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برادر ارجمند جناب آقای دکتر حسینعلی شهریاری
انتخاب بجا و شایســته حضرتعالی را به سمت دبیر مجمع 
خیرین سالمت کشور به شــما و جامعه خیرین سالمت 

تبریک عرض می کنم.
مصطفی قلی خسروی
 )بازرس هیئت مدیره مجمع خیرین سالمت کشور(

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

تحریم سپاه ریسک بزرگی برای آمریکا
و پایگاه هایش در منطقه است

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح قدرت 
موشکی ایران را دفاعی و غیر قابل مذاکره 
و معامله دانست و گفت: همردیف شمردن 
ســپاه با گروه های تروریســتی و اعمال 
برای  بزرگی  تحریم های مشابه، ریســک 
آمریکایی هــا، پایگاه ها و نیروهای آنها در 

منطقه است.
سردار سرلشــکر محمد باقری رئیس ستاد 
کل نیروهــای مســلح در همایــش فرماندهان 
نیروی زمینی ســپاه که در مشهد مقدس برگزار 
شد با ارائه تحلیلی از وضعیت و شرایط منطقه و 
جهان اظهار داشت: با گذشت قریب به 4 دهه از 
پیروزی انقالب اسالمی و حدود سه دهه از پایان 
دفاع مقدس، به رغم تداوم توطئه ها و تهدیدات 
متعدد جبهه دشمن و تشدید سرمایه گذاری ضد 
ایرانی اذناب منطقه ای آمریکا و رژیم صهیونیستی، 
جمهوری اســالمی ایران در اوج عزت، اقتدار و 
عظمت اســت و به راه نورانی و الهام بخش خود 

ادامه می دهد. 
باقری افزود: پیدایش تهدیدات نوین امنیتی 
که با طراحی و تالش قدرت های اســتکباری و 
مرتجعیــن منطقه و غفلــت و بی توجهی برخی 
همسایگان، جمهوری اسالمی را هدف قرار داده 
است و کشــاندن تهدید به داخل ایران را دنبال 
می کند، لزوم هوشمندی و آمادگی بیشتر برای 
مقابله و خنثی ســازی آنها را مورد تاکید حوزه 

دفاعی و امنیتی قرار می دهد. 

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران 
امروز قوی تر و موفق تر از همیشه، توان آمادگی 
و دفاعی خود را بــرای مقابله با تهدیدات حفظ 
و ارتقا بخشــیده اســت، تصریح کرد: جمهوری 
اسالمی ایران با تمرکز بر راهبرد ظرفیت سازی 
پیش رونده و متراکم دفاعی توانسته است، با دفاع 
جانانه از مرزهای کشور و جانفشانی مدافعان حرم 
و کمک به کشورهای محور مقاومت در مقابله با 
تروریست های تکفیری، صحنه نبرد را به مناطق 
دوردست منتقل کند و امنیت مثال زدنی را برای 

مردم خود به ارمغان بیاورد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اقتدار و امنیت 
ممتاز امروز کشور را تجلی اراده الهی و عنایت ائمه 
اطهار به ملت ایران و ثمره خون شهدا دانست و 
افزود: این یک واقعیت مسلم و انکار ناپذیر است 
کــه اگر رهبری حکیمانه و دور اندیشــانه مقام 
معظم رهبــری و فرماندهی کل قوا و مجاهدت 
بی نظیر رزمندگان و فرماندهان نیروهای مسلح 
و همراهی و وحدت ملت شریف ایران نبود، امروز 

شاهد وضعیت متفاوتی در کشور بودیم.

باقری با اشــاره به وضعیــت منطقه جنوب 
غرب آســیا خاطرنشــان کرد: این منطقه محور 
تحوالت جهان است و به دلیل دخالت قدرت های 
استکباری، شیطنت صهیونیست ها و حماقت و 
خیانت سران برخی حکومت های غیر مردمی و 
جائر منطقه امروز با حوادث و توطئه های جدید 
نیز روبرو شده است که نباید نسبت به این موضوع 

ساده اندیشی و سهل انگاری کرد. 
وی طــرح موضوع برگزاری همه پرســی در 
کردســتان عراق را ســرآغازی بــر پدید آمدن 
مشــکالت و چالش های جدیــد در این منطقه 
دانســت و تاکید کرد: این موضوع به هیچ وجه 
قابل پذیرش همســایگان عــراق نبوده و حفظ 
اســتقالل و یکپارچگی عراق به نفع تمام اقوام ، 
مذاهب و بخش های مختلف این سرزمین است.
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح تصریح کرد: 
هم ردیف شمردن سپاه با گروه های تروریستی و 
جاری کردن تحریم های مشابه آنان برای سپاه 
ریسک بزرگی برای آمریکا و پایگاه ها و نیروهای 

