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فرمانده هوانیروز ارتش :بالگرد ملی «صبا»
رزمی می شود

فارس-فرماندههوانیروزارتشجمهوریاسالمیایرانگفت:بالگردملیصبا248کهدروزارتدفاعرونماییشد،بهزودیدرهوانیروزرزمیخواهد
شدوهمآموزشیوهمعملیاتیمورداستفادهقرارمیگیرد.امیرخلبانیوسفقربانیافزود:مانهبحثخریدبالگردازکشوریراداریمونهاحتیاجی
بهآنداریم.ویافزود:مابهاندازهکافیبالگردداریمودرحالتجهیزآنهابهسامانههایدیددرشبوارتقایبردموشکهاوراکتهایشانهستیم.

گروه سیاســی -حضرت آیتا ...خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی
صبح روزگذشــته در دیدار فرماندهــان و جمعی از یگانهــای نیروهای
چهارگان ه ارتش به مناســبت روز ارتش و نیروی زمینی با اشــاره به نقش
اقتدار ،تواناییها و انگیز ه باالی ارتش در تأمین امنیت کشور ،نیروهای
نظامی را یکی از مؤلفههای تأمین امنیت برشــمردند و بــا تأکید بر تأثیر
عملکرد دستگاههای اقتصادی ،علمی و تحقیقاتی ،آموزشی و فرهنگی
در جلوگیری از به نتیجه رسیدن اهداف دشمن ،اولویت درجه یک کشور
را مســائل اقتصادی دانســتند و گفتنــد :اصلیترین وظیف ه مســئوالن،
پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهویژه در بخش اشتغال و تولید و
تالش جدی برای حل مشکالت معیشتی مردم و همچنین ایستادگی در
مقابل ابرقدرتها و نترسیدن از تشر آنهاست .به گزارش پایگاه اطالع
رســانی دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آیت ا ...خامنه ای (Khamenei.
 ،)irرهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به انتخابات  ۲۹اردیبهشت،
انتخابات در نظام جمهوری اسالمی را نماد مردمساالری اسالمی و مایه
عزت و افتخار و قدرت و ســربلندی دانســتند و تأکید کردند :باید مردم،
مسئوالن و نامزدها ،انتخابات را قدر بدانند و زمین ه یک انتخابات پر شور
و شوق و بانشاط ،سالم ،با امنیت و گسترده را فراهم کنند.

▪تدبیر و حکمت باید همراه شجاعت باشد

رهبرانقالبدردیدارفرماندهانوجمعیازنیروهایارتش:

ایشــان خاطرنشــان کردند :در این که امور کشــور را باید با عقــل و تدبیر و
حکمت انجام داد ،هیچ تردیدی وجــود ندارد اما این تدبیــر و حکمت باید
همراهباشجاعتباشد.رهبرانقالباسالمیتأکیدکردند:ترسیدنودلهره
اول بدبختی است.
از تشر دشمن و تحت تأثیر اخم قدرتمندان قرار گرفتنِ ،
حضرتآیتا...خامنهایافزودند:اگرکسیهممیخواهدبترسد،اشکالی
ندارداماازطرفملتوبهحسابمردمنترسدزیراملتایرانایستادهاست.
ایشان با اشاره به انواع توطئهها از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تاکنون،
خاطرنشان کردند :اگر بنا بود جمهوری اســامی و ملت ایران از قدرتها
بترسد و در مقابل آنها عقبنشــینی کند ،اکنون دیگر هیچ اثر و نشانی از
ایران و ایرانی باقی نمیماند .رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :دشمن
اعم از آمریکا و بزرگتر از آمریکا ،در مقابــل نظامی که به مردم خود متصل
است و مردم و ملت خود را دوست دارد و ملت نیز آن نظام را دوست دارند و
در مقابل دشمن مقاوم هستند ،هیچ غلطی نمیتواند بکند.

