
اخبار كشور

شهید مظلوم، آیت اهلل بهشتی)ره(: ما، ایمانمان را، اخالصمان، 
عملمان را درست می کنیم و با اسالم منطبق می کنیم، اگر این 

را داشته باشیم یاری خدا تضمین شده است.

اخبار ادبی و هنری
در نکوداشت سردبیر فقید »کیهان بچه ها« اتفاق می افتد

نامگذاری یک خیابان
 به نام »امیرحسین فردی«

به همت بنیاد نخبگان استان اردبیل، همایش بزرگداشت مرحوم امیرحسین 
فردی، سردبیر فقید مجله کیهان بچه ها 25 مهر برگزار می شود. همچنین قرار 

است خیابان یا میدانی هم به نام پدر داستان انقالب نامگذاری شود.
حسین شــائقی، مدیر بنیاد نخبگان استان اردبیل در گفت وگو با خبرنگار 
کیهان، درباره برنامه های بزرگداشــت امیرحســین فردی گفت: بنا بود که این 
حرکت به مناســبت سالگرد تولد این نویســنده )پنجم مهر( برگزار شود، اما به 
دلیل همزمان شدن این مناسبت با تاسوعا و عاشورای حسینی)ع(، این برنامه با 

کمی تاخیر برگزار خواهد شد.
وی افزود: ازجمله برنامه های نکوداشــت، برگزاری یک نشست تخصصی در 
دانشگاه محقق اردبیلی در تاریخ 25 مهر خواهد بود که در این نشست برخی از 
نویسندگانی که ارتباط نزدیکی با این نویسنده داشتند همچون محسن مومنی 
شــریف، محمد ناصری، مرتضی سرهنگی به سخنرانی خواهند پرداخت. پخش 
کلیپی از تصاویر دیده نشده از مرحوم فردی و تکریم از خانواده وی نیز از دیگر 

برنامه هاست.
مدیر بنیاد نخبگان استان اردبیل ادامه داد: از دیگر برنامه های ما در راستای 
نکوداشت مرحوم امیرحسین فردی، نامگذاری یک کتابخانه در شهرستان »نیر« 
به نام این نویســنده است. شورای شهر نیر همچنین بنا دارد یکی از خیابان ها و 
میادین اصلی این شهرســتان که زادگاه این نویسنده است را به نام امیرحسین 

فردی نام گذاری کند. 
وی از اجرای برنامه های این نکوداشــت در روســتای زادگاه فردی نیز خبر 
داد و گفت: در ابتدای ورودی روستای قره تپه هم بناست یک تابلوی نمادین و 
هنرمندانه با مضمون »به زادگاه امیرحســین فردی خوش آمدید« نصب بشود. 
همچنین قرار اســت خیابان متصل به منزل مرحوم فردی در این روستا نیز به 
اســم وی نامگذاری شود. در نهایت نیز یک تابلوی نقاشی روی کاشی از مرحوم 

امیرحسین فردی نیز به خانواده وی تقدیم خواهد شد.
گفتنی است، امیرحســین فردی، ملقب به پدر داستان انقالب است که از 
ابتدای انقالب تا پایان عمر خود، مدیرمســئول و ســردبیر نشریه »کیهان بچه 
ها« بود. وی رمان هایی چون »ســیاه چمن«، »اســماعیل«، »گرگسالی« و... را 
با مضمون انقالب اســالمی نگاشته اســت. فردی، پنجم اردیبهشت سال 92 از 

دنیا رفت.
مستند هویدا؛ افشاگر و اغواگر

فیلم مســتند »زندگی، زمانه و مرگ هویدا«درباره امیرعباس هویدا )یکی 
از موثرترین و پرســر و صداترین عناصر دوران پهلوی دوم( طی چهار قسمت از 

شبکه مستند سیما پخش شد. 
به گزارش خبرنگار کیهان، مستند هویدا که کاری از »خانه مستند انقالب 
اسالمی« است، با استفاده از تحقیق و پژوهشی گسترده، بهره گیری از تصاویری 
که بعضا )مانند دادگاه هویدا( برای نخســتین بار پخش می شــدند و همچنین 
ســاختاری قابل قبول، توانسته پاسخی درخور و شایســته درمقابل رسانه های 
بیگانه و شبکه های معلوم الحال وابســته به سرویس های اطالعاتی و جاسوسی 
غرب ارائه دهد. شــبکه هایی که جهت تطهیر و منزه ســاختن چهره و کارنامه 
سیاه عناصر فاسد رژیم شاه از جمله هویدا با انتشار کتاب و ساخت فیلم، تالشی 

گسترده انجام داده اند. 
پرداختن به گذشــته هویدا از دوران کودکی و بررســی اصل و نســب وی 
در خانواده ای بهایی، ارتباط و سرسپردگی اش به محافل آمریکایی، بی اختیاری 
کامل در برابر شاه و دربار، مسئولیت دوم کشور بیش از 13 سال و در سیاه ترین 
دوران رژیم شــاه، میدان دادن به فساد و تباهی درباریان و اطرافیان محمدرضا 
پهلوی و... از جمله فرازهای مهمی به نظر می رســد که مستند »زندگی، زمانه 