مستقر آنها در منطقه است.
به گزارش فارس، باقری با اشــاره به توصیه 
مجامع قانونگــذاری آمریکا برای در نظر گرفتن 
احتیاط و عمق بیشــتر نسبت به تصمیم گیری 
در خصوص اعمال تحریم های جدید علیه ایران 
تاکید کرد: قدرت موشکی جمهوری اسالمی ایران 
دفاعی است و هرگز قابل معامله و مذاکره در هیچ 

سطحی نیست.

دنیاپرستی و آخرت گرایی
 به مثابه مشرق و مغرب

امــام علی)ع(: دنیــا و آخرت به منزله مشــرق و مغرب 
هســتند. کســی که میان آن دو راه می رود، هر اندازه که به 

یکی از آنها نزدیک شود از دیگری دور می شود!
نهج البالغه - حکمت ۱03

القدر« همچنان خبرساز است عملیات »لیله ًْ

وحشت اندیشکده مشهور فرانسوی
 از قدرت و دقت موشک های سپاه

پایگاه مطالعات استراتژیک تاکید کرده 
است: اگر موشک های سری فاتح و ذوالفقار 
در تعداد باال شلیک شوند می توانند دست 
برتر را در بخــش تاکتیکی و عملیاتی به 

ایرانی ها اعطا کنند.
حمله غافلگیرانه موشــکی ســپاه پاسداران 
به مقرهای فرماندهی گروه های تروریســتی در 
دیرالزور ســوریه را می توان یکــی از مهمترین 
اتفاقات نظامی کشورمان در سال های اخیر دانست 
که با شــگفتی و واکنش های فراوانی در ســطح 
داخلی و خارجی همراه شد و بسیاری کارشناسان 
و مسئوالن غربی، این اقدام کشورمان را موجب 
باالتر رفتن جایگاه و سطح توجه به قدرت موشکی 

سپاه و ایران دانسته و می دانند. 
به گزارش مشرق، بر این اساس، اندیشکده های 
فعال در حــوزه نظامی و اتاق های فکر غربی که 
معموال در مورد حمالتــی مثل این موضوع، به 
سرعت تحلیل هایی را ارائه می کردند تا هفته ها، 
در این خصوص ســکوت اختیار کرده و ترجیح 
دادنــد حرف و تحلیلی دربــاره قدرت عملیاتی 
یگانهای موشکی سپاه مطرح نکنند. در این میان 
یک اندیشکده فرانسوی مطلبی را درباره حمالت 
موشکی ایران علیه تروریست ها منتشر کرده که 

حاوی نکات جالب و قابل تاملی است.
 Fondation پایگاه مطالعات اســتراتژیک
یــک   pour la recherche stratégique
اندیشکده فرانسوی است که توسط»پی یر ژوکس« 
وزیر دفاع ســابق فرانسه تشکیل شده و صرفا در 
امور صرفا نظامــی و دفاعی، به تحقیقات و ارائه 
تحلیل های راهبردی می پردازد. این اندیشکده در 
یکــی از آخرین تولیدات خود، تحلیلی را درباره 
حمله موشکی ایران به مقر تروریست ها منتشر و 
در عین حال، سؤاالتی را نیز مطرح کرده است که 
هم نکات مهم این تحلیل و حتی سؤاالت مطرح 
شده، حاوی اعتراف به قدرت بازدارندگی و مهیب 

موشکی ایران است.
قدرت موشکی ایران واقعی است

این اندیشــکده فرانسوی با اشاره به اینکه در 
روز ۱۸ ژوئن سال ۲۰۱۷ میالدی، سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی به وسیله موشک های زمین به 
زمین به مواضع تروریست ها در استان دیرالزور در 
شرق سوریه حمله کرد، افزوده است: این عملیات 
که لیله ًْالقدر نامگذاری شد با خوشحالی مقامات 
ایرانی رو به رو شد. آنها از این حمله استقبال کرده 
و آن را بخش کوچکی از توان نظامی خود معرفی 
کردند و گفتند که ممکن است این حمالت علیه 

گروه های تروریستی ادامه پیدا کند.
تحلیل مذکور بــا تاکید بر اینکه تحلیلگران 
غربــی پیش از این بخش عمده توجه خود را بر 
روی موشــک های برد بلند ایران متمرکز کرده 

