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   رفراندوم مي خواهيد مكانيسمش را دنبال كنيد
دكتر عبداهلل گنجي مدير مس��ئول روزنامه جوان در 
توئيتي انتقادي، خطاب به كساني كه با » رفراندوم« 

بازي سياسي مي كنند، نوشت:
رفراندوم مي خواهيد مسئله را اعالم و مكانيسم اعالم 
شده در قانون اساسي را طي كنيد، بعد مانع را اعالم كنيد. اما روحاني 
چنين نمي كند. اگ��ر منظور رابطه با امريكاس��ت، مثالش عبيداهلل بن 
عباس است كه سپاه آماده را وس��ط معركه رها كرد و به دامن معاويه 

رفت تا مذلل مؤمنين را براي امام حسن)ع( بسازند. 
دكتر گنجي در توئيتي ديگر در تحسين روحيه انقالبي نوشت: صنايع 
هوايي، موش��كي و اتمي از پيچيده ترين صنايع هس��تند. ديروز جت 
آموزشي تمام ايراني »ياسين« افتتاح ش��د و در صنعت هسته اي نيز 
سرآمد هستيم. چرا نمي توانيم خودروی تمام ايراني بسازيم و چرا براي 
كره نباتي دچار مشكل هستيم؟ تفاوت در اين نيست كه هر جا روحيه 

انقالبي حاكم نيست مي لنگيم؟
........................................................................................................................

   تكليف اين تناقض گويي ها روشن نيست
محمدسعيد احديان مدير مسئول روزنامه خراسان نيز در توئيتي خطاب به 
رئيس جمهور نوشت:  آقاي روحاني! جمهوري اسالمي در 41سال گذشته 
تكليفش روش��ن بوده و با سياس��ت »چالش عقاليي« هم عزت جهاني 
پيدا كرده و هم منافع ملي اش را دنبال كرده، اما ش��ش سال است با اين 
تناقض گويي ها تكليف رئيس جمهورش با خودش هم روشن نيست. حداقل 

اجازه دهيد اقتصاد از بالتكليفي دربيايد و منتظر خارج نباشد. 
........................................................................................................................

   اربعين؛ نمايي از دوران پس از ظهور
كاربر ديگري به نام آسيد، با هشتگ »الحسين يجمعنا« جامعه بي طبقه 
اربعين را مورد توجه قرار داد و نوش��ت: اربعين نمايي از دوران پس از 
ظهور حضرت حجت)عج( است؛ دوراني كه هيچ اختالف طبقاتي در 
جامعه ديده نمي شود. افراد از ثروت خود در راه خدا و براي بندگان خدا 
انفاق مي كنند و همه زير بيرق امام عصر، خطرات و سختي ها را به جان 

مي خرند؛ جامعه اي غرق در صلح و دوستي و برادري. 
........................................................................................................................

  واكنش مهاجراني به اپوزيسيون و دنباله هاي داخلي
در ادامه شبهه افكني هاي اپوزيسيون و برخي دنباله هاي داخلي آنها كه 
اعترافات روح اهلل زم مدير سايت ضدانقالبي آمدنيوز را تحت فشار عنوان 
مي كنند، عطا ءاهلل مهاجراني با طرح چند سؤال به اين مدعيان واكنش 
نشان داد و نوشت: مي گويند: اعترافات زم تحت فشار انجام مي شود و 
اعتبار ندارد. يكم: اگر اعتراف با شواهدي صوتي و تصويري تأييد شود 

مثل گفت وگو با رستمي، مي توان گفت ساختگي است؟
دوم: گفت وگوهاي تصويري يا مكتوب كه با زم صورت گرفته است در 

شرايطي بوده كه طرفين مطلقاً احتمال بازداشت زم را نمي داده اند. 
مهاجراني س��پس در توئيت ديگري دس��تگاه امنيتي فرانسه را مورد 
خطاب قرار داده و نوشته است: از فرانسه و دستگاه امنيتي فرانسه بايد 
پرسيد حفاظت سنگين و گارد محافظ سه نفره هميشگي براي زم به چه 
دليل برقرار بوده است؟ رئيس دستگاه امنيتي فرانسه به قول مسئول 
فني آمدنيوز چرا در روز پرواز با زم مالقات كرده اس��ت؟ آمدنيوز براي 

سرويس فرانسه چرا اهميت درجه اول داشته است؟
........................................................................................................................

