
قالیباف:
چشم دوختن به دشمن بیگانه اتالف 

فرصت های پیشرفت است
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: وقتی که علت 
اصلی مشکالت، ناهماهنگی دستگاه ها و تکیه نکردن 
به توان داخلی است، چشم دوختن به دشمن بیگانه 

اتالف فرصت های پیشرفت است.
محمدباقر قالیباف در صفحه شخصی خود با اشاره به 
فرمایش های روز گذشته رهبر معظم انقالب اسالمی 
نوش��ت: همان طور که رهبر معظم انقالب فرمودند، 
باید دس��تور کار تمام��ی دس��تگاه های اجرایی در 
ماه های پیش رو »هماهنگی کامل برای رفع گرانی و 

قوی شدن اقتصاد« باشد.
رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: وقتی که 
علت اصلی مشکالت، ناهماهنگی دستگاه ها و تکیه 
نکردن به توان داخلی است، چشم دوختن به دشمن 

بیگانه اتالف فرصت های پیشرفت است.

خبر

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز )سه شنبه( در سخنان 
زنده و تلویزیونی، با تبریک خجس��ته س��الروز میالد پیامبر 
خات��م حضرت محم��د مصطفی)صلی اهلل علیه وآله( و والدت 
حض��رت ام��ام جعفر صادق)علیه الس��الم( به ملت ش��ریف 
ایران و امت بزرگ اس��المی، وحدت جهان اس��الم را عالج 
واقعی مش��کالت مس��لمانان خواندند و با اشاره به سیاست 
عاقالنه ایستادگی در مقابل زیاده خواهی های آمریکا افزودند: 
سیاست حساب شده جمهوری اسالمی با رفت و آمد اشخاص 

در آمریکا تغییری نمی کند.
ایشان همچنین با تأکید بر تحرک و تالش بیشتر مسئوالن 
در سه زمینه »اقتصاد، امنیت و فرهنگ« گفتند: گرانی های 
اخیر واقع��اً توجیهی ندارد و مس��ئوالن باید با هماهنگی و 

جدیت این دشواری ها را از زندگی مردم بردارند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش نخس��ت سخنان ش��ان، 
برخ��ی آیات ق��رآن کریم درباره نبی مکرم اس��الم را دارای 
تناسبی روشن با وضع کنونی بشر خواندند و افزودند: خداوند 
در قرآن می فرماید رنج مردم بر پیامبر سخت و گران، و آن 
حضرت عمیقاً مش��تاق و دلسوز سرنوشت بشر است و امروز 
نیز که جامعه بش��ری بیش از همیشه، دچار رنج است، روح 
مطهر رس��ول اعظم، از این درد و رنج بش��ر، آزرده اس��ت و 
مانند پدری مهربان، به دنبال هدایت و خوش��بختی جوامع 

بشری است.
ایشان با یادآوری سوء اس��تفاده مستکبران از علم و فناوری 
برای مقاصد ش��ومی نظیر بی عدالتی، جنگ افروزی، شرارت 
و غارت منابع ملته��ا افزودند: فرعون فقط در محدوده مصر 
بیداد می کرد اما فرعون امروز جهان یعنی آمریکا با استفاده 
از پیش��رفت های علمی، به کش��ورهای دیگر لشکرکش��ی 

می کند و جنگ، ناامنی و تاراج به راه می اندازد.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به دش��منی و معارضه 
همه جانبه اس��تکبار و صهیونیزم با اس��الم افزودند: آخرین 
نمونه این دش��منی خبیثانه، دشنام به چهره نورانی پیامبر 
اعظم به زبان کاریکاتور، و حمایت رییس جمهور فرانس��ه از 
این اقدام زشت بود که بار دیگر نشان داد پشت سر این گونه 

مسائل دست های پنهانی وجود دارد.
ایش��ان افزودند: می گویند یک آدم کشته شده است، خوب 
ب��رای او اب��راز تأس��ف و محبت کنی��د؛ چرا صریح��اً از آن 
کاریکاتور خبیثانه حمایت می کنید؟ حمایت تلخ و زش��ت 
دولت فرانس��ه و برخی کشورهای دیگر نشان می دهد پشت 
ای��ن کارهای موهن، مانند برهه های قبل یک تش��کیالت و 