بودند اما ایران روی موشک های کوتاه برد تاکتیکی 
با سوخت جامد نیز فعالیت زیادی انجام داده است، 
خاطرنشــان کرده است که به نظر می رسد سپاه 
پاسداران به یک سالح با دقت باال برای هدف قرار 
دادن عمق دشمن در حالت تاکتیکی دست پیدا 
کرده است و در عین حال، این توان موشکی کوتاه 
برد چالش بزرگی را برای ســامانه دفاع موشکی 

همسایگان ایران نیز ایجاد خواهد کرد.
پایگاه مطالعات استراتژیک همچنین با بیان 
اینکه این حمله موشــکی از قبل با طرف سوری 
هماهنگ شده بود، اضافه کرده است: یک پهپاد 
ایرانی بر فراز منطقه هدف در حال چرخش بود 
و تصاویــری از لحظه برخورد را نیز ثبت کرد که 
این نوع حرکات نشان از یک برنامه ریزی حرفه ای 

در بین ایرانی ها دارد.
چرا از موشک ذوالفقار

 استفاده شد؟
این اندیشــکده فرانسوی در بخش دیگری از 
تحلیل خود با بیان اینکه در حمله موشکی ایران 
سؤاالت زیادی نهفته است، به تشریح ویژگی های 
موشــک ذوالفقار پرداخته و افزوده است: یکی از 
ســؤاالت بزرگ درباره این موشک نسبت میزان 
وزن به برد این موشــک اســت. مقامات ایرانی 
در زمان رونمایی بردی در حدود ۷۰۰ کیلومتر 
را برای این موشــک اعالم کرده اند که نسبت به 
اعضای اولیه خانواده موشک فاتح ۱۱۰ رشدی در 

حدود ۱۳۰ درصدی را نشان می دهد.
 Fondation pour la recherche
stratégique با تاکید بر اینکه بین محل پرتاب 
تا نقطه برخورد فاصله ای در حدود ۶۵۰ کیلومتر 
وجود داشته، متذکر شده است: این افزایش شدید 
برد در صورتی که با کاهش میزان وزن سر جنگی 
بدست نیامده باشد نشانه استفاده از مواد سبک 
وزن پیشــرفته در حجم باال در ساخت موشک و 

همچنین ارتقاء سیستم پیشران است.
»ایران در حال حاضر از پیشرانه های کامپوزیتی 
در خانواده موشک های فاتح ۱۱۰ استفاده می کند 
که نسبت به مدل های اولیه پیشرفت فوق العاده ای 
محسوب می شود. به نظر می رسد که مهندسان 
ایرانی در بخش پیشــران های سوخت جامد به 
پیشرفت های مهمی نائل شده اند. در صورتی که 
این پیشرفت ها صحت داشته باشد بایستی نگران 
سطح تکنولوژی و دانش ایران در این بخش بود.«

اندیشکده مشهور فرانسوی با اشاره به اینکه 
مشخص است که ایران به سامانه های ماهواره ای 
مثل جی پی اس دسترسی ندارد، درباره علت دقت 
موشک هایی چون ذوالفقار به گمانه زنی پرداخته 
و افزوده اســت:  یکی از روش های ایرانیان برای 
افزایش دقت موشک های خود، کار بر روی سر های 
جنگی جدا شونده با قابلیت هدایت تا لحظه آخر 
اســت که پیش از این بر روی موشک هایی مثل 

عماد نیز نصب شده بودند.
به اعتقــاد تحلیلگران این اندیشــکده، یک 
نکته مهم درباره خانواده موشــکی فاتح ۱۱۰ و 
موشک ذوالفقار قابلیت پرواز نیمه بالستیک این 
موشک هاست. در این حالت این موشک ها از جو 
زمین خارج نمی شوند و در مرحله فاز نهایی نیز به 
نسبت سرعت پایین تری دارند و کنترل و هدایت 

آنها در این مرحله نیز آسان تر است.
ایران از حمله به دیرالزور

چه درس هایی گرفت؟
بخش تکــراری اکثر تحلیل هــای غربی، به 
موضوع ایران هراســی تعلق دارد که این مطلب 
موسســه مذکور نیز خالی از این بخش نیســت 
و در آن با اشــاره به اینکه موشک های کوتاه برد 
و راکت های هدایت شــونده ایرانی چالش بسیار 
بزرگتری نسبت به موشک های دوربرد محسوب 
می شوند، آمده است: کشورهای همسایه ایران که 