   داد بهنود هم از تباه شده هاي رجوي هواست
مسعود بهنود، همكار ثابت شبكه معاند تلويزيوني بي بي سي فارسي در 
توئيتي به مستهجن نويس هاي منافقين واكنش نشان داد و نوشت: به 
تازگي دوستاني كمك مي كنند و كامنت هاي مستهجن را به تفكيك 
مبدأ مي گيرم، البته با درصدي خطا. از خودم مي پرسم اين بنده هاي 
تباه ش��ده رجوي چه در سرش��ان مي گ��ذرد كه چني��ن فحش هاي 

مستهجن چارواداري مي دهند.

خطيب نماز جمعه تهران:
 تقدير از سازمان اطالعات سپاه
 براي دستگيري »روح اهلل زم«

حجت االس�ام حاج علي اكب�ري با بي�ان اينكه گنجين�ه الهي و 
آس�ماني اربعي�ن در آس�تانه گام دوم انق�اب رونماي�ي ش�د، 
گف�ت: ام�روز اربعين ب�ه اس�م رمز ش�يعه ب�راي س�ازماندهي 
در آس�تانه تح�والت ب�زرگ تاري�خ تبدي�ل ش�ده اس�ت. 

   راهپيمايي اربعين در وقت نياز ظهور كرد
حجت االسالم محمدجواد حاج علي اكبري در خطبه هاي نماز جمعه 
تهران، با اش��اره به نقش اهل بيت)ع( در حفظ و نشر معارف و فرهنگ 
حسيني، گفت: راهپيمايي اربعين ذخيره اي براي امت شيعه شد و در 
وقت نياز خود اين معجزه ظهور كرد. وقتي امت اسالمي به يك انسجام 
دروني، اردوي تربيتي و رس��انه اي پرقدرت براي معرفي اس��الم ناب 
نياز داشت، وقتي به تقويت روح مقاومت اس��المي نياز داشت، وقتي 
جهاني سازي معرفت حس��يني مورد نياز امت بود، عشق و مهرورزي 
نياز بود، اربعين از راه رسيد و شد آنچه مي بينيم. حاج علي اكبري تأكيد 
كرد: براي انقالب اسالمي نيز ما در آستانه گام دوم از اين گنجينه الهي 
و آسماني رونمايي شد. امروز اربعين اسم رمز شيعه براي سازماندهي 

در آستانه تحوالت بزرگ تاريخ تبديل شده است. 
   اربعين هويت هاي قومي و مذهبي را كمرنگ مي كند

خطيب جمعه تهران افزود: از منظر خودس��ازي براس��اس بيانيه گام 
دوم انقالب، اربعين جنبه فكري، اعتقادي، س��لوكي، اخالقي و ارتقای 
فضيلت ها و رشد معنوي انسان ها بوده و منبعي عظيم و شتاب دهنده اي 
غيرقابل تصور است. حاج علي اكبري خاطرنشان كرد: در دنياي فعلي كه 
افكار شيطاني زيادي وجود دارد، قرارگيري زائران در خيل عاشقان به 
منظور زيارت حسيني مي تواند منجر به رشد معنوي و پاكيزگي اخالقي 
شود. زائران ماجراي حسيني را از نزديك لمس كرده و سرعت خودسازي 
براي حاضران در راهپيمايي بسيار باالست و در حقيقت آنها راه 100ساله 
را در يك شب مي پيمايند. حاج علي اكبري اظهار داشت: كمرنگ كردن 
هويت هاي قومي، مذهبي و زباني با آهنگ مشترك اربعين منجر به ذوب 
خرده فرهنگ ها در درياي اربعين شده اس��ت. انسان مي تواند بهشت 
اخوت ايماني را در راهپيمايي اربعين درك كرده و تجربه حضور در اين 

اردو منجر به اتصال به تيم سيدالشهدا)ع( خواهد شد. 
   خدمت رساني به زائران خارجي اربعين بايد توسعه يابد