برنامه ریزی وجود دارد.
رهبر انقالب اسالمی، اعتراض و خشم سراسری امت اسالمی 
در قبال توهین به ساحت نورانی پیامبر اسالم را نشان دهنده 
زنده بودن امت اسالمی برشمردند و افزودند: البته بر خالف 
غالب دولت ها، برخی دولتمردان جهان اسالم، باز هم حقارت 

خود را نشان دادند و به این کار زشت اعتراضی نکردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به اقدام دولت فرانسه در 
ربط دادن حمایت از این کاریکاتور اهانت آمیز به آزادی بیان و 
حقوق بشر افزودند: دولتی این ادعا را می کند که خشن ترین 
و وحشی ترین تروریست های جهان را که دستشان به خون 
هزاران نفر از مردم و دهها تن از مقامات ایرانی آلوده اس��ت 

در کش��ور خود جا داده، در طول جنگ تحمیلی بیش��ترین 
حمایت ها را از گرگ خونخواری مثل صدام به عمل آورده و 
در شنبه های اعتراض، مردم کشور خود را سرکوب می کند و 

همزمان دم از آزادی و حقوق بشر می زند.
رهبر انقالب اس��المی دفاع رئیس جمهور و دولت فرانسه از 
وحشی گری فرهنگی و عمل جنایتکارانه آن کاریکاتوریست، 
و دفاع آن کش��ور از منافقین و صدام را دو روی یک س��که 
دانس��تند و افزودند: ماجرای اخیر که در س��الهای قبل نیز 
در قال��ب اهانت به ق��رآن و پیامبر عزیزاس��الم در آمریکا و 
کش��ورهای اروپایی تکرار شد، نش��ان دهنده ذات ظلمانی و 

وحشی  تمدن غرب است.
ایشان تأکید کردند: البته همچنانکه رجاله های مکه و طائف 
در صدر اس��الم نتوانستند نام مقدس پیامبر را پنهان کنند، 
امروز نیز این تالشهای شوم راه به جایی نمی برد و نمی تواند 
بر ش��رافت، جاللت و عظمت خاتم المرسلین هیچ خدشه ای 
وارد کند. رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان 
در تبیین اهمیت درک نش��ده هفته وحدت، حوادث خونین 
برخی کشورهای اس��المی نظیر سوریه، عراق، لیبی، یمن و 
افغانستان را یادآوری کردند و افزودند: آن زمان که امام راحل 
عظیم الش��أن ایام میالد پیامبر خات��م را هفته وحدت اعالم 
ک��رد، خیلی ها عمق و اهمیت این اق��دام را درک نکردند اما 
امروز روشن شده که وحدت جهان اسالم چقدر گران قیمت 
است و اگر محقق شده بود، می توانست مانع وقوع بسیاری از 

اختالفات و جنگ های خونین در منطقه شود.
ایش��ان در همین زمینه، اقدام خبیثانه برخی کشورها را در 
عادی سازی رابطه با رژیم غاصب صهیونیستی به شدت مورد 
انتقاد قرار دادند و افزودند: این افراد فاسد از کار ذلیالنه خود 
ابراز خرس��ندی و به آن افتخار ه��م می کنند اما بدانند که 
کوچک تر از آن هستند که به مسئله فلسطین پایان دهند و 
ب��دون تردید رژیم غاصب، قاتل و جنایتکار از بین می رود و 

فلسطین از آن فلسطینیان می شود.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: متأسفانه آن روز، اهمیت ابتکار 
امام بزرگوار یعنی »اتحاد مذاهب اسالمی در جهت گیریهای 
کلی« به درس��تی درک نش��د اما دش��من با فهم خطر این 
سیاس��ت در کم کردن نفوذش، برنامه ه��ای عملیاتی برای 

مقابله با آن طراحی و اجرا کرد.
ایش��ان، »راه اندازی مراکز تولید اندیش��ه های ضدتقریبی«، 
»ایج��اد گروههای تکفی��ری مثل داع��ش« و »به جان هم 
انداختن افراد غافل« را از جمله برنامه های عملیاتی دشمن 
برای خنثی کردن وحدت دانستند و افزودند: البته گناه برخی 
از دولتهای منطقه و رؤسای آنها که از گروههای تروریستی 
پشتیبانی مالی و تسلیحاتی کردند، از افرادی که با تعصب و 
جهالت به این گروهها پیوستند بیشتر است و در این قضیه 