سرمایه گذاری سنگینی در بخش دفاع موشکی 
کردنــد و همچنین پایگاه های نظامی آمریکا در 
اطراف ایران، همگــی در تیررس این خانواده از 
موشــک ها و راکت های ایرانی قــرار دارند. این 
راکت ها و موشــک ها گزینه های بیشتری را در 
اختیار ایــران برای مقابله با ســامانه های دفاع 
موشــکی قرار می دهد. از طرفی اگر به گروه های 
طرفدار ایران مثل حزب اهلل برسد می تواند چالشی 

برای اسراییل باشد.
اندیشکده مشهور فرانسوی با تاکید بر اینکه 
به نظر می رسد ایران اطمینان بیشتری به قوای 
موشــکی خود برای اســتفاده از آن در حمالت 
پیدا کرده اســت، افزوده است: برای فهمیدن اثر 
کامل حمله موشــکی ایران الزم اســت بررسی 
دقیقی نسبت به خسارت وارد شده به وسیله این 
حمله انجام شــود. البته برخی از مقامات نظامی 
اسراییل، حمله موشکی ایران را با دقت کم ارزیابی 
کرده اند اما تا زمانی که مدرک مشخصی از سمت 
عربستان، اسراییل یا آمریکا ارائه نشود نمی توان 

بر روی این صحبت ها مانور داد.
سؤاالتی درباره توان موشکی ایران

به اعتقاد تحلیلگران این اندیشــکده سؤاالت 
مهمــی پس از ایــن حمله موشــکی در اذهان 
کارشناســان ایجاد شده است و با توجه به اینکه 
در جریان جنگ سوریه موشک های کروز روسی 
و موشــک ذوالفقار ایرانی برای اولین بار مجال 
استفاده واقعی در رزم را بدست آوردند، مشخص 
شده است اگر موشک های سری فاتح و ذوالفقار در 
تعداد باال شلیک شوند می توانند دست برتر را در 
بخش تاکتیکی و عملیاتی به ایرانی ها اعطا کنند.
موسســه مذکور با طرح این سؤال که کدام 
تکنولوژی پیشــرفته در زمینه طراحی، پیشرانه 
و هدایت به توســعه موشک ذوالفقار منجر شد؟ 
ادامه داده است: آیا این تکنولوژی ها در سال های 
اخیر به ایران وارد شده یا خیر؟ اگر این تکنولوژی 
وارداتی نیست آیا مشخص است که سطح تحقیق 
و توسعه و همچنین توان علمی – صنعتی ایران در 
بخش موشکی تا به کجا پیشرفته است و اثر این 
پیشرفت در آینده منطقه خاورمیانه و برنامه ریزی 

نظامی کشورهای منطقه چه خواهد بود ؟
پایگاه مطالعات اســتراتژیک در جمع بندی 
تحلیل خود با اعالم اینکه نمی توان بدون پاسخ 
دقیق به این ســؤاالت درباره توان موشکی ایران 
،به یک نتیجه گیری کلی رســید، صریحا تاکید 
کرده است: تصور کردن ایران به عنوان کشوری 
که نیازمند تکنولوژی خارجی برای موشک های 
خود اســت  یک اشتباه وحشتناک خواهد بود و 
در نهایت نیز باید درباره برنامه موشکی ایران این 
ســؤال را مطرح کرد که قدم بعدی ایرانیان چه 

خواهد بود؟

زنده باد منافع من
 مرده باد مخالف من!

یکی از بازیگران سینما و تلویزیون اخیرا از توهین جریان های 
تمامیت خواه به وی به خاطر ســتایش از شــهدای مدافع حرم 

سخن گفته است.
به گزارش خبرنگار کیهان، برخوردهای خصم آلود با هنرمندان 
آن هم از ســوی جریان هایی که داعیه دار آزادی بیان هســتند 
تازگی ندارد و ســال هاســت که در فضای فرهنگی و رسانه ای 
ما اتفاق می افتد. شــبکه های ماهواره ای ضدایرانی و شبکه های 
اجتماعــی نیز به کمک گروه های فشــار آمده اند و به رفتارهای 