وي گفت: بايد خدمات رس��اني به هزاران زائر خارجي اربعين كه براي 
رسيدن به كربالي معلی از ايران اسالمي مي گذرند را توسعه دهيم و از 
اين فرصت نهايت استفاده را ببريم. خطيب جمعه تهران از هنرمندان 
خواس��ت با اقدامات ش��ان اين حادثه اربعين را با ابتكارات مناس��ب، 
جاودانه تر كرده و مستندسازي كنند. بايد اربعين را در متن هاي دروس 
فرزندان وارد كرده و در اين زمينه نبايد كوتاهي صورت گيرد. دانشگاه ها 
و حوزه هاي علمي��ه نبايد از نقش تاريخي خ��ود در موضوع اربعين جا 
بمانند. خطيب نمازجمعه تهران تصريح ك��رد: از ميزبان كريم اربعين 
يعني برادران و خواهرانمان در كشور دوست و برادر عراق كه پذيرايي 
بسيار مناسبي را از زائران داشتند تقدير مي كنم، به ويژه اينكه در سال 

جاري حجم زائران ايراني نسبت به سال گذشته بيشتر بوده است. 
    تقدير از سپاه براي دستگيري »زم«

وي در پايان افزود: از اقدام بجا و تحسين برانگيز پاسداران گمنام در به 
هم ريختن شبكه عنكبوتي تشكر مي كنم و ان شاءاهلل اين اقدام شايسته 

تكميل شود.

ب�ه رغ�م بي عملي ه�اي گس�ترده طرف ه�اي 
اروپاي�ي در عم�ل ب�ه تعه�دات يازده گان�ه 
برجام�ي، دل بس�تن به بس�ته هاي پوش�الي و 
ش�رطي كردن جامعه به وعده هاي سرخرمني 
همچن�ان ن�زد جريان�ي در داخ�ل همچن�ان 
پررن�گ و برجس�ته اس�ت. اين خط�اي 18ماه 
خطي اس�ت ك�ه در اليه هاي مختلف سياس�ي 
و رس�انه اي جريان�ي در داخل دنبال مي ش�ود. 
مقامات اروپايي هفته گذشته براي چندمين بار از 
طرف ايراني با لحني معنادار خواستند به تعهدات 
هسته اي خود پايبند باشد! و به تلويح از مجازات هاي 
درنظر گرفته شده در مواجهه با رفتار ايران سخن به 
ميان آوردند. اين چندمين بار اس��ت كه اروپايي ها 
بي توجه به هشدارها و ضرب االجل هاي طرف ايراني، 
)گام هاي سه گانه( با لحني گستاخانه و طلبكارانه به 
ايران هش��دار داده اند، با اين حال چون اروپا فاقد 
اراده كافي براي انجام تعهدات برجامي است و بعد 
از گذشت چهار سال از برجام هيچ كدام از تعهدات 
خود را اجرايي نكرده اس��ت، مي كوشد طلبكارانه 
اي��ران را كمافي الس��ابق ملزم به اج��راي تعهدات 

گسترده خود نمايد.
طرف ايراني نيز كماكان به تهديد اروپا آن هم با ادبيات 
نرم و تمديد ضرب االجل هاي چندباره بسنده می كند 
و مقامات دستگاه سياست خارجه همچنان از پايان 
صبر اس��تراتژيك خود س��خن به ميان مي آورند اما 
واقعيت هاي غيرقابل انكار صحن��ه روابط ميان ايران 
و اروپا نش��ان مي دهد، مدارا با اروپا به نظر مي رس��د 
حداقل طي ماه هاي آتي پاياني نداش��ته باشد. اواخر 
هفته گذش��ته فرانس��ه و آلمان در بيانيه ای از ايران 
خواستند »يك بار ديگر به تعهدات خود در مورد توافق 