جرم اصلی را آمریکایی ها و سعودی ها مرتکب شدند.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای، ج��رم دیگ��ر آمریکایی ها را 
لشکرکشی به کشورهای مسلمان مانند افغانستان و سوریه 
خواندن��د و گفتند: در عراق جوانان ب��ا غیرت اجازه نفوذ به 
آمریکایی ها نخواهند داد چرا که نتیجه حضور آمریکا در هر 
نقطه از جهان چیزی جز ایجاد ناامنی، تخریب، جنگ داخلی 

و مشغول سازی دولتها نبوده است.

ایش��ان عالج حوادث تلخ جهان اس��الم همچ��ون »جنگ 
پنج س��اله در یمن و بمباران قس��اوت آمیز مردم به دس��ت 
س��عودی ها« و یا » دهن کج��ی چند دولت ذلی��ل به امت 
اسالمی با نادیده انگاری مسئله فلسطین« را در گروی اتحاد 
مس��لمانان دانس��تند و تأکید کردند: گرفتاریها و مشکالت 
دولتها و ملتهای اسالمی از کشمیر تا لیبی به برکت وحدت 

امت اسالمی برطرف خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره 
به ۱۳ آبان و س��الگرد اقدام دانشجویان خط امام در تسخیر 
النه جاسوس��ی آمریکا در سال ۱۳۵۸ گفتند: این روز مظهر 
استکبارس��تیزی ملت ایران و آن کار دانش��جویان، اقدامی 

نمادین و بجا در مبارزه با استکبار بود.
ایش��ان رژیم اس��تکباری آمریکا را جامع صفات زشت مانند 
جنگ افروزی، تروریست و تروریس��ت پروری، مداخله گری، 
فساد و انحصارطلبی دانستند و افزودند: اقدام دانشجویان در 
مقابله با چنین پدیده ای، عین عقالنیت بود و تسلیم شدن و 

زیر بار زور رفتن ضد عقالنیت است.
رهب��ر انقالب اس��المی حرکت انقالبی دانش��جویان در ۱۳ 
آب��ان را حرکتی دفاعی و کاماًل عقالنی خواندند و گفتند: ما 
ش��روع کننده اقدام در مقابل آمریکایی ها نبودیم بلکه بعد از 
پی��روزی انقالب، آنها بودند که با صدور قطعنامه در کنگره، 
راه اندازی گروههای تروریس��تی، طراحی و حمایت از کودتا 
و تمهیدات گس��ترده جاسوسی در سفارت خود، دشمنی با 

ملت ایران را شروع کردند.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای افزودند: برخ��ی تصور می کنند 
که اگر دولتی تس��لیم خواس��ته ها و سیاس��ت های آمریکا 
شود، س��ود و بهره خواهد برد درحالی که دولت های تسلیم 
در برابرزورگویی های آمریکا، بیش��ترین ضربه را خورده اند و 

گرفتاری های آنها بیشتر شده است.
ایش��ان با تأکید بر اینکه سیاس��ت جمهوری اسالمی ایران 
در قبال آمریکا، حساب ش��ده و مشخص است و با رفت وآمد 
اش��خاص تغییر پیدا نمی کند، خاطر نش��ان کردند: ممکن 
است با آمدن یا نیامدن یک فرد اتفاقاتی بیفتد اما به ما هیچ 
ارتباطی ندارد و در سیاست جمهوری اسالمی هیچ تاثیری 

نخواهد داشت.
رهبر انقالب اسالمی اوضاع رژیم آمریکا را تماشایی خواندند 
و افزودند: رییس جمهوری که اکنون بر س��ر کار است و قرار 
اس��ت انتخابات را برگزار کند می گوید این، متقلبانه ترین 
انتخابات آمریکا اس��ت و رقیب او هم می گوید، ترامپ قصد 

تقلب وسیع دارد.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای این وضع را نمون��ه ای از چهره 
کریه لیبرال دموکراس��ی دانس��تند و گفتند: جدای از اینکه 
چه کس��ی در آمریکا بر سر کار بیاید، اوضاع کنونی نشانگر 
انحطاط شدید مدنی، سیاس��ی و اخالقی در آمریکا است و 
این، موضوعی اس��ت که صاحبان فکر و اندیشه در آمریکا به 

