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استیضاح به ترامپ نزدیکتر
میشود

پس از هفته ها جلسات علنی و غیرعلنی
تحقیقات در مجلس نمایندگان بــرای
رسیدگی به اتهامات وارد شده به دونالد
ترامپ در پرونده تماس تلفنی جنجالی با
والدیمیر زلنسکی ،رئیس جمهور اوکراین
 ،ســرانــجــام کمیته اط ــاع ــات مجلس
نمایندگان آمریکا ،گزارش نهایی خود را
به کمیته قضایی این مجلس ارجاع داد.
کمیته اطالعات مجلس نمایندگان در این
گزارش چند صد صفحه ای  ،رسما رئیس
جمهور آمریکا را به سوءاستفاده از قدرت
و تــاش بــرای مانع تراشی بر سر ایفای
وظایف کنگره متهم کرد .در بیانیه ای که
این کمیته پس از انتشار گزارش تحقیقات
صادر کرد ،آمده است« :پدران بنیان گذار
ایاالت متحده آمریکا برای رئیس دستگاه
اجرایی که منافع شخصی خود را بر منافع
کشور ترجیح دهد ،چاره ای تعیین کرده
انــد :استیضاح .بر این اســاس ،به عنوان
بخشی از تحقیقات استیضاح در مجلس
نمایندگان ،کمیته دایمی اطــاعــات با
هماهنگی کمیته نظارت و اصالحات و
امور خارجه ،ناگزیر شدند که یک تحقیق
جدی ،دقیق و سریع درخصوص انطباق
ســوء رفتار رئیس جمهور با آن راه چاره
(استیضاح) انجام دهند .در مقابل ،ترامپ
کمپین بی سابقه ای را برای جلوگیری از
این تحقیق استیضاح آغاز کرده است .با
وجود این ،به واسطه وجود کارمندان وطن
پرست و شجاع دولت که شواهد مستقیمی
از اقدامات رئیس جمهور را به این کمیته ها
ارائه دادند ،این کمیته ها از سوء رفتارهای
قابل توجهی از رئیس جمهور ایاالت متحده
پرده برداشتند».اکنون قرار است کمیته
قضایی مجلس نمایندگان از روز چهارشنبه
به وقت شرق آمریکا ،رسیدگی به موضوع
استیضاح رئیس جمهور آمریکا را آغاز کند.
دموکرات های حاکم بر مجلس نمایندگان
امــیــدوار هستند تحقیقات کمیته های
اطالعات و قضایی سرانجام زمینه را برای
استیضاح دونالد ترامپ مهیا کند.
ترامپ متهم اســت که با بــاج خواهی از
اوکــرایــن و جلوگیری از پــرداخــت کمک
نظامی آمریکا به کی یف ،از قدرت ریاست
جمهوری سوء استفاده کــرده اســت .وی
همچنین متهم است که در طی تحقیقات
در کنگره ،از طریق ارعاب و تهدید ،مانع
حضور شهود در جلسات تحقیق شــده و
از این طریق ،در راه ایفای وظایف قانونی
کنگره مانع تراشی کرده است .دموکرات
ها معتقدند هر یک از این دو اتهام ،برای
تحت تعقیب قــرار دادن رئیس جمهور
آمریکا کفایت می کند.
آدام شیف  ،رئیس کمیته اطالعات مجلس
نمایندگان آمریکا پس از انتشار گزارش
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این کمیته گفت :تحقیقات ،دالیل قاطعی
را برمال کرده که نشان می دهد ترامپ از
قــدرت سوء استفاده کــرده اســت .این در
حالی است که جمهوری خواهان معتقدند
هیچ مدرک معتبری در اثبات سوء رفتار
