
 غربگرایان ایرانی
 همدست عبدالباقی های نابکار!

روزگار غریبی اســت! این روزها که در آن غربگرایان 
ایرانی مرزهــای خیانــت را درنوریده و بــا بمباران 
اطالعات غلط و پاشــیدن بذر یاس و ناامیدی بر سر 
مردم، کاری را دارنــد انجام می دهند که قدرت های 
جهــان پس از چهل ســال توطئــه و تحریم و حمله 
نظامی نتوانســتند انجام دهند. طوری با خودباختگی 
همه چیز را در میهن خودشــان ســیاه و در آن قبله 
غربشــان ســفید می کنند که انسان حیرت می کند 
و طــوری پس از هر رســوایی، سرشــان را در برف 

می نمایند که کبک انگشت به دهان می ماند! 
بعد از لغو مســابقه فوتبال ایران و کانادا، یکنفرشــان 
نمی آید بگوید پس اینهمه جدایی ورزش از سیاست 
که میگفتید چه شــد!؟ برخی به طرز وقیحانه ای لغو 
بازی را به ماجرای هواپیمای اوکراینی ربط می دهند. 
عجب! چطور اســت که خطای یک یــا چند نفر می 
تواند مجــوزی برای منزوی کردن ورزشــکاران یک 
ملت باشــد اما اشغال 70 ساله فلسطین، آواره کردن 
مردم آن، کشــتار بیرحمانه ایشان، محاصره چندین 
ساله غزه و نژادپرستی عیان اسراییل نمی تواند مجوز 
منزوی کردن ورزشــکاران آن باشد!؟ اگر تیم ملی ما 
بخاطر هدف قراردادن سهوی یک هواپیما باید تحریم 
شود، آنوقت تکلیف ورزشکاران آمریکایی چه میشود 
که نظامیانشان به عمد هواپیمای مسافربری کشور ما 
را در خلیج فارس هدف قرار دادند، ورزشــکارانی که 
دولتمردانشان با گفتن بزرگترین دروغ های تاریخ، به 
عراق لشکر کشیده و میلیون ها نفر را به خاک و خون 
کشــیدند!؟ تکلیف ورزشکاران اروپایی چه میشود که 
ردپای جنایت دولت هایشان از الجزایر و لیبی تا عراق 

و افغانستان گسترده است!؟ 
کدام سیاســتمدار غربگرا یا ســلبریتی پــر مدعا را 
میشناســید که یکبار به این تناقض های حیرت آور 
اشاره کرده باشد. آن سلبریتی هایی که این روزها در 
جشنواره کن پشــت هر دوربینی رسیدند برای مردم 
دنیــا از بدبختی و بیچارگی! مردم ایران گفتند، شــد 
یکبار هم به تحریم های ظالمانه آمریکا اشاره کنند!؟ 
اگر واقعا بخاطر فشــارهای اقتصادی بر مردم ناراحت 
هســتند، شد یکبار هم به عهدشکنی آمریکایی ها در 
برجام اشاره کنند!؟ چرا فقط دوست دارند ملت خود 
را در چشــم دنیا تحقیر کنند!؟ چطور است آن چند 
ده هزار نفری که برای سیاه نمایی هایشان در فضای 
مجــازی کف میزنند را مردم حســاب مــی کنند اما 
میلیون های نفری را که زیر تابوت ســردار شهیدمان 
را گرفتند به حساب نمی آورند!؟ شد یکبار هم بخاطر 
این جمعیت چندین میلیونی، به ترور حاج قاســم یا 

دانشمندان هسته ای کشورمان اعتراض کنند!؟ 
این ها که عمری شــعار نه غزه نه لبنان ســرمیدادند 
چــرا نمی آیند تحلیل کنند که چرا ایاالت متحده در 
بحبوحــه باالترین تورم نیم قرن اخیرش، 54 میلیارد 
دالر از پــول ملتش را به اوکراینی ها هدیه می کند!؟ 
این ها که عمریســت ملت ما را تشویق می کنند که 
سر تسلیم در برابر غرب فروآورد تا مشکالت اقتصادی 
اش کمتر شــود چرا به مردم نمــی گویند که دولت 
هــای اروپایی فقط به طمع اضافــه کردن اوکراین به 
ناتو اســت که اینهمه گرانی و کمبود سوخت و انرژی 
و مواد غذایی را به ملت های خود تحمیل کرده اند. 