آن اذعان می کنند.
ایش��ان سرانجام چنین نظام سیاس��ی را اضمحالل و انهدام 
خواندند و تأکید کردند: البته اگر برخی بر سر کار بیایند این 
انه��دام زودتر انجام خواهد ش��د و اگر برخی دیگر به قدرت 
برس��ند ممکن اس��ت قدری به تاخیر بیفتد اما سرنوش��ت 

محتوم، نابودی است.
رهب��ر انقالب اس��المی علت اصلی دش��منی آمریکا با نظام 
اس��المی ای��ران را زیر بار سیاس��ت های ظالمانه نرفتن و به 
رسمیت نش��ناختن سلطه آنها دانستند و تأکید کردند: این 
دشمنی ادامه خواهد داشت و تنها راه برطرف کردن آن، این 
است که طرف مقابل از این تصور که بتواند به ملت و دولت 

ایران ضربه اساسی وارد کند، مأیوس شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، مایوس ش��دن دشمن را منوط به 
قوی شدن و تقویت ابزارهای قدرت واقعی دانستند و گفتند: 
البته ملت ایران واقعاً و انصافاً در برابر فش��ارها و مش��کالت 
خوب ایس��تادگی کردند اما برای قوی شدن، مسئوالن باید 
در س��ه بخِش اقتص��اد، امنیت و فرهنگ، تحرک بیش��تر و 

جدی تری داشته باشند.
ایشان درخصوص مقوله اقتصاد خاطر نشان کردند: در زمینه 
اقتص��اد به هیچ وجه نباید نگاه به بیرون باش��د البته این به 
معنای ارتباط نداش��تن با خارج نیس��ت بلک��ه ارتباط باید 
باش��د ولی به دنبال عالج مشکالت در داخل باشیم و یکی از 

راه حل های اصلی هم افزایش تولید است.
رهب��ر انقالب اس��المی افزودند: در زمین��ه اقتصاد باید یک 

تالش برنامه ریزی شده و سازمان یافته انجام گیرد.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای ب��ا تأکید بر اینکه بس��یاری از 
مشکالت کنونی اقتصادی ارتباطی به تحریم ندارند و ناشی 
از ناهماهنگی ها هستند، گفتند: بسیاری از گرانی های اخیر 
توجی��ه ندارد و باید با هماهنگی بین دس��تگاههای مربوطه 

هرچه زودتر عالج شوند.
ایش��ان، گرانی گوشت، مرغ، گوجه تا پوشک بچه را به رغم 
موج��ود بودن جنس و کاال، گرانی ه��ای بی مبنا و بی دلیل 
خواندند و افزودند: همه این گرانی ها و مشکالت، با هماهنگی 
دستگاهها قابل حل هس��تند و باید مشکالت از جلوی پای 

مردم برداشته شود.
رهبر انقالب اس��المی درخصوص مقوله امنیت گفتند: برای 
تأمین امنیت خارجی و طمع نکردن دشمنان، باید ابزارهای 
دفاعی همچون موش��ک، پهپ��اد و هواپیما همچنان تقویت 
ش��وند و برای تأمین امنیت داخلی نیز دستگاههای مربوطه 

مراقب مسئله نفوذ باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در خصوص فرهنگ نیز مسئوالن 

فرهنگی را به تالش هوشمندانه فراخواندند.
ایش��ان در بخش پایانی سخنانش��ان، به جن��گ اخیر میان 
ارمنس��تان و جمهوری آذربایجان اش��اره کردند و با تأکید 
ب��ر اینکه این موضوع حادثه ای تل��خ و تهدید کننده امنیت 
منطقه اس��ت، گفتند: این درگیری نظامی باید هرچه زودتر 
تمام شود؛ البته همه سرزمین های جمهوری آذربایجان که 
به وسیله ارمنستان تصرف شده باید آزاد شود و به آذربایجان 

برگردد.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای لزوم حف��ظ امنیت ارامنه در این 
س��رزمینها و رعایت مرزهای بین الملل��ی از جانب دو طرف 
را نی��ز مورد تأکید قرار دادند و افزودند: تروریس��ت هایی که 
براس��اس گزارش های قابل اطمینان وارد منطقه ش��ده اند، 
نباید به هیچ وجه نزدیک مرز ایران ش��وند و اگر آنها نزدیک 

مرز شوند، قطعاً برخورد قاطع خواهد شد.