ترامپ در قبال اوکراین وجود ندارد .مایک
پنس  ،معاون رئیس جمهور آمریکا می
گوید :مردم آمریکا می توانند متن مکالمه
تلفنی ترامپ با رئیس جمهور اوکراین را
بخوانند و خواهند دید که هیچ گروکشی
در کار نبوده است.
با ایــن حــال ،بعید به نظر می رســد انکار
مـــداوم تــرامــپ و جمهوری خــواهــان در
موضوع تماس تلفنی جنجالی  25ژوئیه
با رئیس جمهور اوکــرایــن ،نظر حامیان
استیضاح و برکناری رئیس جمهوری
آمریکا را تغییر دهد .نتایج اغلب نظرسنجی
ها درهفته های اخیر نیز نشان می دهد که
حدود نیمی از مردم آمریکا ،ترامپ را سزاوار
استیضاح و برکناری می دانند .این موضوع
از این جهت اهمیت دارد که ترامپ اگر هم
به پشتوانه اکثریت جمهوری خواه سنا از
خطر برکناری رهایی یابد ،اتهامات وارد
شده ،به موقعیت وی در انتخابات ریاست
جمهوری سال آینده آمریکا لطمه سنگینی
وارد خواهد کرد.
طبق نظرسنجی ها ،با برگزاری جلسات
تحقیق در مجلس نــمــایــنــدگــان ،رای
دهندگان مــردد و مستقل بیش از رای
دهندگانجمهوریخواهودموکراتهاقانع
شده اند که ترامپ مرتکب تخلفاتی شده که
استیضاح و برکناری را ضروری کرده است.
ازآنجاکهپیشبینیمیشودجلسهدادگاه
در سنا بــرای رسیدگی به تخلفات ترامپ
همزمان با آغاز انتخابات مقدماتی ریاست
جمهوری  2020برگزار شود ،به نظر می
رسد بحث استیضاح ترامپ فارغ از نتیجه
نهایی آن ،به یکی از مباحث مهم در رقابت
های انتخاباتی بدل شود .به همین دلیل
جمهوری خواهان ،رقبای دموکرات خود
را متهم می کنند که ماجرای تماس تلفنی
ترامپ با رئیس جمهور اوکراین را با هدف
انتقام جویی از شکست انتخاباتی سال
 2016و تالش برای تغییر نتیجه انتخابات
 2020کلید زده اند.
با این حال ،فارغ از این که هدف دموکرات
ها برای استیضاح ترامپ چه بوده ،ارجاع
پرونده از کمیته اطالعات به کمیته قضایی
مجلس نمایندگان ،رئیس جمهور آمریکا را
یک قدم به استیضاح و متعاقب آن ،محاکمه
در سنا نزدیکتر کرده است ؛ محاکمهای
که در آن  ،رئیس دیــوان عالی فــدرال –
فردی که با ترامپ بر سر موضوع اختیارات
قضات فـــدرال اخــتــاف دارد – ریاست
دادگــاه را برعهده خواهد داشت و 100
سناتور  ،همزمان  ،نقش دادستان و هیئت
منصفه را ایفا خواهند کرد  .در نهایت همین
 100سناتور هستند که اگر با دو سوم آرا
به گناهکار بودن ترامپ رای دهند  ،وی از
سمت ریاست جمهوری آمریکا خلع خواهد
شد  .با وجود این  ،دو قطبی تر شدن سپهر
سیاست در آمریکا  ،تحقق چنین وضعیتی
را حتی اگر تخلفات رئیس جمهوری آمریکا
به اثبات برسد  ،دور از انتظار خواهد کرد .
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پیش چشمت داشتی شیشه کبود!
اقــدام و عمل در هر موضوعی -از مسائل شخصی و
خانوادگی تا امــور کالن اجتماعی و سیاسی -تابع