هسته اي عمل كند.« 
    انگشت اتهام هنوز به سمت نظام دراز است

نه تنها از روز امضاي برج��ام در تيرماه 1394 بلكه از 
ارديبهشت ماه سال 1397 نيز انبوهي از شخصيت هاي 
سياسي و رسانه هاي وابسته به يك جريان در داخل 
كشور بدعهدي و عدم اجراي تعهدات برجامي توسط 
غرب را سانس��ور كرده اند و دائم انگش��ت اتهام زني 
را به سمت حاكميت سياسي كش��ور گرفته و با زير 
سؤال بردن اقتدار امنيت ساز نظام، پافشاري نظام بر 
مؤلفه هاي اقتدار در حوزه دفاعي، نظامي، هسته اي و 
منطقه اي را عامل اصلي مشكالت كشور عنوان كرده 

و به ش��يوه  هاي مختلف تالش كرده اند نظام سياسي 
كشور را با فشار افكار عمومي در گوشه رينگ قرار داده 

و وادار به امتيازدهي بيشتر به غرب كنند. 
رهبر معظم انقالب فروردين ماه امس��ال درباره اين 
طيف سياسي كه قائل به پياده سازي تئوري سازش 
با غرب به هر قيمت هستند مي فرمايند: »برخي  در 
حال بزك كردن غرب هستند كه در بين مطبوعاتي ها 
و رسانه اي ها هم چيزي شبيه تقي زاده ها وجود دارند 
ضمن اينكه امروز مضمون كاره��اي تقي زاده هاي 
جديد اينگونه اس��ت كه نقاط كار، روش ها و نظرات 
غربي ها را به صورت پيوسته در داخل كشور تزريق 
و مونت��اژ مي كنند كه اي��ن رويه آنه��ا در مدارس و 

دانشگاه ها و مراكز علمي وجود دارد.«
معظم له درباره دلبس��تگي به اروپا نيز بعد از گذشت 

عدم اجرايی شدن تعهدات آنها طي ماه هاي گذشته 
و عالقه وافر جماعتي در داخل كش��ور براي استمرار 
رويه كنوني مي فرمايند: »اروپايي ها از اواسط قاجار به 
ما ضربه زدند. آنها در جنگ هاي ايران و روس از پشت 
خنجر زدند و در قضيه فشار سفارتخانه هاي اروپايي 
در تهران در موضوع امتياز تنباكو و قتل اميركبير ما 
اقدامات آنها منجر به دستور پادشاه احمق براي ريختن 
خون اميركبير شد. در قضيه برجام، اروپايي ها وظايف 
خود را به انجام ندادند و علي رغم خروج امريكا، آنها بايد 
با ايستادگي وظايف خود را در خصوص برجام انجام 
مي دادند اما اروپايي ها به بهانه هاي مختلف كارهاي 
خود را انجام ندادند و مرتب به ايران تأكيد مي كردند 
كه نبايد از برجام خارج ش��ويد ولي عمل خودشان، 

همان خروج از برجام بود.«

كانال مالي كه اروپايي ه��ا چندين ماه قبل خبر آن را 
رس��انه اي كرده اند و بعد از گذشت قريب يك سال از 
آن، هيچ اقدام مؤثري براي بهبود روابط مالي و تجاري 
ايران صورت نداده اند را نيز ايشان اينگونه فاقد ارزش 
عنوان مي كنند: »كانال مالي اروپ��ا كه اخيراً مطرح 
كردند، بيشتر به يك ش��وخي تلخ شبيه است با آنكه 
سياستمداران غربي كت و شلوار پوشيده و ادوكلن و 
كراوات مي زنند و كيف سامسونت در دست دارند اما 

باطن آنها به معناي واقعي، وحشي است.«
    ادعاهاي واهي نماينده امريكا

 در امور ايران
در حالي يك طي��ف داخلي همچنان مصر اس��ت با 
تئوري تس��ليم و كوتاه آمدن در برابر خواس��ته هاي 
گسترده غرب اعم از امريكا- اروپا مي توان بر مناقشات 

في مابين مهر اتمام زد كه چنين روش منسوخي منجر 
به افزايش خيره كننده مشكالت اقتصادي و معيشتي 
كش��ور در دوران پسابرجام شده اس��ت و نشان داده 
چشم پوشي از اصول بديهي كش��ور در عرصه روابط 
خارجي نه تنها توسعه را به همراه نمي آورد بلكه خود 
عامل افزايش تهديدات نظامي، توس��عه تحريم ها و 

