��بت گرامیداشت روز خبرنگار و تیر 
خالص بر خبرنگاران و فعاالن رسانه ای بود که خود 
را تاکنون دلخوش حمایت این عزیزان کرده بودند 
و بنی��ادی که با همه تبلیغ��ات در فضای مجازی، 
صرف��اً الی��و زنده یکطرف��ه بوده و قس��مت پیام ها 
مس��دود! وبیناری که وبینار نبود اما چش��ممان به 
جمال مدیرکل تازه نفس فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
روشن ش��د که راه دیگران را در پیش گرفتند و با 
حرف ه��ای تکراری ما را ب��ا روز خودمان و وظایف 
خودمان آش��نا کردند!!! و متوجه شدیم آبی از این 

دیگ برای رسانه داغ نخواهد شد«!
 قرار بود عبدالحسین جعفری که یکی از خبرنگاران 
زیرخاکی و عتیقه و ارزشمند بجا مانده از دهه چهل 
اس��ت و امروز موزه ای ش��گرف از کارهای رسانه ای 
خود را در شصت سال سپری شده مدیریت می کند 
و از هم رزمان نویسنده این یادداشت در آن دهه ها 
می باش��د، س��خنرانی نمای��د اما زمانی که پش��ت 
میکروف��ون قرار می گیرد عمداً یا س��هواً!!! تصویر و 
صدای گوش��ی های کس��انی که این وبینار را رصد 
می کردند قطع شد تا آنچه می گوید خودش بشنود 
و مع��دود کس��انی که در کنار او هس��تند که حاال 
خالصه آن را از سوی او نقل می کنیم: »من در این 
نشست صحبتم را با آیه شریفی از قرآن آغاز کردم 
و بع��د از ادای احترام به حضار این بیت را خواندم 

که سرخی چشم کبوتر هیچ می دانی ز چیست؟
 نامه ام می برد و بر درد دلم خون می گریس��ت! من 
از مظلومی��ت خبرنگاران س��خن گفتم که در گرما 
و س��رما می کوش��ند وظیفه اطالع رسانی را به نحو 
احس��ن انجام دهند، گفتم که خبرنگار مظلوم این 
روزها دلخ��وش به پیامک های تبریک روز خبرنگار 
اس��ت و خوب نیس��ت برای تقدیر از او که اینهمه 
ت��الش و وقت ص��رف می کند مح��دود به صدور و 
ارس��ال همین پیام های مجازی باش��یم. خبرنگار و 
روزنامه ن��گار و ع��کاس خبری آنق��در مناعت طبع 
دارند که هی��چ گاه مطالبه چنی��ن چیزهایی را در 

ذهن خود تصور نمی کنند.
 نیازی هم به ترحم مس��ئوالن ندارند اما مسئوالن 
در قبال خدمات خبرنگاران رس��التی دارند که باید 
به انجام برس��انند و نس��بت به این قشر ادای دین 

کنند«. 
عبدالحسین جعفری اشاره کرد به اینکه »در وبینار 
ویدیویی پخش ش��ده که در آن مس��ئولی اش��اره 
می کرد، خبرنگاران وظیفه آرامش بخشی به جامعه 
را دارند و من گفت��م وقتی خبرنگاران خود امنیت 
شغلی و آرامش ندارند چگونه می توانند به دیگران 

آرامش ببخشند«! 
جعف��ری در ادامه و پ��س از توضیحاتی از س��وی 
مجری جلس��ه اش��اره ب��ه پایان دادن به س��خنان 
خ��ود می کن��د و کالم را همانگون��ه که با ش��عری 
شروع کرده با س��روده ای اینچنین خاتمه می دهد: 
»صفا کردی و درویش��ی بمی��رم خاک پایت را/ که 
شاهی محتشم بودی و با درویش سر کردی« و در 

ادامه ای گالیه مند اظهار می دارد: 
»وقتی به من گفتند قطع کن دیگر رش��ته افکارم 
از هم گسس��ت و در شرایطی قرار گرفتم که هرچه 
می خواس��تم بگوی��م فراموش کردم، البت��ه بعد از 
اتمام جلس��ه پیام های زیادی به من رسید که صدا 
و تصویرم در حین سخنرانی قطع شده است و من 
در جواب این اعتراض��ات گفتم: خالصه حرف من 
بیان واقعیت مظلومیت خبرنگار بود و اگر قرار باشد 

دیگر بیان مظلومیت هم نکنیم دیگر چه«؟!
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