نوعی تحلیل و فهم است که خود آن از اطالعات و یافته
ها شکل می گیرد.
یعنی اقدام صحیح حاصل فهم درست و فهم درست
نتیجه دسترسی به اطالعات دقیق است و فهم غلطی
هم که از اطالعات نادرست شکل بگیرد منجر به تصمیم
گیری ناشایست و نامناسب خواهد شد.
مثال کسی که از جنایت ها و خیانت ها و پیمان شکنی
های آمریکا در تاریخ معاصر مطلع باشد (اطالعات) به
این جمع بندی می رسد که آمریکا قابل اعتماد نیست
(تحلیل) و بر اساس این تحلیل تصمیم می گیرد که
مذاکره ممنوع است (اقدام) یعنی این سه مرحله کامال
به هم وابسته و مرتبط هستند.
حالاگرکسیتصوراتذهنیخوددربارهآمریکاراازفیلم
هایهالیوودبگیرد(اطالعات)ونظامآمریکاراسالموقابل
اعتماد بداند (تحلیل) و بر این اساس از مذاکره (اقدام)
دفاعکندشماکهمخالفاوهستیدبافحشدادنیابرخورد
تندکردننهتنهانمیتوانیدنظراوراتغییردهید،بلکهاورا
درباوروموضعیکهداردبیشترتقویتخواهیدکرد.
راه حل فقط آن است که بکوشید اطالعات متفاوتی به او
بدهیدتابهتحلیلجدیدیبرسدوبهتناسباینفهمجدید
تصمیممتفاوتیکهمدنظرشماستبگیرد.
توجه به این سه مرحله در حوزه های گوناگون و مسائل
مختلف کامال الزم و ضروری است زیرا حتی در مسائل
جاری کشور کلید گشایش و راه حل بسیاری از مشکالت
است.
بر این اساس گاهی می شود که شخصی خیرخواه از
مدیران کشور به دلیل آن که اطالعات صحیح از یک
موضوع ندارد دچار فهمی ناقص و غیر دقیق می شود و
بر اساس آن تشخیص ناصواب هم سیاست یا برنامه ای
در پیش می گیرد       .
و از همین رو مثال یک جوان معمولی در کف خیابان و
عرصه جامعه یا محیط کار حق دارد گاهی با تعجب از
خود بپرسد این موضوعی که من می فهمم چرا یک وزیر
یا وکیل کشور متوجه نمی شود؟  
لزوما فهم یک جــوان معمولی از برخی بزرگان دیگر
بیشتر نیست ،اما ممکن است به دلیل آن که اطالعات
بیشتر و دقیق تری دارد به تشخیص بهتری برسد.
بدون شک غالب مدیران کشور اگر از همه مسائل به طور
دقیق مطلع باشند تصمیمات حکیمانه تر و درست تری
اتخاذ می کنند ،اما اگر اطالعات دقیق و صحیح و کامل
به ایشان منتقل نشود به طور طبیعی بر اساس همان
یافته ها و داشته ها تصمیم می گیرند.
مثل این که شما آزمایش یا عکس رادیــولــوژی بیمار
دیــگــری را اشتباهی بــه یــک پزشک بسیار حــاذق و
متخصص بدهید .به طور طبیعی او بر اساس اطالعات
موجود تصمیم خواهد گرفت.
مولوی تعبیر بسیار زیبایی در این زمینه دارد و می گوید:
«پیش چشمت داشتی شیشه کبود ،زان سبب دنیا به
چشمت تیره بود» یعنی اگر عینک با شیشه سبز داشته
باشیهمهچیزراسبزمیبینیواگرشیشهعینکتوسرخ
باشدخواهیگفتکههمهچیزسرخاست!
اطالعات و یافته ها مانند همان شیشه عینک هستند که
هرچهدقیقتروکاملتروواقعیتروبهروزترباشندمارابه
تحلیلوشناختوفهمکاملتریخواهندرساند.