ســالها تبلیغ می کردند که مدافعان حرم پول گزافی 
از قَِبل جهاد در ســوریه می گیرند تا اینکه شــهادت 
صیاد خدایی در کوچه های جنوب تهران رسوایشــان 
ساخت. کسانی را رسوا ساخت که در کاخ های شمال 
تهران با قبض آب و برق های چند میلیونی و در میانه 
خوشگذرانی های چند میلیاردی، پشت اینستاگرام و 
توییتر می نشینند و برای فقر و تنگدستی مردم اشک 
تمساح میریزند. طوری در حسرت یک تکه نان شیون 
می کنند کــه گویا مردم ایران دارنــد کرور کرور از 
قحطی نان در کوچه و خیابان جان می دهند! یادمان 
نرفته که همین ها، همسایه های سیاستمدارشان را با 
تبلیغات فریبنده بر سرکار آوردند اما بعد که نتیجه 8 
سال مدیریت فاجعه بار رفقایشان مشخص شد، دوباره 
انقالب را نشانه گرفتند. انقالبی که مظهرش سلیمانی 
ها و صیادهاست و نه مسئوالن عافیت طلب و غربگرا.    
غربگرایــان ایرانی همدســت مســئوالن خطاکار و 
عبدالباقی های نابکار هستند. اگر این ها آوار پالسکو 
و متروپل را بر ســر تعدادی از مردم کشورمان خراب 
می کنند، آن ها آوار بسیار بزرگتر یأس و ناامیدی را 
بر سر تمام مردم ایران خراب می کنند. هرقدر رسانه 
های غربی ماموریت دارند با تخفیف حوادثی همچون 
تیراندازی های مرگبار در شهرها، قتل عام کودکان در 
مدارس، امواج کشــته های کرونا، فروریختن برج ها، 
آتش ســوزی جنگل ها و ویرانی های سیل و طوفان 
در غرب، خیال مردم خود را آســوده نگه دارند، اینها 
ماموریت دارند با سانسور همین حقایق، محل رخداد 
تمام بالیا و فجایع جهان را کشــور خودشان جا زده 
و افکار عمومی را مســموم کنند. هروقت پیک کرونا 
در ایران شــد، واویال راه بیاندازند و وقتی پیک های 
بزرگترش به قبله غربشان رسید، صدایش را درنیاورند!
تــا دیروز گریه خــاوری را میکردنــد و امروز مدعی 
هســتند که عبدالباقی فرار کرده اســت. اصال گیریم 
کــه فرار کرده، کجــا میرود!؟ به روســیه و چین که 
پناهنده نمی شــود، می رود به همان بهشــت دزدان 
آمریکا و کانادا. خب شما که اینقدر برای غرب خوش 
رقصی می کنید، آن ها هم که اینقدر در دســتگیری 
ایرانی هایی که تحریم ها را دور میزنند جدی و کوشا 
هستند، چرا از ایشــان نمی خواهید که خاوری ها و 

عبدالباقی ها را هم برایتان بگیرند!؟ 
کجای دنیا اجازه می دهند سلبریتی هایشان در داخل 
پول درآورند و در خارج، از کشورشــان دائما بدگویی 
کننــد!؟ کجای دنیا اجــازه می دهند کــه با اینهمه 
دروغ پراکنــی و تحریک افکار عمومــی، امنیت ملی 
را بــه مخاطره اندازند. آنکه ترامپ بــود را ندیدید که 
چگونه نسخه اش را پیچیدند و حتی از توییتر بیرونش 
انداختند. تازه مدعی هستید که ایران آزادی بیان ندارد! 