اصلیترین وظیفه مسئوالن
حلمشکالت معیشتیمردماست
مردم،مسئوالنونامزدهازمینهانتخاباتی
پرشور،بانشاط،سالم،باامنیتوگستردهرافراهمکنند

ترسمسئوالنازتهدیدوتشردشمن،دررابرایتجاوزوتعرضاوبازمیکند

▪هیچ تردیدی در دشمنی قدرت های زورگو با ملت ایران نیست

حضرت آیتا ...خامنهای با اشــاره به این که در دشمنی قدرتهای زورگو
بهویژه آمریکا ،با ملت ایران هیچ تردیدی نیســت افزودند :این که بگویند با
فالن فرد موافق هستند و با او مالحظه خواهند کرد ،حرف نادرستی است
زیرادشمنیآنهااززمانامام(ره)وبعدازامامودرزماندولتهایگوناگون
که با سالیق مختلف ،بر ســر کار بودند ،همواره ادامه داشته است .ایشان با
تأکید بر این که باید اقتدار و ایستادگی ملت ایران و تأثیرناپذیری ملت از تشر
آمریکا و برخی کشورهای اروپایی ادامه پیدا کند ،خاطرنشان کردند :بخش
مهمی از ادام ه ایستادگی و نهراسیدن از دشــمن ،بهعهد ه نیروهای مسلح
و بخش عمد ه آن بــر عهد ه اقتصادیون و مجموعههای فرهنگی ،آموزشــی،
بهخصوص متصدیان بخشهای علمی و تحقیقاتی است.

▪حفظ و تقویت ارتش اعتقاد قلبی و عمیق امام بود

حضرت آیتا ...خامنهای در این دیدار با گرامیداشت روز ارتش و تجلیل از
خانوادهها و همسران و فرزندان ارتشیان بهعنوان همسنگران و همرزمان
واقعــی آنها ،تعییــن روز ارتــش بهوســیل ه امــام (ره) را یکــی از بهترین و
هوشــمندانهترین اقدامــات امــام راحل برشــمردند و گفتند :ایــن اقدام
عالوه بر مستحکم کردن پایههای ارتش جمهوری اسالمی ،موجب یأس
و ناامیدی بسیاری از توطئهگران در آن زمان شد .ایشان با تأکید بر این که
تعیین روز ارتش از جانب امام خمینی (ره) به معنای پذیرش هویت ارتش
باهم همختصاتوشرایطآندرابتدایپیروزیانقالببود،افزودند:حفظ
و تقویت ارتش ،اعتقاد قلبی و عمیق امام (ره) بود و این تصمیم صحیح امام
موجب شد ارتش در هم ه قضایای بعد از انقالب ،خوش بدرخشد.

▪انتخابات باید گسترده ،سالم ،پر شور و با امنیت برگزار شود

▪ارتش یک نیروی فکری و معنوی و دارای انگیزههای پاک و مقدس
است

رهبر انقالب اســامی ،ایســتادگی در مقابل توطئههای درونی را یکی
از نمونههای کارنامه درخشان ارتش برشــمردند و گفتند :نقشآفرینی
ارتــش در دوران دفاع مقــدس و ارائــ ه جلوههای عملی از ســطوح باالی
اخالق و معنویت در کنار قدرت رزمی ،یکی دیگر از افتخارات آن اســت.
حضرت آیتا ...خامنهای ،شــهیدان صیاد شــیرازی و بابایی و بسیاری
از شــهدای ارتش را الگوهای عملــی اخالق و معنویــت خواندند و تأکید
کردند :ارتش جمهوری اسالمی امروز یک نیروی فکری و معنوی و دارای
انگیزههای پاک و مقدس است که این یکی از آثار مهم اقدام امام در تعیین
این روز است و باید این ارزشها قدر دانسته و تقویت شود.
▪اقتدار و انگیزه نیروهای مسلح زمینه ساز ایجاد امنیت خواهد بود