حضرت آیت ا ...خامنه ای در حکم انتصاب حجت االسالم سیداحمدرضا شاهرخی مطرح کردند

 4توصیه رهبر انقالب به نماینده جدید ولی فقیه در لرستان

رهبر معظم انقالب اسالمی در حکمی که حاوی
چهار توصیه بود ،حجتاالسالم سیداحمدرضا
شاهرخی را بهعنوان نماینده ولیفقیه در استان
لرستان و امامجمعه خرمآباد منصوب کردند.
حضرت آیــتا ...خــامــنـهای در ایــن حکم ،امام
جمعه جدید خــرم آبــاد را به تــاش بــرای تقویت
وفاداریمردمآنمنطقهبهانقالبونظاماسالمی،
حمایت از جوانان مومن ،ایجاد فضای سالمت
معنوی و بهره گیری از نخبگان حوزه و دانشگاه،
توصیه کرده اند .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
دفتر حفظ و نشر آثــار آیــت ا ...خامنه ای ،متن
حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
«بسم ا ...الرحمن الرحیم ،جناب حجت االسالم

آقــای سیداحمدرضا شاهرخی دامــت افاضاته،
نظر به پایان مسئولیت جناب حجت االسالم آقای
میرعمادی و با تشکر و قدردانی از زحمات ایشان
در این سال ها ،جناب عالی را که خود برخاسته
از میان همان مردم و شناختهشده و متعلق به آن
منطقه می باشید به نمایندگی خود در استان
لرستان و امامت جمع ه شهر خرمآباد منصوب می
کنم .خاطره وفــاداری صادقانه مردم شجاع آن
استان به انقالب و نظام اسالمی و راه مستقیم امام
بزرگوارهرگزازذهنیتکشوروملتزدودهنخواهد
شد .حضور جناب عالی انشــاءا ...باید به تقویت
این ایمان خالص و حمایت از جوانان مؤمن و ایجاد
فضای سالمت معنوی و محبت اسالمی بینجامد.

گام مهم برای سهامداران پدیده
مدیرعامل موسسه پشتیبانی سـهام پدیده گفت :برای ورود به فرابورس
و برگـزاری مجمـع عمومـی  ،ثبـت نـام سـهامداران در سـامانه سـجام
ضروری اسـت و فراینـد ورود بـه فرابورس را تسـهیل می کند .عباسـعلی
طوسـیان در گفـت و گـو بـا روابـط عمومـی گـروه شـرکت هـای پدیـده بـا
اشـاره بـه آغـاز ثبـت سـهام سـهامداران پدیـده و شـروع فراینـد سـپرده
گـذاری سـهام شـرکت توسـعه بیـن المللـی صنعـت گردشـگری پدیـده
شاندیز در شـرکت سـپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار ،افزود :از تمامی
سـهامداران تقاضـا مـی شـود ،بـرای تسـریع در ثبت سـهام بـه نام ایشـان
در سـامانه فرابـورس درخصـوص ثبـت نـام در سـامانه سـجام بـه آدرس
 ، sejam.ir/padidehحداکثـر طی یک هفته اقـدام کنند .وی تصریح
کـرد :بدیهـی اسـت ثبـت سـهام سـهامداران در شـرکت سـپرده گـذاری
مرکـزی اوراق بهادار و ثبت نام در سـامانه سـجام برای ورود بـه فرابورس
ضـروری اسـت.

حرف مردم

بهرهگیری از فرزانگان حوزه و دانشگاه توصیه
مؤکد این جانب است .توفیقات شما را از خداوند
متعال مسئلت می کنم .سیدعلی خامنهای،
۱۳آذر »۱۳۹۸سید احمدرضا شاهرخی نماینده
جدید ولی فقیه در استان لرستان ،که متولد سال
 1345درخرمآباداست،هشتمینچهرهجدیدی
اســت که از ابتدای ســال  97تاکنون به عنوان
نماینده ولی فقیه در استان های مختلف کشور
منصوبشدهاست.بهجزلرستان،نمایندگانولی
فقیهدراستانهایهرمزگان،خوزستان،همدان،
سیستانوبلوچستان،ایالم،فارس،گیالننیزطی
سالگذشتهوامسالتغییرکردهاندکهبیشترآنها
از چهره های جوان روحانیت هستند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی خبر داد:

ثبتنامقطعی ۱۰۲داوطلبشرکت
درانتخاباتمجلسطیروزچهارم

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی اظهار کرد :در این چهار روز ،در
مجموع  315نفر ثبت نام قطعی انجام داده اند که  54نفر در روز اول63 ،
نفر روز دوم 96 ،نفر روز سوم و  102نفر هم در روز چهارم ثبت نام کرده اند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی ،جعفری
افــزود :از مجموع ثبت نام های قطعی صورت گرفته در روز چهارم92 ،
داوطلب مرد و  10نفر هم زن هستند که  9نفر از بانوان در حوزه انتخابیه
مشهد و کالت و یک نفر هم در حوزه انتخابیه بینالود ثبت نام کرده اند .وی
یادآور شد :از مجموع داوطلبان روز چهارم 21،نفر شغل آزاد ،یک نفر بیکار،
 16نفر فرهنگی 2 ،نفر پزشک 12 ،نفر استاد دانشگاه 29 ،نفر کارمند5 ،
نفر بازنشسته 4 ،نفر وکیل یا قاضی ،یک نفر روحانی 10 ،نفر دارای سایر
مشاغل و یک نفر هم نماینده دور قبلی مجلس هستند.

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••هموطن گرامی که از گرانی می نالید! به
خدا هیچ کسی ازگرسنگی نمی میرد فقط
یک هفته آزمایشی چیزی نخرید ،ببینید
مردم و کسبه به دنبالتان می آیند یا خیر؟ به
خــداخــودمــان مقصریم که گوجه کیلویی
17هزار تومان می خریم.
•• آقایان مسئول! این طرز رفتار با مردم واقعا
ارزشــش رو داشــت؟ چه کــار کردین با ما؟
این قدر آستانه صبر همه کم شده که پیچ
تلویزیون و رادیــو را که باز می کنیم مدام از
گرانی میگویند .مردم عصبانی اند و با این
بازار خراب ،روزها تکراری و با همه مشکالت
می گذرد .خدا به خیر کند.
من کارگر از کجا برنج 80هــزار تومانی
•• ِ
بگیرم؟ هرجاکه میرم جواب سر باال میدن.
خدا کسی روبه خودش وا نگذاره .یک روزی
همین80تومان هم برایمان زیاد بود اما االن
شده آرزو که شرمنده زن وبچه مون نباشیم.
•• چرا کسانی مثل سلبریتی ها نباید مالیات
بــدهــنــد؟ چــون کــار فرهنگی مــی کنند؟
خب مگر یک معلم پرورشی کــار فرهنگی
نمیکند؟ چرا همه معلم ها و کارمندان باید
مالیات بدهند ولی عده ای نازدانه از پرداخت
مالیات معاف باشند؟!
•• ازسبک زندگی مردم اتریش و رفاه زندگی
آن ها نوشتید .وقتی آ نهــا با چندکارخانه
اسلحه سازی به آن سطح از پیشرفت رسیده
اندچرامردمکشورماکهنیمیازنفتوگازدنیا
را دارند باید چشم شان به واریز شندرغاز یارانه
بنزین باشد که از جیب خودمان می گیرند و
به خودمان می دهند؟! کجای کار ما اشکال
دارد؟ چرا این اوضاع اصالح نمی شود؟
••به نظرم دولــت باید ازمــردم عذرخواهی
می کــرد .با عذرخواهی چیزی ازشــون کم
می شد؟
••چرا مطالبی مثل «از پوتین یاد بگیرید» چاپ
می کنید؟ وقتی این جور مسئوالنی نداریم با
خودتاننمیگینماهمدلمون میخوادبریم
روسیه؟ نمی گین آدم دلش کباب می شه که
اون بالد کفر این جوری اداره می شه و کشور