گویا این آزادی شماست که انتها ندارد.  الف

اخبار

فرمانــده نیروی دریایی ارتش از واگذاری ۱5۳ هکتار از 
زمین های این نیرو به مردم ُکنارک در ســواحل ُمکران 

خبر داد.
امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش، 
طی ســفری که به همراه امیر سرتیپ سعید شعبانیان 
معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع به اســتان سیستان 
و بلوچســتان داشــت،گفت: در اجرای منویات فرمانده 
معظم کل قوا نیروی دریایی ارتش به عنوان بخشــی از 
ارتش مردمی و مکتبی نســبت به تخصص ۱5۳ هکتار 
از زمین های در اختیار این نیرو به مردم شریف، غیور و 
دالور کنارک در ســواحل ُمکران نمود که در این راستا، 
امروز با افتخار سند زمین های مذکور تحویل نمایندگان 

مردم شریف سیستان و بلوچستان می گردد.
همچنین حســین مدرس خیابانی اســتاندار سیســتان 
وبلوچســتان، معین الدیــن ســعیدی نماینــده مــردم 
شهرستان های چابهار، ُکنارک، زرآباد، دشتیاری، قصرقند، 
راسک و نیکشــهر در مجلس شورای اسالمی، عبدالغفور 
حــوت فرماندار کنارک، دریادار دوم حســین حســنی 
فرمانده منطقه ســوم »نبوت« نیــروی دریایی کنارک و 
امیر سر تیپ دوم خلبان همایون حیدری فرمانده پایگاه 
شکاری خلبانان شهید برادران دلحامد چابهار و کنارک، 
فرماندهان نظامی و انتظامی و مســئوالن شهرستان های 
کنارک و چابهار در این مراســم امیر دریادار ایرانی و امیر 

سرتیپ شعبانیان را همراهی می کنند.

دریادار ایرانی خبر داد:

اهدای ۱۵۳هکتار از اراضی نیروی دریایی ارتش به مردم کُنارک
سربازان گمنام امام زمان )عج( در وزارت اطالعات موفق 
به کشــف 800 هزار تن کاالهای اســتراتژیک از جمله 
نهاده هــای دامی به ارزش بیش از 7 هزار میلیارد تومان 

در تعدادی از استان های کشور شدند.
همزمان با اجرای طرح »مردمی ســازی و توزیع عادالنه 
یارانه هــا« و ضرورت مقابله با قاچــاق و عرضه خارج از 
شبکه کاالهای اساسی و استراتژیک کشور برای برقراری 
آرامش در فضای اقتصادی، ســربازان گمنام امام زمان 
)عج( در وزارت اطالعات موفق به کشــف 800 هزار تن 
از این دســت کاالها از جمله نهاده های دامی به ارزش 
بیش از 7 هزار میلیارد تومان در تعدادی از اســتان های 
کشور شدند. در راستای برخورد با این تخلفات، 75 نفر 

تاکنون دســتگیر و تحویل قوه قضائیه شده اند. تعدادی 
از افراد دســتگیر شده با جعل اسناد دولتی و در پوشش 
وارد کردن کاالهای اساســی، اقدام به وارد کردن بیش 
از ۳۶5 تن غذای سگ و... با ارز ترجیحی نموده بودند.

همچنین در پی دریافــت گزارش هایی مبنی بر قاچاق 
روغن خوراکی تزریق شــده به بازار برای مصرف مردم 
در ۳ اســتان شــرقی به کشورهای همســایه، اقدامات 
کنترلی انجام و مشــخص شد بیش از ۶0 درصد روغن 
این استان ها توسط شبکه سازمان یافته قاچاق به خارج 
کشور انتقال می یابد. لذا پس از انجام اقدامات اطالعاتی، 
اعضای این شبکه شناسایی شده و ۶5 نفر از اعضای آن 

با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی شدند.

 کشف ۷ هزار میلیارد تومانی کاالهای استراتژیک
 توسط وزارت اطالعات

توان رزم »پایگاه پهپادی ۳۱۳« به عنوان یکی از پایگاه های 
زیرزمینی پهپادی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
برای اجرای مأموریت، با حضور رییس ســتاد کل نیروهای 

مسلح و فرمانده کل ارتش ارزیابی شد.
به گزارش روابط عمومی ارتــش، پایگاه پهپادی راهبردی 
۳۱۳ ارتش جمهوری اســالمی ایران با انــواع پهپادهای 
رزمی، شناســایی و انهدامی ایرانی، مســلح به سامانه های 
موشکی و بمب های بومی و سامانه های جنگ الکترونیک، 
مورد بازدید سردار سرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل 