تعميق مشكالت اقتصادي كشور خواهد شد. 
 برايان هوك نماينده وي��ژه امريكا در امور ايران روز 
جمعه با حضور در جلس��ه كميت��ه روابط خارجي 
س��ناي امريكا بار ديگر تأكيد كرد كه باورهاي يك 
جريان سياسي در داخل كش��ور از منطق حاكم بر 
دكترين سياس��ت خارجه امريكا فرسنگ ها فاصله 
دارد. وي گفته ايران تنها تحت فشار تحريم ها، انزواي 
سياس��ي و تهديد نظامي به ميز مذاكره بازخواهد 
گشت. او افزوده سياست واشنگتن در قبال ايران بر 
اساس اعمال فشار حداكثري بر ايران و قراردادن اين 
كشور تحت انزواي بيشتر ديپلماتيك است. هوك 
به فرارسيدن تاريخ اتمام ممنوعيت فروش اسلحه 
به ايران مطابق قطعنامه 2231 اشاره كرده و گفته 
شوراي امنيت نياز به تمديد اين ممنوعيت پيش از 

رسيدن تاريخ مذكور دارد.
    شرطي شدني كه همچنان ادامه دارد

به نظر مي رسد در شرايطي كه به پايان گام سوم نزديك 
مي شويم، ايران بايد گام هاي اساسي تر و مؤثرتري براي 
وادار كردن اروپا به تعهدات خود بردارد و نبايد تنها به 
مواضع تريبوني و ضرب االجل هاي كاغذي بس��نده 
كند ك��ه ادامه همين رون��د اروپايي ها را گس��تاخ تر 
و جامعه ايران را ش��رطي تر خواهد ك��رد، كمااينكه 
رهبري در يكي از س��خنراني های خود در اسفندماه 
سال 97 با هش��دار در اين زمينه مي فرمايند: »كار را 
در محدوده مقدورات كش��ور با جديت دنبال بكنيد، 
منتظر اين و آن نباشيد. ما يك روز مشكل اقتصادي 
كشور را موكول كرديم به برجام، ]اما[ برجام نتوانست 
مشكل اقتصادي كشور ما را برطرف كند و به ما كمك 
قابل توجهي بكند و نتيجه اين شد كه مردم نسبت به 
برجام شرطي شدند كه وقتي آن بابا ]رئيس جمهور 
امريكا[ مي خواهد از برجام خارج بشود، تا مدتي كه 
او مي گويد خارج مي شوم، ما همين طور دچار تالطم 
در بازار خواهيم بود، ما شرطي شده ايم ديگر، مردم را 
ما شرطي كرده ايم. حاال هم »بسته  اروپايي«، مردم را 

درباره  بسته  اروپايي شرطي نكنيد.«

مقامات اروپايي طلبكارانه بار ديگر خواهان اجراي تعهدات طرف ايراني در برجام شدند!

شرطي كردن جامعه با بسته هاي پوشالي اروپا

اولي�ن هواپيم�اي ج�ت آموزش�ي- رزم�ي س�اخت اي�ران 
رس�مًا با حضور فرمانده�ان عاليرتب�ه نظامي رونمايي ش�د. 
 به گزارش تس��نيم، اولين هواپيماي جت آموزشي- رزمي ساخت 
ايران با نام »ياس��ين« صبح پنج ش��نبه با حضور امير سرتيپ امير 
حاتمي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مس��لح و امير خلبان عزيز 
نصيرزاده فرمانده نيروي هوايي ارتش و سورنا ستاري معاون علمي 
و فناوري رئيس جمهور در پايگاه هوايي شهيد نوژه همدان رونمايي 
شد. اين هواپيما توسط متخصصان سازمان صنايع هوايي وزارت دفاع 
و پشتيبانی نيروهاي مسلح و نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي 
طراحي و ساخته شده و قرار است به عنوان هواپيماي آموزشي در 