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

ما این طوری؟!
••چرا باید خسارت های میلیاردی وارد شده
از قطع اینترنت از جیب مردم و بیت المال
جبران شود؟ آیا نباید این خسارت از جیب
کسانی که در راه اندازی شبکه ملی اطالعات
مقصر و کوتاهی کرده اند ،پرداخت شود؟
•• خبری پخش شد مبنی بر این که مافیای
سیگار اجازه نداد مالیات بر سیگار 10درصد
افزایش یابد .یعنی روسای سه قوه نمی توانند
جلسه دیگری بگذارند و یک شبه قیمت
سیگار را هم مثل بنزین سه برابر کنند؟
•• هــرروز می نویسین کمبود خــون داریــم،
رفتم سازمان انتقال خون ۱۰ ،نفر توی صف
بودن،گفتند  ۲ساعت این جا کــارت زمان
میبره! خب حداقل بسترش رو فراهم و بعد
برای اهدای خون از مردم دعوت کنید.
••کال دو تا صفحه ورزشی دارین همون رو هم
پر کردین از تبلیغات و آگهی .چه خبره؟
••مردم همه می دانند که کشورهای بالد کفر
در اکثر حوزه ها از وضعیت آموزش وپرورش
گرفته تا نــرخ بیکاری ،تــورم و  ...شرایط
مطلوب تری دارند؟ پس لطفا ما رو با بعضی
کشورهای آفریقایی مقایسه کنید.
•• آقــای دولــت تدبیر و امید! یک وقــت فکر
نکنی که گرون کردن بنزین برات ارزون تمام
شده .االن هرکسی رو می بینی پشت سرت
داره بد و بیراه میگه.
•• چـــرا مــســئــوالن نــمــی خــواهــنــد قــبــول
کنند تا وقتی که خــودرو انحصاری باشد
خودروسازیمان رشد نمیکند؟
••چرا روزنامه خراسان در همه جای شهر در
کیوسک ها ،در سوپر مارکت ها و سر چهارراه
ها دوهــزار تومان فروش میره؟ وقتی روش
نوشته قیمت  ۱۲۰۰تومان؟ خیلی وقته این
داستان ادامه داره .سودش رو کی میبره؟
پاسخ :مخاطب گرامی ضمن تشکر از توجه
شما.مستحضرباشیدکهقیمتروزنامه بهاین
شرح نوشته شده است :قیمت تک فروشی در
مشهد  2000تومان و قیمت تک فروشی در
شهرستان ها  1200تومان .از آن جایی که

نمابر05137009129 :

روزنامه خراسان در شهرستان مشهد هرماه
با ضمایم ،روزنامه استانی خراسان رضوی و
نیازمندی ها توزیع می شود قیمت بیشتری
دارد و  2000تومان به فروش می رسد.
••این ظلم ونابرابری است کسانی که ماشین
میلیاردی سوار می شوند بنزین3هزارتومانی
بزنند وکسانی هم که خودروی 50میلیونی
سوار می شوند بنزین را به همین قیمت بزنند.
••حاالکه ازهمه جا ناامید شده ایم ،می توانیم
از این طریق از جناب آقای صادقی ،مدیرکل
محترم دادگستری خواهش کنیم بازدیدی از
جاده سیمان (رسالت شمالی) داشته باشند
و ببینند از 11کیلومتر این جــاده به انــدازه
11متر آسفالت درست و درمان پیدا می کنند؟
مخصوصا باگران شدن اجاره خانه ها تعداد
زیادی ازمستاجران به این قسمت از حاشیه
شهر هجوم آورده انــد .نیمی ازعمرمان در
ترافیک های سنگین این جاده به فنا می رود.
••چرا بعد از  20روز از سهمیه بندی بنزین
هنوز سهمیه تاکسی تلفنی ها رو ندادند؟ زن
و بچه ما چه گناهی کردند که پول گازسوز
کــردن ماشین رو نــداریــم؟ سهمیه هم که
بهمون نمیدن.
••حکایت دولــت آقــای روحــانــی من رو یاد
بچگی هام میندازه که به زور از پــدرم پول
میگرفتم بعد برای خودش کادو می خریدم!
••قیمت حبوبات ،گوسفند زنــده ،کرایه ها
و ...گران شد .پس چی شد پیگیری هاتون؟
اون ُمهر «گــران نمی خریم» رو بزنید روی
صفحه آخــر تا حداقل کسی نبینه .خسته
نباشین واقعا .مردم دیگر توان خرید روزمره
را هم ندارند.
پاسخ :ضمن تشکر از همراهی شما .ما
هم به عنوان یک رسانه تالش کردیم تا در
این اوضاع سخت ،کنار مردم باشیم و تا حد
امکان از گران فروشی های ناشی از افزایش
قیمت بنزین جلوگیری کنیم .تالش های مان
خوشبختانه نتایج خوبی داشت و چند نمونه
از آن را در گزارش های متفاوتی برای شما
مخاطبان گرامی منتشر کردیم.