نیروهای مسلح قرار گرفت.
»پایــگاه پهپــادی راهبــردی ۳۱۳« یکــی از پایگاه های 
زیرزمینی پهپادی ارتش جمهوری اســالمی ایران اســت 
که متناســب با سطح امنیتی مورد نیاز در مناطق مختلف 
مرزی توســط ارتش طراحی و گســترش یافته اند. در این 
پایگاه، پرنده های بدون سرنشــین راهبردی ارتش شــامل  
بیــش از یکصدفرونــد پهپادهــای کمــان۲۲، کمان۱۲، 
ابابیل5، مهاجر۶، فطــرس و کرار ، مجهز به انواع مهمات، 
بمب ها، موشــک های رهگیر و هوا به ســطح و راکت های 

بومی  استقرار یافته اند.
از جمله دستاوردهای جدید ارتش در پایگاه ۳۱۳، موشک 
»حیــدر۱« برای افزایش برد کمــان ۲۲ و اجرای عملیات 
دورایســتا و پهپاد کروز »حیدر۲« برای افزایش برد و توان 
عملیاتی پهپادی است که امکان حمل پهپاد کروز بر روی 

پهپادهای راهبردی نیز فراهم شده است.
در این پایــگاه همچنین پهپادهــای انهدامی آرش و ضد 
رادار امیــد و انواع پهپادهای رزمی بــا بمب بالدار باالبان، 
موشــک های شــفق، قائم و الماس آماده اجــرای هرگونه 
ماموریــت در مرزها و فراتر از مرزهای جمهوری اســالمی 

ایران هستند.
مداومت پروازی طوالنــی مدت، ارتفاع باال، عمق عملیاتی 
قابــل مالحظه، قابلیت حمل انواع تســلیحات ضد هوایی 
و ضد ســطحی نقطه زن و دورایســتا، تــوان باالی حمل 
ســامانه های جمــع آوری اطالعات و جنــگ الکترونیک، 
برخورداری از ســامانه های خودمراقبتی، ناوبری و ارتباط 
امــن از ویژگی  پهپادهای آماده عملیــات پایگاه راهبردی 

۳۱۳ ارتش است.  
ایــن پهپادهای بومی و ایرانی با انواع مهمات با کاربردهای 
مختلف، ترکیبی از پرنده های طراحی شده و ساخت ارتش 
و وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح با همکاری 
شرکت های دانش بنیان است که در پایگاه راهبردی ۳۱۳ 
بــه عنوان یکی از پایگاه های بکی ســری ارتش جمهوری 

اسالمی ایران مستقر شده است.

هیچ وقت تهدید را کوچک نمی گیریم
رئیــس ســتاد کل نیروهای مســلح در بازدیــد از پایگاه 
زیرزمینــی ارتش، با تاکید بر اهمیــت  پهپادها در رزم های 
نویــن، گفت: ارتش با درک دقیق نیــاز نبردهای آینده با 
اســتفاده از روش ها و تجهیزات جدید وارد صحنه و عرصه 
متحول امروز و آینده شده اســت و خوشبختانه امروز در 

عرصه پهپادی این توانمندی را در ارتش دیدیم.
ســردار سرلشکر پاسدار محمد باقری، در جمع فرماندهان 
ارتــش و فعاالن عرصه طراحــی و تولید پهپادهای ارتش، 
افزود: امــروز برای من یــک روز فوق العاده ارزشــمند و 
اســتثنایی اســت که چنین قدرت قابل توجهی در حوزه 
پهپادی را در ارتش جمهوری اســالمی ایــران و در یکی 
از پایگاه های زیرزمینی و امــن عملیاتی پهپاد، آن هم در 

سطح راهبردی مشاهده کردم.
وی افــزود: در نبردهای امــروز در عملیات های گوناگون 
دفاعی، تهاجمی، زمینــی، دریایی، هوایی و پدافند هوایی 
و در ابعاد دفاعی، تهاجمی، انهدامی، شناســایی، مراقبتی، 
جنگ الکترونیک، حمل محمولــه و ده ها ماموریت دیگر، 
پهپادهــا روز به روز جایگاه باالتــری در میان تجهیزات و 