واقعًا توجیهی ندارد
ادامه از صفحه اول

گرانی های اجناسی مانند، مرغ، گوشت، گوجه، پیاز 
و دیگر کاالها که در داخل تولید می ش��ود واقعاً بی 
پایه و اساس است چرا که برای تولید این کاالها دالر 
یا یورو هزینه نمی شود، اما می بینیم که حتی، روغن 
خودرو نیز ۵0 درصد افزایش قیمت می یابد در حالی 

که صفر تا صد آن در داخل تولید می شود.
برخ��ی اعتقاد دارند که ش��رایط اقتصادی حاکم در 
کش��ور با افزایش قیمت اجناس و کاالهایی که نیاز 
مردم اس��ت و هیچ ثباتی هم در آنه��ا وجود ندارد، 

عمدی است. حتی مردم هم چنین اعتقادی دارند.
برای همین اس��ت که رهبر معظم انقالب اس��المی 
تأکید کردند که گرانی های اخیر واقعاً هیچ توجیهی 
ندارد. پس از سخنان حضرت آقا، باید شاهد تحرک 
و تالش بیش��تر مس��ئولین بر روی این مساله مهم 
باشیم، مساله ای که اگر حل نشود، می تواند شرایط 

را وخیم تر کند.
آی��ا عواملی در درون مش��غول ایج��اد نارضایتی در 
کش��ور هس��تند تا فش��ار بر مردم افزایش یابد؟ اگر 
اینگونه است باید هر چه زودتر با این عوامل برخورد 
ش��ود تا آرامش به وضعیت گرانی ها باز گردد و یک 

ثبات نسبی ایجاد شود.
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گزارش

مجلس به دنبال حمایت از اقشار کم درآمد جامعه است
نایب رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه و محاس��بات مجلس گفت:مجلس 
ب��ا مصوبه اخی��ر خود به دنبال جبران قدرت خرید اقش��ار ضعیف به ویژه 

کارگران و کارمندان بوده است.
حجت االسالم محمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به تصویب طرح الزام دولت 
برای پرداخت یارانه برای خرید کاالهای اساسی در مجلس، گفت: این طرح 
که اخیراً در مجلس تصویب ش��د تکمیل کننده دو طرح قبلی هدفمندس��ازی 

یارانه ها و یارانه معیشتی دولت است.
وی ادامه داد: در این طرح پیش بینی ش��ده اس��ت که به 40 میلیون نفر، نفری 60 
هزار تومان و به 20 میلیون نفر که درآمدش��ان از کف درآمد ها پایین تر هس��تند و 
تحت پوش��ش کمیته امداد و بهزیس��تی هس��تند، نفری ۱20 هزار تومان به کارت 

سرپرستان خانوار واریز شود. تسنیم

رژیم مستکبر آمریکا بزرگترین تهدید ملت ها است
فرمانده کل ارتش گفت: امروز نه برای کشور ما بلکه برای همه  دنیا بزرگترین 
تهدید ملت ها و بزرگترین تهدید برای آزادی و حق، رژیم مستکبر آمریکا است. 
امیر سرلش��کر سید عبدالرحیم موسوی پس از پایان مرحله اصلی رزمایش 
اقتدار هوایی فداییان والیت نیروی هوایی ارتش اظهار کرد: خبرنگاران حاضر 
در این رزمایش شاهد بودند که در مرحله اصلی رزمایش، همه  برنامه های پیش 
بینی شده در رزمایش با اقتدار، دقت کامل و مهارت خلبانان عزیز و کارکنان نهاجا 
با موفقیت به س��رانجام رس��ید. وی گفت: امروز نه برای کشور ما بلکه برای همه  دنیا 
بزرگترین تهدید ملت ها و بزرگترین تهدید برای آزادی و حق، رژیم مس��تکبر آمریکا 
است؛ لیکن طبیعی اس��ت وقتی می گوئیم برای هر تهدیدی در هر سطحی آمادگی 
داریم، اگر سردمداران آمریکایی هم بخواهند مرتکب اشتباه و غلط محاسباتی شوند، 