آنها ضریب می دهند. 
توهین به هنرمندان به خاطــر انجام اعمالی مغایر با منافع 
این گروه ها از اواخر دهه ۸۰ شــروع شــد. از آن دوران بود که 
هنرمندان و بازیگرانی که در فیلم های ضدفتنه ۸۸ حضور یافته 
بودند بــا تندترین واکنش ها از ســوی تمامیت خواهان مواجه 
می شدند. مثل برخوردهایی که با بازیگرانی چون »امین حیایی« 
و »علی رام نورایی« شد. حتی کار به جایی رسید که اگر یک بازیگر 
در زندگی شخصی خود، رفتاری برخالف فرهنگ این جریان ها 
بــروز می داد هم به موج تخریب و توهین بر می خورد. نمونه بارز 
چنین هنرمندانی، »پروانه معصومی« و »الهام چرخنده« بودند. 
»شــهاب حســینی« هم حتی از گزند این گروه ها در امان 
نماند! این بازیگر ، ســال گذشــته و پس از آنکه جایزه بهترین 
بازیگر جشــنواره کن را دریافت نمود و آن را به ساحت مقدس 
امام زمان)عج( تقدیم کرد، با رفتارهای پرخاشگرانه گروه های به 
اصطالح دموکراسی خواه مواجه شد. البته شبکه های ماهواره ای 
نیز شهاب حســینی را بی نصیب نگذاشتند؛ بی بی سی فارسی، 
من و تو، صدای آمریکا و همچنین شبکه های مبتذل سلطنت طلب، 
گزارش هایی توأم با عصبانیت و ناراحتی را علیه این بازیگر ایرانی 
پخش کردند.مجری اخبار شبکه بی بی سی با حالتی از تأسف بیان 
کرد که شــهاب حسینی جایزه خود را به امام زمان تقدیم کرده 
است! شبکه من و تو هم نسبت به شهاب حسینی ابراز ناامیدی 
کرد و تاکید نمود که این بازیگر می توانست این جایزه را در دلش 
به امام زمان)عج( تقدیم کند! شــبکه صدای آمریکا هم شهاب 

حسینی را »وابسته« توصیف کرد!
اما این موج در ســال های 9۵ و 9۶ و در آســتانه برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری افزایش یافت. اگر تا قبل از این موقع، 
تخریــب هنرمندان فقط به لمپن های فعال در فضای مجازی یا 
شبکه های ماهواره ای معاند محدود می شد، از این زمان رسانه های 
رســمی دولتی نیز وارد میدان شدند! به طوری که کوچک ترین 
انتقادی از دولت، با توهین های این رســانه ها همراه بود. نمونه 
بارز چنین ماجرایی، فحش های رکیک رســانه های اصالح طلب 

به مهران مدیری بود. 
صحبت های بهنوش بختیاری در مراســم ســالگرد تأسیس 
فارس پالس که از اهانت های عده ای به وی به خاطر ستایش از 
شــهدای مدافع حرم سخن گفته بود نشان می دهد، جریان های 
تمامیت خــواه مدعی آزادی بیان در برخورد با هنرمندان حتی 
بــه خودی های خود نیز رحم نمی کننــد و هنرمندانی از جبهه 
خودشان را نیز در صورت بروز رفتاری مغایر با منافع خود، هدف 

تخریب قرار می دهند. 
لطفًا کمی مطالعه کنید!

بدنبال قتل فجیع دختر بچه هفت ســاله پارس آبادی به نام 
آتنا اصالنی، گروهی از رســانه های معلوم الحال خارجی موجی 
از تبلیغــات به راه انداختند و علت چنیــن قتل هایی را به عدم 
آموزش های جنسی در کودکان و عدم اجرای قوانینی مانند سند 

۲۰۳۰ مربوط دانستند! 
به گــزارش خبرنگار کیهــان، طبق معمــول و بالطبع این 
رســانه های وابسته، گروهی از شبه روشنفکران  غربگرای داخلی 
نیز همان حرف ها را تکرار کردند و بعضا با سیاه نمایی مفرط، سعی 

کردند از فضای ایجاد شده، بهره خود را بگیرند. 
از جمله این افــراد یکی از کارگردانان زن ســینمای ایران 
است که ادعای فیلمسازی اجتماعی دارد. وی از موقعیت پیش 
آمده سوء اســتفاده کرده و طی یک یادداشت، تصویری فاجعه 
بار از جامعه ایران ارائه داده است و با اشاره غیرمستقیم به سند 

۲۰۳۰، می نویسد:
»... هیچکس حق طرح ســؤال، حــق اعتراض، حق آموزش 
مراقبت های دفاعی الزم به بچه های در معرض آسیب، با سونامی 
غرایز فرو خفته و سرکوب شده کمین گرفته در هر کوچه، پس 
کوچه ای را ندارد...« و در پایان با لحنی کنایه آمیز اضافه می کند: 
»... هیس، موضوعات کوچکی مثل »آتنا« را بزرگ نکنید، کارهای 
بزرگ تــر فرهنگی مثل لغو مجوز کنســرت و توقیف فیلم های 
سینمایی و پایین آوردن دیش های ماهواره در اولویت است...« !