روش های نبرد پیدا می کنند.
ســردار سرلشــکر باقری اضافه کرد: آنچــه در نبردهای 

ســال های اخیر در قفقاز، اوکراین و جاهای دیگر می بینیم 
و قبل تر از آن در مقابله با تروریســت ها در سوریه و عراق 
تجربه شد و سایر نبردهای دهه اخیر، بیانگر این است که 
جایگاه پهپاد جایگاهی اســتثنایی و به شدت در حال رشد 
اســت. ارتش با درک دقیق نیاز نبردهای آینده با استفاده 
از روش هــا و تجهیزات جدید وارد صحنه و عرصه متحول 
امروز و آینده شــده است و خوشــبختانه امروز در عرصه 

پهپادی این توانمندی را در ارتش دیدیم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: البته در همه 
نیروهای ارتش در ابعاد گوناگون این تحول خواهی به چشم 
می خورد. حقیقتا جا دارد که از امیر سرلشــکر موســوی، 
فرمانده کل ارتش، هیئت رئیسه ارتش و فرماندهان نیروها 
و هم رزمانشان که این تحول را رقم زدند قدردانی کنم. این 
اتفاقات در این دوره مدیریتی، با توکل به خداوند و تأســی 
از اوامر و رهنمودهــای فرمانده معظم کل قوا با زحمت و 
تالش شــبانه روزی، فکری، عملی و اغنایی صورت گرفت 
و امروز شــاهد بخشــی از این توانمندی هستیم. طراحی 
پهپادهایی در این ســطح و ســاخت آن توسط ارتش کار 

ساده ای نیست.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: در نیروهای زمینی، 
پدافند هوایی، هوایی و دریایی، همه فرماندهان ما یکی از 
دغدغه های شــان این است که تجهیزات گذشته را چگونه 
و با چه تغییر و تحولی برای نبردهای محتمل آینده آماده 

کنند. این روحیه بسیار ارزشمند است. 
وی بــا تاکیــد بر اینکه مــا هیچ وقت تهدیــد را کوچک 
نمی گیریم، دشــمن را خواب فرض نمی کنیم، چشمانمان 
باز است و دائماً هوشیار و مراقب هستیم، خاطرنشان کرد: 
خدا را بابت داشــتن چنین فرماندهان الیــق، توانمند، پا 
در رکاب ولی امر مســلمین و ان شاءاهلل سرباز حضرت ولی 
عصر )عج( شــاکرم و امیدوارم روز به روز ابعاد دیگر قدرت 

ارتش را ببینیم.

ارتقای توان پهپادی ما توقف ناپذیر است
امیر سرلشــکر موســوی نیز گفت: انــواع پهپاد ها االن در 
نیرو های مســلح از جمله در ارتش مشغول انجام مأموریت 
هســتند و به هیچ وجه ارتقای توان رزمی از جمله ارتقای 

توان پهپادی توقف پذیر نیست.
فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران افزود: امروز این 
توفیق را داشــتیم که بخشــی از توانمندی پهپادی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران را ارائــه کنیم. همه این امکاناتی 
که فراهم شــده در راستای تدابیر فرمانده معظم کل قوا و 
سیاست های ابالغی ســتاد کل نیرو های مسلح ایجاد شده 
اســت که بتوانیم در مقابل تهدیــد ات احتمالی، وظیفه و 
ماموریت اصلی خود را که دفاع از استقالل، نظام جمهوری 
اســالمی و حدود و ثغور کشورمان و برقراری امنیت ملت 

بزرگ ایران است به خوبی انجام دهیم.
فرمانــده کل ارتــش تصریح کــرد: خدا را شــاکریم که 
می توانیــم از ملت مقاوم و قوی خودمــان به خوبی دفاع 
کنیم و امیدواریم بتوانیم با روی ســفید از این مسئولیت 
بیرون بیاییم. انواع پهپاد ها االن در نیرو های مسلح از جمله 
در ارتش مشــغول انجام مأموریت هســتند؛ از پهپاد های 
کوچک تا بزرگترین آن ها که »کمان ۲۲« است که این ها 
هرکدام ماموریت متنوعی دارند. برای ماموریت های محلی، 
تاکتیکــی و راهبردی، مــا به انواع پهپاد های شناســایی، 
رزمی، انهدامی، اســکرامبل و... نیاز داریم که ماموریت ها 

