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فالحت پیشه :به نظر می رسد بین حمالت
رژیم صهیونیستی به سوریه و پدافند روسیه هماهنگی است

...

ویژه های خراسان
طرحبرخیمسئوالنبرای
برگزاریکنسرتخیابانیو
جشنوارهشادی!
بر اساس طرح تعدادی از مسئوالن دولتی
برای پاسداشت میراث فرهنگی ناملموس
شهرها و روستاهای کشور که با هدف اجرای
بند "ب" کنوانسیون پــاســداری از میراث
فرهنگی ناملموس -مصوب سال ۲۰۰۳
یونسکو -تهیه شده ،پیشنهاد شده اقداماتی
چون تعبیه فضاهایی برای برگزاری کنسرت
هایخیابانیبرایزندهنگهداشتنهنرهای
نمایشی سنتی و افــزایــش مخاطبان و نیز
برگزاری جشنواره ها (کاروان های شادی)
وجشنهایملی،برنامهریزیواجراشود.

چهره ها و گفته ها

ســــردار محمد رض ــا نــقــدی مــعــاون
فرهنگی و اجتماعی سپاه با اشاره به
این که معرفی کوروش توسط رضاخان
ناشی از یهودی گری او بود تا به نوعی
خود را به این طیف بچسباند ،گفت :هنر
شاهان در تاریخ ایران این بود که بیش
از  ۶۰۰سال خلفای اموی و عباسی و
 ۳۰۰سال مغولها را بر ایرانیان حاکم
کردند و آزادســازی مردم ایــران از این
نکبت دســتــاورد بــزرگ و مهم انقالب
اسالمی بــود/ .
خبرآنالین

با هدف پاک سازی و انهدام عناصر و استحکامات دشمن فرضی و تمرین مقابله با
گروهک های تکفیری انجام شد

رزمایش  12هزار نیروی هجومی ارتش با
تاکتیک های نوین آفندی

رزم ــای ــش دو روزه بــــزرگ اقــتــدار
 97نیروی زمینی ارتــش جمهوری
اسالمیکهبزرگترینرزمایشارتش
توصیف شده است ،روز گذشته آغاز
شد .براساس گزارش تسنیم ،در این
رزمایشکهباهدفارزیابیتغییرجدید
ساختار نیروی زمینی ارتــش برگزار
شد ،حدود  12هزار نیروی هجومی
با تاکتیکهای نوین آفندی ماموریت
خــود را اجــرا مــی کنند .یگان های
زرهی،توپخانه ،واکنش سریع ،پیاده
مکانیزه ،مهندسی ،رزمی ،مخابرات
وجنگال،پهپاد،هوانیروزباپشتیبانی
جنگنده هــای نیروی هوایی ارتش
در منطقه عمومی رزمــایــش آرایــش
عملیاتی گرفتند .در مرحله نخست
رزمایش بزرگ اقتدار  97نزاجا پس
از شناسایی پهپادها و بالگردهای
هوانیروز تیپ  55هوابرد و تیپ 25
واکنشسریعباتجهیزاتکاملتوسط
بالگردهای ترابری شنوک و  214با
عملیاتهلیبرنواردمنطقهرزمایش
شدندوعالوهبرشناسایی،بهعملیات
پاک سازی و انهدام عناصر ،تجهیزات
و استحکامات دشمن پرداختند.
خبرگزاری صداوسیما این رزمایش
را بزرگ ترین رزمایش ارتش توصیف
کرده است .براساس اعالم فرمانده
نزاجا در این رزمایش تعداد 12هزار
نیروی محرک و هجومی و 1577
عراده توپ قدرت نمایی خواهند کرد.
امیرسرتیپکیومرثحیدریفرمانده
نیروی زمینی ارتش در نشست خبری
پیش از آغاز رزمایش تصریح کرد :در
این رزمایش دو تغییر رویکرد بزرگ