تعليم خلبانان جنگنده كشور مورد استفاده قرار گيرد. 
    مشخصات هواپيماي »ياسين«

به گزارش روابط عمومي ارتش، جت آموزشی پيشرفته تمام ايراني 
»ياسين« داراي 12متر طول، چهار مترارتفاع و 5/5تن وزن بدون 
بار در شرايط برخاست عملياتي است و مي تواند تا سقف 12كيلومتر 
به پرواز درآيد. بال اين هواپيما با بيش از 10متر طول و 24مترمربع 
مساحت به شكلي طراحي شده است تا اين هواپيما بتواند با حداقل 
سرعت 200كيلومتر بر ساعت در دسته بهترين هواپيماهاي آموزشي 
دنيا در نشست و برخاست قرار گيرد و سرعت خود را در سطح دريا 

به سرعت زير صوت برساند. 
وجود يك باله افقي كاماًل چرخان در دم اي��ن هواپيما محدوديت 
خلبان را براي انجام مانورهاي مختلف و به خصوص خروج از حالت 
»اسپين« يا سقوط دوراني برطرف مي كند. جت آموزشي پيشرفته 
»ياسين« از دوموتور توربو جت با قدرت رانش 7هزار پوند بهره مي برد 

كه از نظر قدرت در رده موتور هواپيماهاي جنگنده دنياست. 
كابين اين هواپيما با چينش پشت سر هم و غير همسطح به گونه اي 
طراحي شده اس��ت تا ميدان ديد راحت و وس��يعي را براي شاگرد 
در كابين جلو و به ويژه اس��تاد خلبان در كابي��ن عقب فراهم كند. 
صندلي پران اين هواپيما نس��بت به نمونه هاي خارجي خود قادر 
است در س��رعت صفر يعني روي باند و در هر شرايطي فعال شده 
و سرنشين ها را در كس��ري از ثانيه تا 100متر به بيرون از هواپيما 
پرتاب كند. ميزان مسافت باندي كه اين هواپيما براي فرود احتياج 

دارد تنها 700متر است، هواپيماي »ياسين« حتي قابليت فرود روي 
باندهاي كوتاه را داراست. 

    ساخت جت »ياسين« تنها ۶ سال طول كشيد
امير س��رتيپ امير حاتمي وزير دف��اع و پش��تيباني نيروهاي 
مسلح در حاشيه پرواز رس��مي جت آموزشي ياسين در پايگاه 
شهيد نوژه همدان، اظهار داش��ت: اين هواپيما كه مي توان آن 
را با جت هاي پيش��رفته آموزشي دنيا مقايس��ه كرد، به دست 
متخصصان داخلي ساخته ش��د و از ايده تا توليد آن شش سال 
به طول انجاميد. تمامي تجهيزات اين هواپيما از بدنه و موتور تا 
الكترونيك و اويونيك و صندلي پران و غيره از تجهيزات ايراني 

ساخته شده است. 
وزير دفاع با بيان اينكه تجهيز ناوگان هوايي كشور به هواپيماي 
جت آموزش پيشرفته بومي »ياسين« چرخه توليد قدرت هوايي 
در بعد صنعتي را به شكلي منسجم تسريع مي بخشد، افزود: با 
اين رونمايي زمينه براي تحقق اقتصاد مقاومتي با ماهيت رونق 
توليد ملي مدنظر رهبر معظم انق��الب در حوزه صنعت هوايي 
محقق شده است و به عنوان نماد بارز و افتخارآميز در شكست 

و بي اثر كردن تحريم   ها، پيام بسيار روشني را به نظام استكبار 
منعكس خواهد كرد. 

وزير دفاع افزود: ايران جزو معدود كش��ورهايي اس��ت كه به رغم 
تحريم هاي همه جانبه با تكيه بر ت��وان علمي متخصصان جوان و 
مجرب با ايجاد زيرساخت هاي الزم و بهره گيري از توان و پتانسيل 
نيروهاي مس��لح اعم از نيروي هوايي و وزارت دفاع، دانش��گاه ها، 
ش��ركت هاي دانش بنيان و بخش خصوصي موف��ق به طراحي و 

ساخت هواپيماي جت آموزشي پيشرفته »ياسين« شده است. 
    »ياسين« مطابق نيازهاي آموزشي نهاجا ساخته شد