اظهــارات این گارگردان در حالی اســت کــه پژوهش های 
دانشگاهی نشــان می دهد میزان آســیب های اجتماعی از این 
دست در کشــورهایی که سند ۲۰۳۰ را اجرا کرده اند به مراتب 
بیشــتر از ایران است. در واقع کشورهای غربی آماری به مراتب 

نگران کننده تر از ایران دارند.
بر اساس گزارش های متعدد از جمله گزارش معتبر »نوردیک« 
از دانشگاه استکهلم سوئد، در سال ۲۰۱۱ به طور متوسط روزانه 
۶۰ تعرض جنسی به کودکان، به پلیس این کشور گزارش شد. 
این درحالی است که پلیس این کشور معتقد است بیشتر جنایات 
جنسی اساسا گزارش نمی شود. براساس همین گزارش، در سال 
۲۰۱۰ بیــش از ۲۳ هزار کودک در انگلیس و ولز قربانی تجاوز 
جنسی شدند.ســازمان ملل در گزارش نوامبر ۲۰۱۱ آورده بود 
که در ایاالت متحده نیز حدود ۶۰ درصد دختران در سن ۱۲ تا 
۱۶ سال، اذیت و آزار جنسی را در مدارس تجربه کرده اند. یعنی 
همان سنینی که تحت کالس های آموزش جنسی سند ۲۰۳۰ 
قرار دارند! رقم ۱/۱ میلیون بارداری ناخواسته ساالنه در میان این 
نوجوانان که نیمی از آن به سقط جنین و نیمی دیگر به کودکان و 
مادران بی سرپرست منجر می شود، حاصل همین آموزش هاست!
آمار وزارت بهداشــت و خدمات انسانی آمریکا نشان می دهد 
به طور متوســط هر هشــت دقیقه، یک کودک در آمریکا مورد 
تجاوز جنسی قرار گرفته است، یعنی در حدود ۶۶ هزار سوءرفتار 
جنســی علیه کودکان در هر سال که ۳4 درصد از این کودکان 
کمتر از ۱۲ ســال سن داشــته اند! اما دانشگاه »کلرادو« چندی 
پیش آماری از سوءاستفاده جنسی به خصوص در میان کودکان 
این کشور منتشر کرد که در هر دو دقیقه یک کودک در آمریکا 

مورد سوءاستفاده جنسی قرار می گیرد. 
اگرچه آمارهایی از این دست وظیفه قانونی مسئوالن کشور 
را در برخورد با آســیب های اجتماعی موجود انکار نمی کند اما 
ظاهرا خانم کارگردان به اندازه کافی مطالعه نداشته و از اخبار و 

پژوهش های روز دانشگاهی بی خبر است.

امیر پوردستان:

قرارگاه پدافند هوایی قدم های بلندی را 
متناسب با تهدیدهای روز برداشته است

جانشین فرمانده کل ارتش گفت: قرارگاه پدافند هوایی 
یک نیروی نوپاســت اما با تالش و پشتکار کارکنانش 
توانسته قدم های بلندی متناسب با تهدیدهای روز بردارد.

به گزارش مهر، امیر احمد رضا پوردستان با حضور در مرکز 
فرماندهی شبکه یکپارچه قرارگاه پدافند هوایی از این مرکز بازدید 
و از طریــق ویدئو کنفرانس با فرماندهان مناطق پدافند هوایی 

کل کشور گفت و گو کرد.
وی اظهار داشت: امروز پدافند ارتش یک یگان زنده، با نشاط 
و عملیاتی است و در عرصه های مختلف قابلیت ها و صالحیت های 

خود را نشان داده است.
جانشــین فرمانده کل ارتش گفت: امروز با شکل تازه ای از 
تهدیدها روبرو هســتیم که از نظر نوع، شکل و اندازه با گذشته 
تفاوت دارد و همه ما وظیفه داریم متناسب با تهدیدها ظرفیت 

دفاعی الزم را ایجاد کنیم.
امیر پوردستان افزود: قرارگاه پدافند هوایی یک نیروی نوپاست 
اما با تالش و پشتکار کارکنانش توانسته قدم های بلندی متناسب 

با تهدیدهای روز بردارد.
وی تصریــح کــرد: والیت مداری، تعهد، تالش و پشــتکار 
خســتگی ناپذیر از شاخصه های موفقیت قرارگاه پدافند هوایی 

خاتم االنبیا)ص( است.