ایستادگی در برابر آنها نیز با تمام قوا انجام خواهد شد. روابط عمومی ارتش

دلخوشی اصالح طلبان پیروزی »بایدن«است
فعال اصولگرا گفت: اصالح طلبانی که بخواهند با پش��توانه رئیس جمهور 
آمریکا سر کار بیایند، معلوم است چه گروهی خواهند بود و چه کارهایی 
خواهن��د کرد. مهدی چمران با اش��اره به تحلی��ل برخی اصالح طلبان 
مبنی ب��ر اینکه پیروزی »جو بایدن« در آمری��کا موجب قدرت گرفتن 
جری��ان اصالحات در ایران می ش��ود، گفت: اگر یک کش��ور مس��تقل و 
انقالب��ی مثل ایران سرنوش��ت خود و گروه های سیاس��ی اش را به انتخابات 
یک کش��ور دیگر گره بزند، خالف استقالل سیاسی و اجتماعی است. وی افزود: 
دلبس��تگی به اینکه اگر فالن شخص در آمریکا رئیس جمهور شود به نفع جریان 
ماست، نوعی خودباختگی را نشان می دهد. این فعال اصولگرا تاکید کرد: در هیچ 
کشور مستقلی، گروه های سیاسی اینگونه به انتخابات آمریکا نگاه نمی کنند مگر 

کشورهایی که نوکر، دست به سینه و گاو شیرده آمریکا هستند. مهر

گشایش از نوع ناجور

نایب رئیس کمیس��یون اصل 
90 مجل��س اف��زود: پرون��ده 
عباس آخوندی وزیر سابق راه 
و شهرس��ازی فعال در حال بررسی است و به 
نتیجه ای نرس��یده اما به دلیل محرمانه بودن، 

نمی شود به این سوال جواب داد.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( دانستن حق مردم نیست.
ب( دانستن حق گروهی از مردم نیست.

ج( دانستن حق مردم است اما دانستن درباره 
پرونده عباس آخوندی حق هیچ احدالناس��ی 

نیست.
د( ه��ر چه بگن��دد نمکش می زنن��د وای به 

روزی که بگندد نمک
 شعر زیر از کیست؟
جای فعال اقتصادی

 فرهنگی
 و دور زنندگان تحریم

 در زندان نیست
 ما را به منطقه امنی که شایسته آن هستیم

 برسانید
الف( سهراب سپهری

ب( قیصر امین پور
ج( حکیم ناصرخسرو

د( ب��رادر امامی – متهم پرونده اختالس چند 
هزار میلیاردی -

جراید: نرخ مرغ به 27 هزارتومان رسید.
خبر فوق در راس��تای کدام یک از گزینه های 

زیر ارزیابی می شود.
الف( اقتصاد گشایشی
ب( گشایش اقتصادی
ج( گشایش گشایشی

د( گشایش ناجور اقتصادی

رهبر انقالب اسالمی در سخنرانی تلویزیونی بمناسبت سالروز والدت رسول اکرم)ص( و امام صادق)ع(:

رژیم آمریکا منهدم خواهد شد
گرانی های اخیر هیچ توجیهی ندارد

مرحله اصلی و فاز عملیاتی نهمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان 
حریم والیت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران، با نام 
مق��دس یا »صادق آل محمد)ع(« در منطقه عمومی اصفهان 
انجام ش��د. امیر سرتیپ دوم خلبان فرهاد گودرزی سخنگوی 
نهمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم والیت نیروی هوایی 
ارتش گفت: در اولین روز از آغاز فاز عملیاتی رزمایش فدائیان 
حری��م والیت، هواپیماهای اف۵ و بوم��ی صاعقه با راکت های 
بومی و س��اخت داخل اهداف مهم و حیاتی دش��من فرضی را 

با موفقیت منهدم کردند. وی افزود: همچنین هواپیماهای اف7 
مجهز به بمب های هوشمند، نقطه زن، دور ایستا و راکت های 
هوا به زمین ساخت داخل، اهداف حیاتی دشمن فرضی را با نوع  
آوری، تکنیک های ابتکاری و خارج از رینگ پدافندی توس��ط 
خلبانان شجاع و جوان در عمق منطقه نبرد، هدف قرار دادند. 
امیر سرتیپ دوم گودرزی بیان داشت: در ادامه اجرای نهمین 
رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم والیت نیروی هوایی ارتش، 
جنگنده های اف۱4، عملیات س��وخت گیری هوایی را از تانکر 

سوخت رسان بوئینگ 707، به منظور اجرای پوشش هوایی در 
ارتفاع پست با موفقیت انجام دادند.

