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پانزدهمین مرحله از رزمایش موشکی – پهپادی
پیامبر اعظم(ص) را می توان یکی از بزرگ ترین
و شاید مهم ترین رزمایش هــای یک دهــه اخیر
دانست ،چرا که نمایش عملیاتی و خیره کننده
پهپادهای مسلح و انتحاری در کنار مشاهده
شلیک حجم زیــادی از موشک هــای بالستیک
به صورت همزمان ،بار دیگر قدرت و تراز برنامه
موشک های دوربرد کشورمان را در معرض دید
جهانیان قرار داد.در ماه ها و به ویژه هفتههای
اخــیــر ،دولـــت آمــریــکــا و نــیــروهــای تروریستی
فرماندهی مرکزی در منطقه نزدیک به کشور ما
در حجم باالیی رفتارهای تحریک آمیز را در دستور
کار قرار دادند که اعزام بمب افکن های بی ،52
دستور توقف به ناو هواپیمابر در شمال اقیانوس
هند ،نمایش هــای هوایی و به پــرواز درآوردن
جنگنده ها و هواپیماهای سوخت رسان در تعداد
باال در نزدیکی مرزهای ایران و البته ارسال یک
زیردریایی هسته ای از کالس اوهایو مجهز به
موشک کروز از جمله اصلی ترین این اقدامات
بود.این نوع تحریکات مشخصا نیازمند پاسخی
خاص بود.سپاه پاسداران جمهوری اسالمی
ایران در روز اول رزمایش موشکی با بیش از10

فروند موشک بالستیک  ،اهداف از پیش تعیین
شده را با دقت تمام هدف قرار داد.در این رزمایش
خانواده موشک های فاتح حضور داشتند و در
یک زمان به سوی اهداف پرتاب شدند .همچنین
پرنده های بــدون سرنشین به بمباران اهداف
دشمن فرضی به صورت دقیق پرداختند ؛ نکته
مهم ،پهپاد انتحاری سپاه بود که توانست هدف
تمرینی را که یک النچر  ۳تایی موشک ضد هوایی
بود نابود کند.به نظر می رسد پیام این رزمایش
بیش از همه متوجه ایاالت متحده و همچنین رژیم
صهیونیستی بود ،زیرا پایگاه های ارتش آمریکا
در فواصل نزدیک ایران حضور دارند و سپاه نیز
به همین دلیل در مانور اخیر موشک میان برد
استفاده نکرد و تمرکز این یگان بیش از پیش ،روی
حجم آتش و دقت اصابت به اهداف بود.درباره
پیام ویژه ایران به رژیم صهیونیستی نیز باید گفت
مشابه موشک ها و پهپادهای به کارگیری شده
توسط سپاه در این رزمایش  ،در اختیار گروه های
مقاومت در لبنان  ،سوریه و عراق قرار دارد و همین
امر کابوس ارتش اسرائیل است زیرا استراتژی
فوق  ،فاصله لحظه پرتاب تا اصابت را به شدت
کاهش می دهد و همچنین پراکندگی النچرها در
جغرافیای گسترده تر  ،قابلیت شناسایی آن ها را
به شدت کم می کند.اما اتفاق راهبردی مهم این
رزمایش در روز دوم رقم خورد که یگان موشکی
سپاه  ،با استفاده از موشک های بالستیک میان
برد اهدافی واقع در شمال اقیانوس هند را در
فاصله  ۱۸۰۰کیلومتری منهدم کــرد.در این
خصوص چند نکته مهم باید ذکر شــو د -1:این
رخــداد یک تحول استراتژیک در بحث موشک
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های ضدکشتی در جهان است زیرا هیچ کشوری
تا امروز موشک بالستیک ضد کشتی در این برد را
رونمایی نکرده است -2.گستره وسیعی از دریای
مدیترانه  ،تنگه های بسفر و داردانــل  ،تنگه باب
المندب و کانال سوئز زیر برد موشک های ضد
کشتی ایــران قــرار خواهند گرفت  -3.ناوگان
دریایی ایاالت متحده که تا چندی پیش هنگام
بروز خطر با اطالع از توانایی موشک های خلیج
فارس و هرمز ۷۰۰ ،کیلومتر از مرزهای ایران دور
می شدند  ،مجبور خواهند شد در شرایط تنش
فاصله خود را بیشتر کنند و در نتیجه قابلیتهای
آنــان خصوصا بــرای عملیات هوایی و موشکی
علیه اهــداف مهم در عمق خــاک ایــران کاهش
چشمگیری پیدا خواهد کرد .همان طور که سردار
حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه نیز توضیح
داد با موشک های بالستیک دوربرد ضدناو ایران،
دشمن تا شعاع  2هزار کیلومتری خلع سالح و
مرزهای بازدارندگی ایران در مواجهه با دشمن
متخاصم به صدها کیلومتر آن طرف تر از مرز های
ایران منتقل خواهد شد  -4.قابلیت نقطه زنی در
دریا با استفاده از فناوری هدایت اپتیکی خطا را به
شدت کاهش می دهد و احتمال اصابت به هدف
مدنظر را بسیار بیشتر خواهد کرد  -5.خالصه آن
که ایران با این اقدام به ایاالت متحده این پیغام را
ارسال کرد که دستش برای واکنش جدی علیه
نیروهای آمریکایی و به خصوص ناوگان دریایی آن
کامال باز بوده و در صورت بروز تنش میان جمهوری
اسالمی با همسایگان متخاصم ( شاید امارات ) یا
رژیم صهیونیستی  ،بهتر است آمریکا خود را وارد
درگیری نکند.