رقابت ۱000 دانش آموز دختر و پسر 
در مسابقات قرآنی

مدیــرکل قرآن، عترت و نماز آمــوزش و پرورش با 
بیان اینکه رقابت 1000 دانش آموز دختر و پسر در بخش 
پژوهشی مسابقات قرآن، عترت و نماز در حال برگزاری 
است، گفت: بخش آوایی مسابقات نیز در مردادماه برگزار 

خواهد شد.
محمدرضا مســیب زاده مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت 
آموزش و پرورش با اشــاره به برگزاری ســی و پنجمین دوره 
مســابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان، اظهار داشت:  این 

مسابقات در بخش آوایی و پژوهشی در حال برگزاری است.
وی ادامه داد: هم اکنون مســابقات بخش پژوهشــی شامل 
»نهج البالغه«، »صحیفه ســجادیه«، »احکام«، »انشاء نماز« و 
»تفسیر« دختران دانش آموز در حال برگزاری است و تا ۲۸ تیر 
ماه ادامه دارد؛ ضمن اینکه در همین بخش و در حوزه پســران 

نیز مسابقات از ۲۰ لغایت ۲۳ تیرماه برگزار شد.
 مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش با بیان 
اینکه در این مســابقات شاهد حضور ۱۰۰۰ دانش آموز دختر و 
پسر هستیم، تصریح کرد: این دانش آموزان برگزیده و ماحصل ۷ 

میلیون دانش آموز در مراحل منطقه ای و استانی هستند.
 مسیب زاده، انس با قرآن، ارتقای سطح علمی و ایجاد انگیزه 
در بین دانش آموزان را از اهداف برگزاری این مسابقات عنوان کرد 
و گفت: دانش آموزان شرکت کننده عالوه بر بازدید از مکان های 

سیاحتی، در محفل قرآنی نیز حضور پیدا می کنند.
وی خاطر نشان کرد: مسابقات بخش آوایی دانش آموزان نیز 
که شــامل »قرائت قرآن«، »حفظ و ترتیل« و »مداحی و اذان« 
اســت، در دو بخش مجزای پسران و دختران، از ۱4 لغایت ۲۳ 

مردادماه در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

تشییع پیکرهای ۲ شهید تیراندازی تروریست ها 
در سراوان

پیکرهای مطهر شــهیدان غالم جان نقیبی و عتیق 
نقیبی کــه در تیراندازی تروریســت ها از داخل خاک 
پاکســتان در منطقه مرزی روستای کوهک سراوان به 

شهادت رسیدند دیروز در این شهرستان تشییع شد.
مراسم تشییع این ۲ شهید با حضور فرماندار، فرمانده سپاه، 
علمای شــیعه و سنی و اقشــار مختلف مردم سراوان از مقابل 
ســاختمان سپاه تا مســجد علی ابن ابیطالب)ع( این شهرستان 

برگزار شد.
پیکرهای این ۲ شهید دیروز در روستای کوهک سراوان به 

خاک سپرده شدند.
این ۲ شهید کارگر بومی منطقه بودند که ۲4 تیرماه جاری 
در اثر تیراندازی عوامل گروهک تروریســتی از آن سوی مرز به 

شهادت رسیدند.
روز شنبه هفته جاری  یک تیم تروریستی وابسته به استکبار 
جهانی و سرویس های جاسوســی بیگانه از داخل خاک کشور 
پاکســتان با ســالح های منحنی زن و سبک به سمت مرزهای 

جمهوری اسالمی ایران در منطقه سراوان شلیک کردند.
اقدام تروریســت ها با عکس العمل متقابل رزمندگان قرارگاه 
قدس نیروی زمینی ســپاه مواجه و منجر به هالکت یک تن از 

تروریست ها و زخمی شدن ۲ نفر دیگر از آنان شد.
در این اقدام تروریستی با متواری شدن بقیه تروریست ها به 
عمق خاک کشــور پاکستان ۲ نفر از کارگران بومی که در حال 

کار در منطقه بودند به شهادت رسیدند.

پیکر یک شهید دزفول
 بعد از 3۵ سال شناسایی شد

 پیکر مطهر شهید جاویداالثر »غالمحسین دیمی« از 
شهدای گلگون کفن دزفول بعد از۳۵ سال شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از شناسایی پیکر مطهر این 
شــهید واالمقام قرار اســت پیکر آن شهید برای خاکسپاری به 

دزفول منتقل شود.
شهید غالمحسین دیمی در عملیات رمضان به درجه رفیع 

شهادت نائل آمد.
قرار اســت همزمان با سالگرد شهادت امام جعفر صادق)ع( 
رئیس مذهب تشیع پیکر مطهر و گلگون کفن ۱۸ شهید در پنج 

منطقه خوزستان تشییع و به خاک سپرده شوند.