را بتوانند انجام دهند.
امیـر سرلشـکر موسـوی خاطرنشـان کـرد: نیاز بـه تقویت 
پهپـاد دورپـرواز بـا مداومـت پـروازی بـاال و تـوان حمـل 
بـاالی مهمـات بـرای زدن اهـداف راهبـردی، باعـث شـد 
کـه ارتقـای قابلیـت پهپاد هـای موجـود و تجهیز بـه انواع 
موشـک ها و بمب هـا بـا برد هـای مختلف را در دسـتور کار 
خـود قـرار دهیـم و بـا کمـک جوانان بـا انگیـزه، متعهد و 
متخصـص مسـیر خوداتکایـی را بـا طراحی و تولیـد انبوه 

پهپاد هـا ادامـه خواهیـم داد.

حجت االسالم سلیمی:

فقدان مرزبندی روشن اصالح طلبان با ضدانقالب موجب افول آنان شد
عضو هیات رئیســه مجلس با بیان اینکه گاهی اوقات اصالح طلبان حتی با منافقین و ضدانقالب نیز مرزبندی روشــنی 
ندارند، گفت: یک جریان پررنگ در جناح اصالح طلبان صاحب چنین دیدگاهی است که موجب افول اصالح طلبان نیز 

شده است.
حجت االســالم علیرضا ســلیمی نماینده مردم محالت در مجلس یازدهم در گفت وگو با فارس، درباره عملکرد اصالح 
طلبان در ۲5 ســال گذشــته اظهار داشت: واقعیت این اســت که الیه هایی از اصالح طلبان در مبانی اندیشه ای و نوع 

نگاه به مسائل دچار یک نوع التقاط شده اند. متاسفانه این التقاط در البالی گفتار و نوشته های آنان تراوش می کند.
وی افزود: به همین دلیل هم گاهی اوقات حتی با منافقین و ضدانقالب نیز مرزبندی روشــنی ندارند که ناشــی از نوع 

نگاه برخی از آن ها به موضوعات است. یک جریان پررنگ در جناح اصالح طلبان صاحب چنین دیدگاهی هستند.
نماینده مردم محالت در مجلس با اشــاره به دومین دلیل شکســت گفتمان اصالحات خاطرنشان کرد: اصالح طلبان 
هنگامی که توســط مردم از قدرت کنار می روند، چون برای آن ها صندلی و قدرت اصل است با هر وسیله ای به دنبال 

تخریب حریف خود و به دست آوردن قدرت هستند. دیگر به مشروع یا نامشروع بودن آن اهمیتی نمی دهند.
وی ادامه داد: متاســفانه برخی اصالح طلبان شــعار هدف وسیله را توجیه می کند، که همان شعار منافقین است را در 
عمل پذیرفته اند. به همین علت، به راحتی تهمت می زنند، دروغ می گویند، شایعه ســازی می کنند و به راحتی از یک 
خبر مشــروح جمله ای را انتخاب می کنند تا شــائبه هایی ایجاد کنند. از این رو است که می گوییم در دام هدف وسیله 
را توجیه می کند، افتاده اند. این باعث شده تا چاقوی کینه سیاسی را پیوسته در هوا بچرخانند. این مورد دومین علت 
در تبیین چرایی شکســت گفتمان اصالحات است.حجت االسالم سلیمی با اشاره به سومین علت در شکست گفتمان 
اصالحات، تصریح کرد: متاســفانه برخی الیه هایی از اصالح طلبان سلســله شــعار هایی دادند و فوری با این شــعار ها 
خداحافظی کردند. به طور مثال، اصالح طلبان برای مدتی شــعار »دانســتن حق مردم است« را فریاد می زدند، اما در 

مدتی که در راس حکومت بودند حتی نمایندگان مجلس نیز از قرارداد های خارجی اطالع پیدا نمی کردند.