مراسم عزاداری شام شهادت حضرت فاطمه(س) با حضور رهبر انقالب
مراسم عــزاداری شام شهادت حضرت فاطم ه
زهرا (سالما...علیها) در حسینیه امام خمینی
(ره) با حضور رهبر انقالب اسالمی ،برگزار
شد .این مراسم از پنجشنبه  99/۱۰/25تا
دوشنبه  99/10/29پس از نماز مغرب و عشا،

در حسینی ه امام خمینی رحمةا...علیه بر پا شد.
امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت
کامل شیوهنامههای بهداشتی و مصوبات ستاد
ملی مقابله با کرونا ،برنامه عــزاداری در حضور
رهبر انقالب اسالمی بــدون جمعیت و تنها با

حضور یک سخنران و یک روضهخوان برگزار
و مشروح آن هر شب ساعت  ۱۹:۲۵از شبکه
یک سیما پخش شد .در آخرین شب از مراسم
عزاداری ،حجت االسالم رفیعی به بیان فضایل
حضرت زهرا (س) پرداخت.

ترامپ چمدان هستهای
را از واشنگتن خارج می کند

د یســی چمدان «فوتبال هستهای» را با خود
میبرد ،چنانکه پیشتر در گزارشها پیشبین 
ی
شــده بــود ،ترامپ ایــن چمدان  ۲۰کیلویی را
صبح روز تحلیف جو بایدن در پــرواز به فلوریدا
همراه خود میبرد ،اما روز چهارشنبه ،به محض
قسم خــوردن بایدن بهعنوان رئیس جمهوری
جدید ،رمزهای اتمی مربوط به این چمدان در
فاصله هزار و  ۶۰۰کیلومتری از آن دیگر معتبر
نخواهد بود .چمدان اتمی وسیلهای است که
در آن دادههــای رمزی و سری الزم برای صدور
فرمان حمله با به کار گیری تسلیحات هستهای

ای ــاالت متحده آمریکا توسط رئیس جمهور
نگهداری میشود .در این چمدان وسایل ارتباط
کام ً
ال امن با یک ماهواره به خصوص ،نقشههای
کشورهای مختلف ،سناریوهای مختلف جنگی،
آمــار احتمالی تلفات در منطقه مــورد هدف،
رمزهای صدور مجوز حمله و برخی اسرار دیگر
جای داده شدهاند.ترامپ که روز چهارشنبه برای
بار دوم استیضاح شد (امری که در تاریخ آمریکا
بیسابقه اســت) قــرار است بهجای شرکت در
مراسم تحلیف ،صبح آن روز برای آخرین بار کاخ
سفید را ترک کند.