«تحرک و تهاجم» را که مدتی است
در حوزه ساختاری و تاکتیکی نیروی
زمینی محقق شده ،مورد ارزیابی قرار
خواهد گــرفــت .امیر خلبان یوسف
قربانی فرمانده هوانیروز ارتــش هم
گــفــت :هــوانــیــروز ارتـــش جمهوری
اسالمی با تعداد  ۶۰فروند بالگرد در
این رزمایش بــرای اجــرای ماموریت
های محوله شرکت کرده است .امیر
سرتیپ دوم ذبیح ا ...بهمن زیــاری
فرمانده تیپ  55هوابرد شیراز هم
گفت :نیروهای واکنش سریع تیپ
 55هوابرد شیراز در فاصله زمانی
کمتر از  45دقیقه با تمامی تجهیزات
و ســازوبــرگ نظامی و دریافت جیره
غذایی 72ساعته،توسطهشتفروند
هواپیمای سی  130از پایگاه شهید
دورانشیرازبهمنطقهعمومینصرآباد
اصفهان آمده و ضمن اجرای عملیات
تــازش هوایی و فــرود گــردانــی عقبه
دشمن را مسدود کردند .وی سرعت
حضور این تیپ در صحنه رزمایش را
مثبت ارزیابی کرد و افــزود :این تیپ
تهاجمی توانست در کمترین زمان
ممکنخودرابهمنطقهرزمایشبرساند

که در واقع نوعی رکورد در انتقال نیرو
محسوبمیشود.
▪تمرین مقابله با گروهکهای
تکفیری

امیر سرتیپ دوم سیروس امان الهی
فرمانده تیپ  65نوهد هم دربــاره
حضور ایــن تیپ در رزمایش گفت:
تیپ  65نیروی مخصوص با استفاده
از عملیات چــتــربــازی توسط چند
فــرونــد هواپیمای ســی  130وارد
منطقه رزمایش شده و ضمن اجرای
اقدامات تامینی منطقه به انهدام تیم
هایدشمنحاضردرمنطقهپرداخته
و عناصر سرکرده آن ها را به اسارت
درآورده اســت .فرمانده تیپ 65
واکنش سریع گفت :همچنین در
کنارتیپ ،65تیپ 25واکنشسریع
را در منطقه رزمایش داشتیم که برای
نخستین بار جابه جایی و هلی برن
آن توسط بالگردهای شنوک و 214
انجامشد.اینتیپبهمنظورجلوگیری
ازفرارعناصرتکفیریوتقویتمنطقه
توسط دشمن در سمت چپ محور
عملیاتیرزمایشنقشآفرینیکرد.

ایرنا-حشمتا...فالحتپیشهرئیسکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلسکهبهتازگیبهسوریهسفرکردهاست،گفت:اگرسامانهاس
 300روسهابهدرستیعملکند،رژیمصهیونیستینمیتواندبهراحتیحمالتیرادرخاکسوریهانجامدهد.ویافزود:بهنظرمیرسدنوعی
هماهنگیبینحمالترژیمصهیونیستیوپدافندهواییروسیهکهدرسوریهمستقراست،وجودداشتهباشد.

آیت ا ...آملی :در  40سالگی انقالب عفو
گسترده ای اعالم می شود
رئیس قــوه قضاییه با تأکید بر لزوم
کاهشجمعیتزندانیان،گفت«:طی
عرایضیکهخدمتمقاممعظمرهبری
داشتیم،بناشددر ۴۰سالگیانقالب
اسالمیعفویبامعیاریگستردهتراز
گذشته داشته باشیم که این موضوع
درحالبررسیاست.انشاءا...تعداد
قابلتوجهیاززندانیان،موردعفوقرار
خواهند گرفت ».به گــزارش میزان،

آیت ا ...آملی الریجانی افزود:البته
آن استثناهایی که در عفوهای دیگر
وجــود دارد بــرای این عفو جدید نیز
مطرح میشود ،اما تالش ما این است
که با انجام بررسیهای دقیق ،تعداد
بیشتریمشمولشرایطشوندوباتوجه
به موافقت رهبر معظم انقالب با اصل
موضوع ،ان شاء ا ...به زودی جزئیات
آناعالمخواهدشد.