ایشانباتأکیدبرلزومافزایشآمادگیهایروحیومعنویارتش،بهنقش
مهم نیروهای مسلح در تأمین امنیت اشاره کردند و افزودند :امنیت برای
یک کشور بسیار مهم است و هرچه نیروهای مسلح مقتدرتر و پرانگیزهتر
باشند ،این اقتدار حتی اگر با تحرک نظامی هم همراه نباشد ،زمینهساز
ایجاد امنیت خواهد بود .فرمانده کل قــوا ،فرماندهان ارتش را به تربیت
انسانهایی که بتوانند الگو باشند توصیه و خاطرنشان کردند :روزبهروز
باید الگوهای اخالقی همچون شــهید صیاد و شــهید بابایی در سازمان
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بزرگ و دارای شوکت ارتش افزایش یابد .رهبر انقالب اسالمی با تأکید
بر این کــه نیروهای مســلح از مهمتریــن حصارهای تأمیــن امنیت برای
مردم به شمار میروند ،افزودند :عالوه بر نیروهای مسلح ،مجموعهها و
دستگاههای اقتصادی ،آموزشی ،علمی و تحقیقاتی و فرهنگی نیز اگر در
جهتمقابلهبااهدافدشمنوبهعنوانبخشهایتکمیلکنند هیکدیگر،
عمل کنند ،قطع ًا هماهنگ با نیروهای مســلح ،زمینهساز حفظ و تقویت
امنیت ملی و توسعه و پیشرفت کشور خواهند شد.
▪روی مسئله معیشت مردم و نیروهای مسلح و تقویت اقتصاد کشور
تأکید دارم

حضرت آیتا ...خامنهای یکی از طراحیهای اصلی دشمن را استفاده
از نقــاط ضعف و مشــکالت اقتصــادی بــرای ضربــه زدن به ملــت ایران
دانستند و خاطرنشان کردند :به همین علت در سالهای اخیر شعارهای
اقتصادی برگزیده و برجسته شدند .ایشان تقویت بنی ه اقتصادی کشور را
حساسترینوکلیدیترینموضوعبرشمردندوگفتند:برهمیناساسبر

اجرایسیاستهایاقتصادمقاومتیبهعنوانیکمجموع ه«کاروحرکت
و اقدام» بهویژه بر موضوع اشــتغال و تولید و همچنین مســائل معیشتی
مردم و کارکنان دســتگاههای مختلــف از جمله نیروهای مســلح تأکید
دارم .رهبر انقالب اسالمی با اشــاره به تمرکز بدخواهان نظام اسالمی
بر اســتفاده از نقاط ضعف اقتصادی بهمنظور ایجاد اخالل ،خاطرنشان
کردند :وقتی انگیزه و هدف دشــمن مشخص اســت ،قاعدت ًا باید انگیزه
مسئوالن برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی افزایش یابد و من
همه این مسائل را که دیدگاه کارشناســان زبده اقتصادی است ،بهطور
مشروح و خصوصی برای مسئوالن نیز بیان کردهام.
▪مسئوالن درصدد برطرف کردن نقاط ضعف اقتصادی و بستن
منافذ برآیند

حضرت آیــتا ...خامنهای افزودند :توقع من از مســئوالن این اســت که
وقتی انگیزه دشمن را برای استفاده از نقاط ضعف اقتصادی میبینند،
درصدد برطرف کردن نقاط ضعف اقتصادی و بستن منافذ برآیند .ایشان

تأکید کردنــد :البته نظــام جمهوری اســامی و ملت ایــران ،نقاط قوت
فراوانی دارند و علت ســربلندی ملت در مقابل توطئههــای گوناگون ،از
ابتدای پیروزی انقالب تاکنون همین نقاط قوت عجیب است که از لحاظ
کمیت و کیفیت از نقاط ضعف بیشتر هستند.
▪ترس مسئوالن از تهدید و تشر دشمن ،در را برای تجاوز و تعرض
او باز میکند

رهبر انقالب اسالمی یکی از این نقاط قوت برجسته را روحی ه شجاعت
و ایستادگی ملت ایران در برابر تشرها و اخمهای ابرقدرتها دانستند و
افزودند :یکی از شگردهای قدرتهای متجاوز ،برای ترساندن ملتها
و دولتها و وادار کردن آنها به تأمین منافع نامشــروع خود ،تشر زدن
و از خود بــزرگ نمایی نشــان دادن اســت .حضرت آیــتا ...خامنهای
گفتند :برای یک کشــور بدترین حالت آن است که مسئوالن آن کشور،
از تشر دشــمن بترســند زیرا این کار ،در را برای ورود ،تجاوز و تعرض او
باز میکند.

رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنانشــان با اشاره به انتخابات
پیــش رو ،انتخابــات را از افتخــارات ملــت ایــران و مایــه عــزت ،قدرت،
ِ
روسفیدی و سربلندی ملت ایران در دنیا خواندند و افزودند :بدخواهان
بهدنبال نشان دادن اسالم و معنویت در نقط ه مقابل مردمساالری بودند
اما جمهوری اســامی با مردمساالری اســامی و انتخابات ،غلط بودن
این حرف را نشــان داد .حضرت آیتا ...خامنهای گفتنــد :هم ه ملت در
انتخابات احســاس میکنند که کلید کارهای کشور در دست خودشان
اســت و آنان هســتند که عناصر اصلی کشــور را معین میکنند .ایشــان
با تأکید بر ایــن که همه مــردم ،نامزدها ،دولــت و دســتاندرکاران باید
قدر انتخابــات را بداننــد و آن را گرامی بدارند ،افزودنــد :باید انتخاباتی
گسترده ،با شور و شــوق و نشــاط ،ســالم و همراه با امنیت برگزار شود و
چنین انتخابات و ذخیرهای به کشور مصونیت بسیاری خواهد داد .رهبر
انقالب اســامی با اشــاره به مطالب وسوسهانگیز رســانههای دشمن و
تالش خصمان ه آنان بــرای خراب کردن انتخابات ،خاطرنشــان کردند:
ملت ایران با همین بیداری و هوشــیاری که همواره نشــان داده اســت،
در مقابل این حرکت عمــل خواهــد کرد.پیش از ســخنان رهبر انقالب
اســامی ،امیر سرلشــکر صالحی فرمانده کل ارتش با تبریک اعیاد ماه
رجب و گرامیداشت روز ارتش و نیروی زمینی ،گفت :امروز ارتش مفتخر
است که در هم ه عرصههای زمینی ،دریایی ،پدافندی و هوایی با اقتدار،
اعتماد به نفــس و توکل بــه خــدا از مرزهای خاکــی و اعتقــادی انقالب
اسالمی دفاع میکند و فراتر از هم ه مؤلفههای آمادگی رزمی ،به دریای
بیکران انسانهای مؤمن و متخصص خود میبالد.

...
واکنش

در واکنش به اظهارات وزیر دفاع آمریکا

دهقان :سران آمریکا بدانند دوره هفت تیرکشی و اتهام زنی
گذشته است
وزیر دفاع کشــورمان در واکنش به ادعای وزیر دفاع آمریکا
که گفته بود ایران نباید به یمن موشک بدهد ،گفت :امروز
تروریستهایتکفیری–وهابیباسالحهاومهماتساخت
آمریکا در اقصی نقاط جهان به ویژه ســوریه و عراق جنایت
میکنند .به گزارش ایسنا ،سردار دهقان در این باره افزود:
به وزیر دفاع آمریکا توصیه میکنم ابتدا تاریخ مجادلههای
نظامی دولتهای پیشــین آمریــکا را که در ویتنــام ،عراق،
سومالی،افغانستانوبهتازگیدرسوریهویمنوجنایتهای
جنگیوضدبشریصورتگرفتهمطالعهکنندوعلتتالش
برای خالصــی از باتالقهایی را که نابخردانــه ،متکبرانه و
سرمستانه برای خود ایجاد کردهاند بررسی کنند ،آن گاه به
ریشه اتهام زنیهای فعلی خود ،پی خواهند برد.
▪این سخنان جابه جا کردن متهم با مدعی است

وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران با اشاره به این که ایشان
و ســران به اصطــاح استراتژیســت آمریکا بایــد بدانند که
دوره و عصــر هفت تیرکشــی ،اتهــام زنی ،پروندهســازی و
مداخله ســازی از موضع حق به جانب گذشته ،تأکید کرد:
این سخنان جابه جا کردن متهم با مدعی است .بهتر است
ایشان و ســایر رهبران آمریکا در پی حل مسائل داخلی آن
کشور باشــند و به دنبال بحران آفرینی جدید و برافروختن
شعلههای جنگ در کره و خاورمیانه نباشند.

▪ملت یمن خود با اتکا به قدرت مردم در مقابل ائتالف
آمریکایی سعودی ایستاده است

دهقان با تصریح بر این که ملت ها پیــام اظهارات مکارانه و
رذیالنه دشــمنان خود را خوب دریافت می کنند ،گفت :از
این رو پاســخ ملت ها نیز با اقدامات آن ها تناسب دارد .وی
به حمله ائتالف سعودی آمریکایی به یمن اشاره کرد و ادامه
داد :ملت یمن خود با اتکا به قــدرت مردم و توانمندی های
خود مقابل این ائتالف و حامیان آن ها ایستاده و تاکنون آن
ها را از دستیابی به اهداف شومشان ناکام گذاشته است و
این مسیر را تا پیروزی ادامه خواهد داد.

اشاره این سخنان سردار دهقان به اظهارات و ادعاهای وزیر
دفاع آمریکا بود که دو روز قبل با اشــاره به افزایش قربانیان
در یمن مدعی شده بود« :ایرانی ها نباید به یمنی ها موشک
بدهند ».به گــزارش مهر« ،جیمز ماتیس» بــا طرح این ادعا
که موشک های ایرانی توسط انصار ا ...به سمت عربستان
سعودی شلیک می شــوند ،گفت :جنگ یمن زمان زیادی
استکهادامهدارد.مامیبینیمکهایرانیهاموشکهاییرا
که انصارا ...بهسمتعربستانسعودیشلیکمیکننددر
اختیار حوثیهای یمن قرار میدهند! وزیر دفاع آمریکا در
عین حال به کشتار مردم یمن هیچ اشاره ای نکرد.

دیپلماسی

کویت :شورای همکاری خلیج فارس ایران را یک کشور مهم
در منطقه می داند
وزیــر خارجــه کویــت در یــک کنفرانس خبری مشــترک
بــا زیگمــار گابریــل ،وزیــر خارجه آلمــان گفــت :کویت و
کشــورهای عضو شــورای همکاری خلیج فارس ایران را
کشــوری مهم در منطقــه میداننــد .به گزارش ایســنا به
نقل از الوسط ،شــیخ صباح الخالد الحمد الصباح گفت:
روابط طبیعی ایران و کشــورهای عضو شورای همکاری
خلیج فارس به سود تمام کشورهای منطقه است و کویت
بــا حمایت شــورای همــکاری خلیــج فــارس اقداماتی را
فراهم کرده اســت تا زمینههای اجرای گفتوگو با ایران
ایجاد شود.

وی تاکید کرد :نشست مشــورتی شورای همکاری خلیج
فارس که در اواســط ماه آینــده برگزار می شــود ،فرصت
مناسبی برای بررسی این موضوع است.
از ســوی دیگر زیگمار گابریل ،وزیر خارجــه آلمان درباره
توافق هسته ای ایران گفت :این توافق باید تداوم یابد و از
آن محافظت شود.
وی دربــاره ســوریه گفــت :بحــران ســوریه بایــد از طریق
مذاکرات و به صورت مســالمت آمیز حل شــود ،بنابراین
تمــام طرفها یعنــی آمریکا ،روســیه ،ایران ،عربســتان و
کشورهای همسایه باید در این مذاکرات شرکت کنند.
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