ترامپ در آخرین روز ریاست جمهوری خود،
هنگام ترک واشنگتن دیسی چمدان «فوتبال
هستهای» را با خود میبرد .به گزارش مهر ،به
نقل از ایندیپندنت« ،دونالد ترامپ» در آخرین
روز ریاست جمهوری خود ،هنگام ترک واشنگتن

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••آقــای مسئول مثل امیرکبیر باش که در
 40روز به اندازه  400سال کارکرد و تاریخ
ساز شد.
••بنده سال پیش  206تیپ  2ثبت نام کردم
که قیمتی حدود  65تومان داشت .اکنون
تا  110تومان گران شده است .بنده هزینه
اولیه را نیز با وام جور کرده بودم .حال این
افزایش  50میلیونی را از کجا بیاورم؟ هر
سه ماه قرار شده قیمت ها را گران تر کنند .تا
1400هم که معلوم نیست خودرو را تحویل
بدهند یا خیر .شورای رقابت هم که طرفدار
خودروسازهاست .ما جز خدا از چه کسی
یاری بخواهیم؟!
••درود بر آقای روحانی عزیز ودولت تدبیر و
امید .به نظر من این دولت واقعا زحمت کشید
با این وضع کرونا و تحریم های خارجی .بی
انصاف نباشیم.
•• بندهکارگرهستم.مستاجرموهزاربدبختی
دیگه دارم .دیشب برام پیامک اومد در تاریخ
 18دی ساعت  9:30تخلف تردد داشتین
و  200هزار تومن جریمه شدین! خوب فکر
کردم یادم اومد اون شب مادرم زنگ زد .رفتم
دنبالش تا ببرمش خونه .شما وجدان دارین؟
کارگر  200هزار از کجاش بیاره؟ ...
••چهل سال است که در این کشور ،تابستان
کسری برق داریم و درخواست خاموش کردن
کولرها را دارند .در زمستان هم کسری گاز
داریم و درخواست کم مصرف کردن گاز را
دارند .امسال در زمستان چیز عجیبی اتفاق
افتاده .می گویند گاز و برق کمتر مصرف
کنید .واقعا که این مدیران الیق را باید گل
گرفت .کدام کشور در منطقه هست که این
شرایط را داشته باشد؟ حتی کشورهایی که
نه گاز دارند و نه نفت.
•• تعرفه اینترنت همراه اول به محض این که
با نرخ آزاد حساب می شه وحشتناک می ره
باال! این یعنی دزدی جلوی چشم مردم .واقعا
که متاسفیم!
•• این قدر می گویید این یکی می خواهد
برای  1400بیاید ،آن یکی می خواهد برای
انتخابات ثبت نام کند و ...هرکسی بیاید
خوش آمده .برای ما فرقی نمی کند ننه قلی
می خواهد مشکالت مردم را حل کند یا عمه
قلی! هرکسی می خواهد بیاید .فقط مشکل
را حل کند ،همین.