روز هوانیروزدر جمع خلبانان و مهندسان پرواز پایگاه پنجم رزمی هوانیروز مشهد

پروازبرایوطن

غفوریان -همین اول بگویم که «هوانیروز» که
سرواژه های «هواپیمایی نیروی زمینی» است با
نیرویهواییتفاوتدارد.بهتعبیرسادههوانیروز
یگان پروازی بالگرد یا همان هلی کوپتر کشور
است و «نیروی هوایی» یگان حفاظت از مرزهای
هوایی وسیستمهواپیماهایجنگیاست.بههر
روی فردا  15آذر روز هوانیروز ارتش جمهوری
اسالمی است که این عنوان در تقویم به مناسبت
سالروز شهادت خلبان شهید احمد کشوری
نام گذاری شده است .برای گرامیداشت این
روز و البته برای قدردانی از این سربازان وطن
و خلبانان فداکار به پایگاه پنجم رزمی هوانیروز
مشهد آمدم تا از حرف ها و حال و هوای آن ها
بیشتر بدانم .در بخشی از ساعات حضورم در
این پایگاه ،به همراه فرمانده سرهنگ «رحیم
عینی» روی باند می رویــم و عکسی با حضور
خلبانان و مهندسان پــرواز به یادگار ثبت می
کنیم .با چند خلبان و مهندس پــرواز و البته با
باسابقه ترین و جوان ترین شان هم کالم شدم
و همه آن ها یک باور را تکرار کردند و خواستند
که حتما آن را بنویسم؛ این که «دنیا بداند که ما
تا آخرین نفس فدایی این مردمیم ».سرهنگ
ستاد ،خلبان رحیم عینی ،فرمانده خوش

برخورد و  48ساله پایگاه پنجم هوانیروز مشهد
می گوید 15 :آذر  59ارتش جمهوری اسالمی
شهید بزرگواراحمد کشوری خلبان بالگرد و
یکی از سربازان فداکارش را در راه دفاع از وطن
تقدیماینآبوخاککردوبههمینمناسبتاین
روز به نام هوانیروز جمهوری اسالمی ایران نام
گذاری شده است .در این روز برنامه هایی شامل
رونمایی از دستاوردهای جدید و البته اجرای
برنامه ها و طرح های فرهنگی ،سخنرانی های
قبل از خطبه های نمازجمعه توسط فرماندهان
هوانیروز و مواردی از این قبیل در کشور انجام
می شود.در واقع ،این روز برای پرسنل هوانیروز
روز مبارک و عزیزی به شمار می آید و تالش
میکنیم در چنین روزی ضمن گرامی داشت
یاد شهدای گران قدر هوانیروز ،نام و خاطره

آنان را بیش از هر زمان دیگری سرلوحه کار و
ماموریت هایمان قرار دهیم.هم اکنون هوانیروز
با توجه به ماموریت هایش که بخشی از آن در
حوزه های امدادرسانی و مردم یاری است ،بیش
از گذشته در میان مردم نمود و بروز یافته است و
امروز بیشتر مردم ،این یگان و فرزندان خودشان
در هوانیروز را می شناسند و به فعالیت هایشان
آگاهیدارند.سرهنگعینیمیگوید:پیشرفت
هایقابلتوجهدربخشنگهداریوتعمیر،ایجاد
سامانه های دید در شب ،تجهیز بالگردها به
سیستم های دفاعی و البته راهاندازی اورژانس
هوایی در 17استان ،همه مجموعه ای از تالش
ها و موفقیت هایی است که هوانیروز جمهوری
اسالمی در تمام این سال ها به آن دست یافته
است.