امير خلبان عزيز نصيرزاده فرمانده نيروي هوايي ارتش جمهوري 
اسالمي ايران در حاشيه پرواز رسمي جت آموزشي ياسين كه 
صبح ديروز در پايگاه شهيد نوژه همدان انجام شد، در خصوص 
اهميت و ويژگي هاي اين هواپيما اظهار داش��ت: جت آموزشي 
ياس��ين دقيقاً مطابق نيازهاي آموزش��ي نهاجا س��اخته شده 
و از آن در مقطع آموزش پيش��رفته خلبانان اس��تفاده خواهد 
شد. كارشناس��ان و خلبانان نيروي هوايي ارتش از ابتداي كار 
ساخت اين هواپيما در كنار متخصصان صنعت دفاعي بوده اند 

و استفاده از اين جت آموزشي بسياري از نيازهاي ما را برآورده 
خواهد كرد. 

وي با بيان اينكه كار س��اخت هواپيماي آموزش��ي از رزمي نيز 
سخت تر است، تصريح كرد: در هواپيماي آموزشي خلبانان جوان 
آموزش مي بينند و براي همين هواپيما باي��د از يك قابليت باال 
برخوردار باش��د و امروز هم ديديم كه خلبان ما با چه اطمينان 

خاطري با اين هواپيما پرواز كرد. 
    تقدير فرمانده ارتش از سازندگان »ياسين«

فرمانده كل ارتش جمهوري اسالمي ايران با صدور پيامي از وزير 
دفاع و دست اندركاران و س��ازندگان جت تمام ايراني »ياسين« 
تقدير كرد. در بخشي از اين پيام خطاب به وزير دفاع آمده است: 
خداوند بزرگ را شاكريم و سپاسگزاريم كه تالش هاي عالمانه و 
ايثارگرانه مجاهدان عرصه تحقيق و توليد ملي در مجموعه صنايع 
هوايي وزارت دفاع با مديريت جهادي آن برادر ارجمند با مشاركت 
ني��روي هوايي ارتش جمهوري اس��المي ايران و دانش��گاه هاي 
معين در قالب »ياسين« به بار نشس��ت و بار ديگر اثبات شد كه 
تحريم ها و فشارها نمي توانند مانع اراده ملت انقالبي ايران باشند. 
اينجانب از زبان عزت و غيرت اسالمي ايراني ضمن تشكر و تقدير 
شايسته از آن برادر انقالبي، با افتخار بر دست و بازوي همه عناصر 

دست اندركار بوسه مي زنم. 
   خط توليد هواپيماي »ياسين« به زودي

امير س��رتيپ بني طرفي رئيس س��ازمان صنايع هوايي وزارت 
دفاع در مراسم رونمايي از جت آموزشي »ياسين« اظهار داشت: 
امروز)ديروز( ي��ك هواپيمايي كه در داخل كش��ور طراحي و 
ساخته شده بود پرواز موفقيت آميز خود را در پايگاه شهيد نوژه 
انجام داد كه جا دارد اين افتخار ب��زرگ را خدمت ملت بزرگ 

ايران تبريك عرض كنيم. 
امير بني طرفي اف��زود: مي توانيم بگوييم از امروز صنعت س��اخت 
هواپيماسازي كش��ور به طور كامل ش��روع به كار كرد و اين جت 
مطابق نيازهاي نيروي هوايي ارتش ساخته شده است. اين هواپيما با 
مشاركت چند ساله بين سازمان صنايع هوايي و نيروي هوايي ساخته 

شد و خط توليد آن به زودي كار خود را آغاز مي كند.