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

•• بانک ملی برای تاخیر دو روزه قسط نه به
خود شخص که به سه ضامن پیام پرداخت
تعهد می دهد! جای تعجب است که با این
همه دقت در وصول مطالبات ،اختالس های
میلیاردی در شبکه بانکی و امثال خاوری به
وجود می آیند!
•• منمتاسفمبرایاونکسیکههنوزمازدولت
بی تدبیر دفاع می کند .آیا روغن و چای و قند و
نان و ...مربوط به تحریم است که این روزها پیدا
نمی شود؟ آقای روحانی که جشن خودکفایی
گندم را گرفت ،پس کجاست این گندم ها؟
•• وزارت کشور در سهمیه بنزین آژانس های
اینترنتی همیشه بدقولی می کند .دیر واریز
می کند و ما تحت فشاریم .باید کجا بریم و به
کی باید بگیم؟
•• از وزارت آموزش و پرورش تقاضا دارم که
مدرسه ها تا پایان سال  99تعطیل باشد چون
دانش آمــوزان به پروتکل های بهداشتی نه
توجه و نه آن را رعایت می کنند .این موضوع
برای خانواده ها گران تمام می شود و حتی
ممکن است برای دانش آموزان این ویروس
خطرناک عمل کند .لطفا پیگیر این سوال
باشید و اطالع رسانی کنید.
••دولــت محترم بــرای جلوگیری از ورود
مسافر به گیالن و مازندرا ن قوی باشد و از
ارتش استفاده کند ،مگر اشکالی دارد؟ مثل
کشورهای دیگر هند و پاکستان و  ...تا بعضی
ها بفهمند در کرونا با کسی شوخی نداریم.
بگذارید هر کسیهر چی می خواد بگه .این
برای حفظ جان شهروندان و خود ماست.
•• با این قیمت زمین و مسکن چطور جوانان
بتوانند صاحب خانه شوند؟ 100سال طول
می کشد تا بتوانند یک خانه الکی بخرند.
برای همین آمار ازدواج و زاد ولد پایین است.
••اگر قرار باشه روزنامه خراسان از  4بهمن
 4000تومان بشه ،من که هر روز خراسان
می خریدم ،دیگه نمی خرم .چون یک دفعه
 100درصد گرونی توجیهی ندارد.
خراسان :با تشکر از شما مخاطب گرامی
پیشتر در سرمقاله و گزارشی توضیح داد یم
که این تصمیم برای ما هم تلخ وبسیار سخت
بوده اما چه کنیم که طی دو سال گذشته کاغذ
بیش از  600درصد و مواد اولیه تولید 500
درصد افزایش قیمت داشته است و ما به دلیل
عدم حمایت از سوی مقامات مسئول مجبور

نمابر05137009129 :

به چنین تصمیم تلخی شده ایم.
•• ممنون به خاطر گــزارش چهارشنبه در
حمایت از کارگران .لطف کنید ادامه بدید و
از دولتی ها به خصوص وزیر پولدار رفاه هم
همین سوال را بکنید و پیگیر شوید که طرف
چهارمی به حمایت کارگران در شورای عالی
کار ورود کنه و قبل از عید تکلیف حقوق سال
آینده مشخص شود.
•• این که استقالل موقع بازی با پرسپولیس از
باخت می ترسد شکی نیست .متاسفانه این
تیم هیچ گاه مربی باجرئتی نداشته.
•• تو رو خدا خودرو وارد کنید و کمی به فکر
مــردم باشید .ما اگــه با دالر آزاد خــودروی
خارجی بخریم از پراید خودمان کمتر می شه!
•• آقای روحانی دستور فرمایید تکلیف آن
 60درصد سهام عدالت را که اوایل سال آزاد
اعالم کردید ،روشن کنند .چون هنوز پول آن
واریز نشده .شما قول آزادی  30در صد دیگر
را  22بهمن دادید.
••ترامپ چهار سال قوانین بین المللی را
شخم زد و به جای دیپلماسی ،رقص شمشیر
کرد ،کنگره خواب بود؟ حال که طرفدارانش
یک ساعته کنگره را شخم زده اند و واشنگتن
و نیویورک را به آشوب کشیدند ،بیدار شده
است.
•• قــرار شــده از عــراق تخم مــرغ وارد کنند.
احتماال کم کم کل مواد غذایی را از عراق وارد
خواهیم کرد.
•• به جای قطع کردن برق کافیه چند روز بیت
کوین ها رو خاموش کنین.
••خواستم به اطالع این نماینده کمیسیون
اجتماعیمجلسبرسونم،شماودولتچیزی
به تامین اجتماعی ندید ولی دست تون رو از
جیب تامین اجتماعی بیارید بیرون .بهتره
پیگیری کنید دولت بدهیش رو پرداخت کنه
و پول های گرفته شده برای اون مربی فوتبال
رو پس بدید ،خود سازمان همسان سازی
خواهد کرد.
•• متاسفانه مخابرات در یک اقدام غیرمنتظره
این دوره قبض که نمی فرستد بماند پیام هم
نداده و تلفن را قطع کرده .مگر برای مخابرات
چقدر هزینه دارد؟
••چرا سازمان دام پزشکی برای صدور پروانه
ها این قدر مردم رو اذیت می کنه؟