مرضیه هاشمی  :به خاطر اعتقاداتم
بازداشت شدم
مجری آمریکاییاالصل شبکه خبری
پرستیوی بعد از  ۱۱روز بازداشت
در آمریکا بدون متهم شدن به هیچ
جرمی آزاد شــد .بــراســاس گــزارش
رســانــه هــا ،قــاضــی اولــیــن دادگـــاه
هاشمی که روز جمعه  ۱۸ژانویه (۲۸
دیمــاه) تشکیل شد ،بیان کرد که
هاشمی هیچ جرمی مرتکب نشده
و در یک پرونده نامشخص صرفا به
عــنــوان آن چــه بــه اصــطــاح «شاهد
کلیدی» نامیده میشود ،بازداشت
شده اســت« .شاهد کلیدی» فردی
است که گمان میرود از اطالعاتی
کلیدی برای رسیدگی به یک پرونده
قضایی برخوردار است .در حقیقت
این روشی است که دولتها در آمریکا
زمــانــی بــه آن متوسل میشوند که
دلیل محکمهپسندی برای بازداشت
یک فرد ندارند ،اما میخواهند او را
بازداشت کنند.
مرضیههاشمیهمچنینپسازآزادی
در مصاحبه با آسوشیتدپرس گفت:

علت بــازداشــت او شغلش به عنوان
یک خبرنگار و عقایدش بوده و این که
دولت آمریکا میخواسته به او هشدار
بدهد که مراقب حرکاتش باشد .او
درباره دالیل بازداشتش گفت« :من به
خاطر نظام باورهایم(اعتقاداتم) و این
که چه کسی هستم بازداشت شدم».
هاشمی همچنین در پیامی ویدئویی
ضمنانتقادازبازداشتبیدلیلافراد
با ادعای شاهد کلیدی بودن ،از مردم
اینکشورخواستدراینبارهتظاهرات
کنند .خانواده مرضیه هاشمی نیز در
بیانیه ای با تأکید بر این که مرضیه و
خــانــوادهاش اجــازه نخواهند داد که
این ماجرا فراموش و سرپوش نهاده
شود ،تصریح کردند :آن ها همچنان
ناراحتیهایجدیدارندومیخواهند
پاسخ پرسشهایی را که به این موضوع
مربوط است ،دریافت کنند تا مطمئن
شوندکهمشابهاتفاقیکهبرایمرضیه
هاشمی رخ داد ،هرگز ب ــرای هیچ
مسلمانیاغیرمسلمانیرخنمیدهد.

نگاه سوم

ششمین هفته زمین گیری
هواپیمای نروژی
بوئینگ  ۷۳۷اس متعلق به خطوط
هوایی نروژ که شش هفته پیش به دلیل
نقص فنی مجبور به فرود اضطراری در
فرودگاهشیراز شد،به دلیلتحریم های
آمریکاعلیهایرانقادربهانجامتعمیراتو
بازگشتبهنروژنیستوهنوزدرفرودگاه
شیراززمینگیراست.

خبر
جزئیات نشست مشترک احزاب
اصولگرا با جامعه روحانیت مبارز
نشست احــزاب اصولگرا با جامعه روحانیت
مبارزبهدعوتآیتا...موحدیکرمانیرئیس
این جامعه روز پنج شنبه برگزار شد .به گزارش
فارس ،محمد جواد عامری دبیر کل جمعیت
ایثارگران درباره جزئیات این نشست گفت:
در این جلسه اعالم شد که جامعه روحانیت
به مسائل فرهنگی و اجتماعی توجه بیشتری
خواهد داشت و این جزو دغدغههای جامعه
روحانیتمبارزاست.ویبابیاناینکهاعضای
جامعه روحانیت تأکید کردند که قیممآبی و
پــدرســاالری احــزاب را نداریم و میخواهیم
تعامل خوبی با مردم و احزاب داشته باشیم،
افــزود :تأکید بر این بود که این که بعضیها
میگویند جامعه روحانیت مبارز میخواهد از
دید باال با مردم صحبت کند ،این گونه نیست و
مامیخواهیمهرکسیکهبرایانقالب،اسالم
ومردمکارمیکندکمکشکنیم.