سخنگوی نهمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم والیت 
اظهار داشت: در بخش دیگری از این رزمایش عملیات جنگ 
الکترونیک و آزمایش انواع سامانه های پیشرفته ارتباطی نیروی 
هوایی ارتش با استفاده از بسترهای امن شبکه های بی سیم و 
باسیم، انواع سامانه های تسهیالت پروازی و انواع سامانه های 
تاکتیکی مأموریت های ابالغ ش��ده در جنگ الکترونیک را با 
موفقیت انجام دادند. وی با تاکید بر اینکه هواپیماهای شرکت 
کننده در این رزمایش توسط کارکنان فنی، متعهد و متخصص 
نیروی هوایی ارتش و با استفاده از تخصص و تجربه باالی این 
عزیزان، بازآماد و آماده اجرای عملیات شده است، گفت: قبل 
از شروع فاز عملیاتی رزمایش، هواپیماهای شناسایی آر اف4 با 
استفاده از دوربین های پیشرفته »سمات« که برای نخستین 
بار توسط متخصصان نیروی هوایی ارتش ساخته و تولید شده 
است به همراه پرنده های بدون سرنشین »کمان۱2«، با پرواز 
بر روی مواضع دشمن فرضی به جمع آوری اطالعات سیگنالی 
و شنود الکترونیکی و رصد، شناسایی و عکسبرداری از اهداف 

از پیش تعیین شده پرداختند.
امیر گودرزی ش��عار نهمین رزمایش اقت��دار هوایی فدائیان 
حریم والیت را »آس��مان امن در سایه اقتدار نیروی هوایی 
الهی« عنوان کرد و گفت: نیروی هوایی ارتش در کنار سایر 
قوای مس��لح کش��ور تحت فرماندهی ولی امر مس��لمین و 

فرمانده��ی معظم کل قوا، وظیفه تامین امنیت پهنه هوایی 
کشور را بر عهده دارند.

انهدام اهداف زمینی توسط فانتوم ها با بمب قاصد
در دومین روز از مرحله اصلی و فاز عملیاتی نهمین رزمایش 
اقتدار هوایی فداییان حریم والیت، جنگنده بمب افکن های 
سنگین اف4 با استفاده از موشک های هوا به زمین ماوریک و 

بمب های هوشمند قاصد اهداف فرضی را منهدم کردند.
امیر س��رتیپ دوم خلبان فرهاد گودرزی، سخنگوی نهمین 
رزمای��ش اقتدار هوایی فدائیان حریم والیت با اعالم این خبر 
گفت: جنگنده بمب افکن های اف 4 با ش��لیک موشک های 
ارتق��اء یافته و بهینه ش��ده ماوریک و اس��تفاده از بمب های 
هوشمند، نقطه زن و دور ایستای قاصد که توسط متخصصان 
جهاد خودکفایی نیروی هوایی ارتش تولید شده است، اهداف 
زمینی را مورد اصابت ق��رار دادند. وی اظهار کرد: پرنده های 
بدون سرنشین آرش، مجهز به سر جنگی برای نخستین بار با 
طی ۱00 کیلومتر، اقدام به عملیات انتحاری علیه استحکامات 

دشمن پرداخته و این اهداف را با موفقیت منهدم کردند.
سخنگوی نهمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم والیت 
خاطرنش��ان کرد: همچنین هواپیماه��ای بمب افکن فانتوم 
با اس��تفاده از غافلگیری و در ارتفاع پس��ت اقدام به بمباران 
س��نگین هوا به زمین )Carpet Bombing( به س��مت 

اهداف از پیش تعین شده کردند. روابط عمومی ارتش

  رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم والیت برگزار شد

قدرتنمایی نیروی هوایی ارتش 