اولين هواپيماي جت آموزشي- رزمي ايران با نام »ياسين« رونمايي شد
دفاعی

محمد  اسماعیلی
   گزارش

   چهره ها
يک نماينده مجلس خواستار شد

برخورد با مسئوالني كه از ثبت اموال خود خودداري كنند
س�ازوكار الزم براي برخورد با مس�ئوالني كه از ثبت اموال 
و اس�ناد خ�ود در س�امانه ام�وال مس�ئوالن، خ�ودداري 
ي�ا اطاع�ات اش�تباه ثب�ت كنن�د، دي�ده ش�ده اس�ت. 
ولي داداشي نماينده آستارا در مجلس در گفت وگو با تسنيم، با 
بيان اينكه در آينده اي نزديك ش��عبه اي از سامانه ثبت اموال و 
اسناد مسئوالن در پارلمان مستقر مي شود، گفت: نمايندگان نيز 
طبق قانون نس��بت به ثبت اموال و دارايي هاي خود و فرزندان و 

همسرانشان اقدام مي كنند. 
وي ضمن لزوم شفاف سازي اموال مسئوالن كشور، افزود: سامانه 
اعالم اموال و دارايي مسئوالن يكي از اقدامات مطلوب بوده كه 
بر اساس مطالبه عمومي به منظور شفافيت بيشتر شكل گرفته 
است. شفافيت از فساد جلوگيري مي كند. مردم نامحرم نيستند 

و بايد از موضوعات مطلع شوند. 

داداشي تصريح كرد: در اين قانون 
سازوكار الزم براي برخورد با افرادي 
كه از ثب��ت ام��وال و اس��ناد خود 
خ��ودداري يا اطالعات اش��تباه در 
سامانه ثبت كنند ديده شده است 
و مجلس شوراي اسالمي بر اجراي 

درست قانون تأكيد دارد. 
عضو هيئت رئيس��ه كميس��يون اصل90 مجلس با بيان اينكه 
راه اندازي اين س��امانه ضمن افزايش اعتم��اد عمومي جامعه، 
مسئوالن را نيز در برابر شايعات و حاشيه هايي كه ممكن است از 
سوي برخي افراد يا جريان ها در مورد آنان مطرح شود، مصون نگه  
مي دارد، اظهار داشت: بايد با تعامل سه قوه، شفافيت بيشتري را 

در جامعه ايجاد كرده و از تهمت ها و ابهامات بكاهيم.

دبير شوراي عالي امنيت ملي:

برادري ميان 2 ملت ايران و عراق موج مي زند
ب��رادري مي��ان دو مل�ت اي��ران و ع�راق ب�ه ب�رك�ت 

حم�اس�ه اربعي�ن م�وج م�ي زن�د. 
به گزارش فارس، امير دريابان علي شمخاني روز جمعه در بازديد 
از مرز چذابه و نحوه خدمت رس��اني به زائران اربعين حسيني، 
اظهار كرد: امسال هيچ مشكل امنيتي براي زائران در عراق و ايران 
پديد نيامد و ميليون ها زائر از ايران و ديگر كشورها راهي عتبات 
عاليات شدند. مردم در برگزاري باشكوه اين حماسه و همايش 

بزرگ و خدمت به زائران نقش برجسته و شايسته اي داشتند. 
دبير ش��وراي عالي امنيت ملي گفت: هيچ كشوري قادر نيست 
به ايران گزند امنيتي وارد كن��د، به اين دليل كه توانمندي هاي 
كشور ما براي تمام جهان ثابت ش��ده است. در زمان رژيم بعثي 
روابط همسايگي ما مبتني بر ميل و خواسته استكبار جهاني بود، 
اما اكنون برادري ميان دو كشور ايران و عراق موج مي زند و شاهد 

تعامل و هم��كاري خوبي ميان دو 
كش��ور در زمينه برگزاري اربعين 

حسيني هستيم. 
وي تأكيد كرد: بايد از ظرفيت هاي 
مناس��ب اربعين حسيني باالترين 
استفاده را برد تا سال به سال حجم 
زائران اربعين حسيني افزايش يابد. 
حماسه اربعين حس��يني به محوري براي آزادي خواهي و دفاع 
از خون مردم مظلوم فلسطين و تجمع ضدصهيونيستي تبديل 
خواهد شد. وي با اشاره به بازگشت زائران به كشور، عنوان كرد: 
تعداد زيادي از زائران در حال بازگش��ت به كش��ور هستند و با 
تمهيدات شكل گرفته، اميدواريم تمام زائران با سالمتي و عافيت 

به مقصد خود برگردند.