فرمانده نیروی هوایی ارتش:

دستاوردهای جدید نیروی هوایی ارتش دلگرم کننده خواهد بود
فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: ملت ایران در آینده دســتاورد های جدیدی از نیروی هوایی ارتش خواهند دید که 

موجب دلگرمی آن ها خواهد شد.
امیر ســرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اســالمی ایران در گفت وگو با فارس، درباره 
نقش نیروی هوایی ارتش در آزادسازی خرمشهر اظهار داشت: در عملیات بیت المقدس که یک عملیات بسیار شجاعانه 

بود بیش از 5 هزار و 400 کیلومتر از خاک کشورمان از چنگال رژیم بعثی آزاد شد. 
فرمانده نیروی هوایی ارتش با اشاره به نقش این نیرو در آزادسازی خرمشهر تصریح کرد: خلبانان نیروی هوایی ارتش 
در آزادسازی خرمشهر نقش ویژه ای داشتند و نیروی هوایی ارتش در این عملیات توانست بیش از ۱۳0 سورتی پرواز 
برای بمباران مواضع دشــمنان، بیش از ۹00 ســورتی پرواز َکپ و اســکرامبل و بیش از ۲ هزار و 500 سورتی پرواز 
ترابری و پشــتیبانی انجام دادند. وی ادامه داد: در این عملیات توانســتیم با کمک پدافند هوایی 55 فروند هواپیمای 

بعثی را سرنگون کنیم. 
امیر ســرتیپ واحدی با اشاره به وحدت و همدلی نیرو های مسلح و ضرورت گسترش آن خاطرنشان کرد: همبستگی 
و وحدت نیرو های مســلح به فرمان مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا روزبه روز بین نیرو های مســلح گسترش پیدا 
می کند و خدا را شاکر هستیم که همدلی و همبستگی فعلی بین نیرو های مسلح وجود دارد به ویژه میان نیروی هوایی 
ارتش و نیروی هوافضای سپاه پاسداران. پیشرفت هوافضای سپاه موجب افتخار ماست و اطمینان دارم پیشرفت ما در 

نیروی هوایی ارتش باعث خوشحالی نیروی هوافضای سپاه پاسداران است.
فرمانده نیروی هوایی ارتش درباره اینکه چه زمانی قرار است از دستاورد های جدید این نیرو رونمایی شود، بیان داشت: 
نیروی هوایی ارتش طبق فرمان رهبر انقالب به اســتفاده از پهپاد ها توجه ویژه ای کرده اســت که گوشــه ای از آن در 
رژه ۲۹ فروردین به نمایش درآمد. ملت ایران در آینده دســتاورد های جدیدی از نیروی هوایی ارتش خواهند دید که 

موجب دلگرمی آن ها خواهد شد.
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گزارش
بخشی از توان پهپادی ارتش در پایگاه راهبردی ۳۱۳ ارائه شد 

رونماییازکابوسصهیونیستها حسین رجائی

رئیس جمهور بر لزوم تشــکیل کمیته اجتماعی ســتاد ملــی مقابله با کرونا به 
منظور بررســی مسائل و مشــکالت اجتماعی، اقتصادی و روانی دوران پساکرونا 

تأکید کرد.
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد: 
اعمال محدودیت های کرونایی و شــرایط اجتماعات در وضعیت فعلی، به شکل 
دقیق و شفاف برای مردم تبیین شود تا تزلزلی در اجرای پروتکل های بهداشتی 

بوجود نیاید و از شیوع سویه های جدید کرونا پیشگیری شود.
وی با قدردانی از مردم در رعایت ضوابط بهداشــتی، ضرورت به روزرســانی این 

ضوابط را متناســب با وضعیت جدید مورد تاکید قرار داد و از وزارت بهداشــت 
خواســت محدودیت های کرونایی و شرایط اجتماعات در وضع فعلی را به شکل 

دقیق برای مردم تبیین کنند.
رئیس جمهور در ادامه از زحمات شرکت های تولیدکننده واکسن در داخل کشور 
قدردانــی و از تالش های آن ها به عنوان افتخار ملی یاد کرد و خواســتار تداوم 
حمایت از این شــرکت ها و حل مشکالت شان برای فعالیت در عرصه های جدید 

تولید شد.
رئیســی همچنین بر لزوم تشــکیل کمیته اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا به 
منظور بررســی مسائل و مشکالت اجتماعی، اقتصادی و روانی دوران پساکرونا و 

اتخاذ تمهیدات الزم برای حل و فصل این مشکالت تاکید کرد.

رئیسی: 

 کمیته اجتماعی برای بررسی 
مسائل دوران پساکرونا تشکیل شود