خانواده آمریکایی پس از یک سال حضور 
در ایران در روستای قرآن آباد فارس، حافظ 

قرآن کریم شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده آمریکایی 
»شیخ« در آمریکا به قصد حفظ قرآن راهی ایران 
شدند و در روستای قرآن آباد یا محمد آباد از توابع 
شهرستان استهبان با تمام سختی ها  به مدت یک 
سال به قصد حفظ قرآن زندگی کرده و حافظ قرآن 
 شدند و در حال حاضر همه خانواده یعنی مادر و 
سه فرزند خانواده شیخ از حافظان قرآن هستند.

حلیمه شیخ مادر خانواده گفت: من و بچه ها 
به خاطر عالقه ای که به قرآن داشتیم برای حفظ 

آن به ایران آمدیم.
وی ادامه داد: من تا هفده ســالگی در ایران 
بزرگ شــدم بعد ازدواج کردم و به آمریکا رفتم 
و االن هجده ســاله که در آمریکا زندگی می کنم  

و فرزندانم حوریه فاطمه شیخ ۱۵ ساله، سکینه 
فاطمه شــیخ ۱۰ ســاله و کمیل۱4 ساله حافظ 

قرآن هستند.
شیخ افزود: ما در آمریکا حق کنترل فرزندانمان 
را نداریم. آنجا آزادی زیاد بوده و پر از موارد منفی 
برای بچه ها است و خانواده ها خودشان باید انتخاب 
کنند و خوبی را از بدی تشــخیص دهند یکی از 
دالیلی که فرزندانم را به ایران و روستای محمد آباد 
استهبان آوردم تا در این روستا حافظ قرآن شوند 

همین بود.
حلیمه شیخ مادر خانواده تصریح کرد: بدون 
شــک اگر پاکی قلبِ مان را با حفظ قرآن حفظ 
کنیم در زندگی هم راه راست را ادامه می دهیم.

در ادامه کمیل پســر خانواده شیخ نیز گفت: 
حفظ قرآن در زندگی من بســیار تأثیر  گذاشت، 
قرآن کامل ترین کتابیست که می شناسم و قرآن 

راه زندگــی را به ما نشــان می دهد، من از قرآن 
احترام به پدر و مادر را بهتر یاد گرفتم، کمک به 

دیگران و صبر کردن را یاد گرفتم.
فاطمه حوریه دختر بزرگ خانواده شــیخ نیز 
ادامه داد: اگر افراد دیگر را حتی در کشور آمریکا 
که ممکن است دید خوبی نسبت به اسالم نداشته 
باشند با قرآن آشنا کنیم، اخالقشان بهتر می شود.
حلیمه شیخ مادر خانواده ادامه داد: در آمریکا 
با ایجاد گروه داعش دیدشــان نســبت به اسالم 
خیلی عوض شده ولی من در اماکن عمومی مثل 
دانشــگاه که می روم می گویند با آشنایی با شما 
دیِدمان نسبت به اسالم بسیار عوض شده خودشان 
می خواهند که برایشــان قــرآن بخوانم در مورد 
دینمان می پرسند و اتفاقا نسبت به اسالم بسیار 
اشــتیاق دارند و به نظرم اگر یک ُمبلغ خوبی از 
اسالم در آمریکا باشد بسیار خوب خواهد توانست 

دین اسالم را در این کشور تبلیغ کند.
وی ادامه داد: بعضی هستند وقتی در کشوری 
مثل آمریکا می روند همه چیزشان عوض می شود 

حتی دینشان را فراموش می کنند.
این مادر حافظ قرآن تصریح کرد: یاد گرفتم 
که نماز اول وقت را بجا بیاورم چون خداوند همان 
لحظه اذان بندگانش را صدا می زند و باید سریع به 
خدا لبیک گفت می توان نماز را دیرتر هم خواند 
اما لذت و دلنشینی آن همان لحظه ای خواهد بود 

که خداوند انسان را صدا می زند.
خانم حلیمه شــیخ مادر خانواده حافظ قرآن 
یادآور شــد: باید همه مسلمانان چه شیعه و چه 
سنی با هم متحد باشند تا بهتر در برابر دشمنان 
اســالم بایستند اگر سنی و شــیعه با هم متحد 
نباشــند هر دو گروه ضعیف می شوند و دشمن 

راحت تر می تواند به اسالم ضربه بزند.

در روستای قرآن آباد فارس؛

خانواده آمریکایی حافظ قرآن كریم شدند