و مرگ هویدا« ساخته مصطفی شوقی در کادر دوربین خود قرار داده است.
اما علیرغم همه تالش و ســعی قابل تقدیر دوســتان »خانه مستند انقالب 
اسالمی« در ســاخت مســتند »زندگی، زمانه و مرگ هویدا«، به نظر می رسد 
که برخی از نکات محوری زندگی و کارنامه ســیاه این صدراعظم مرموز مغفول 
مانده و بعضی از مســائل نیز )علیرغم گفت و گو با اساتید معتبری همچون قاسم 
تبریزی و ابراهیم ذوالفقاری( متاسفانه توسط برخی کارشناسان نه چندان موثق، 

وارونه نمایی شده است. 
مثال اگرچه به رابطه آمریکا و رژیم شاه اشاراتی وجود دارد اما تصمیمات شاه 
از جمله درباره اصالحات ارضی یاجشن های شاهنشاهی و یا حتی نخست وزیری 
هویدا به گونه ای نشــان داده شده که گویا مستقال و با ابتکار شخصی خود شاه 
گرفته شــده! یا اگرچه به اهمیت حبیب اهلل عین الملک )پدر هویدا( در تصمیم 
گیری های منطقه ای پرداخته شده اما به نقش برجسته او در شناسایی و معرفی 
رضاخان به اردشیر ریپورتر )عامل اصلی سیاست های خاورمیانه ای صهیونیسم( 
برای برپایی رژیم پهلوی، اشاره ای نمی شود و یا اساسا از عضویت دیرپای هویدا 
در تشــکیالت فراماسونری و لژهای مختلف آنکه نقش مهمی درانتخاب وزراء و 
اتخاذ سیاســت های دولت او داشتند،سخنی نمی رود، گویی سخن از تشکیالت 
فراماسونری مانند آنچه در رسانه های شبه روشنفکری رایج است، همچنان تابو 

بوده وحکایت همان قضیه »اسمشو نبر« است!
تاسف بارتر اینکه در این فیلم مستند، دهه 40 در دوران صدارت هویدا، دهه 
شکوفایی اقتصاد ایران نمایانده شده و دست اندرکاران اقتصاد آن دوران )از جمله 
عنصر سرســپرده ای به نام علینقی عالیخانی، رابط شبکه صهیونیستی زیتون و 
واســط اصلی حضور اسرائیل در ایران( را مردانی کارآمد و متخصص در پیشبرد 
اقتصاد ایران جلوه داده! این درحالی اســت که به استناد اسناد مختلف داخلی و 
خارجی، کلید نابودی اقتصاد ایران از همان دهه 40 زده شد که با طراحی امثال 
»والت ویتمن روستو«ی یهودی و »موشه دایان« اسرائیلی، طرح هایی همچون 
اصالحات ارضی و لوایح ششــگانه به نابودی کشاورزی و دامپروری ایران  به نفع 
پروژه های کشاورزی اســرائیل در ایران نظیر پروژه دشت قزوین و برقراری یک 
صنعت دست چندم مونتاژ منجر گردید. برای تحلیل اقتصاد دهه 40 ایران، هیچ 
منبعی موثق تر از فرمایشهای حضرت امام خمینی)رحمه اهلل علیه(نیست که طی 

نامه ای در سال 1346 خطاب به خود هویدا نوشتند:
»... شماها... ناظر فقر و گرسنگي ملت و ورشکستگي بازار و بیکاري جوانان 
فارغ التحصیل هســتید، ناظر وضع اختالل فالحت و زراعت، اختالل وضع بازار و 
تسلط اسرائیل بر شئون اقتصادي کشور بلکه به طوري که گزارش داده اند دخالت 
اسرائیل در فرهنگ مي باشید. ناظر فقدان ضروریات اولیة زندگي در غالب دهات 
نزدیک به مرکز چه رسد به دهکده هاي دور افتاده از قبیل آب آشامیدني سالم، 

حمام و وسائل بهداشت هستید...«
همچنین مستند تحلیلی یک بعدی از زمینه های شکل گیری انقالب اسالمی 
ایران نشــان می دهد به نحوی که با نگاهی مــادی همه تحوالت را در تحوالت 
اقتصادی خالصه کرده و ســخن چندانی از نابودی فرهنگ اسالمی - ایرانی، از 
بین رفتن اســتقالل کشور، سیاست های دین ستیزانه رژیم پهلوی و قرار گرفتن 

بهائیان در رأس امور به عنوان عوامل اصلی انقالب به میان نمی آورد.
رونمایی از تندیس 

شهید فهمیده در ارمنستان
به مناسبت آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس، تندیس شهید حسین 

فهمیده با حضور سفیر کشورمان در ارمنستان رونمایی شد.
به گزارش فارس، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس، 
تندیس دانش آموز شــهید حســین فهمیده با حضور سیدکاظم سجادی سفیر 
جمهوری اســالمی ایران در ارمنستان و داویت ســاهاکیان معاون وزیر علوم و 
آموزش ارمنســتان، روز دوشــنبه سوم مهر در مدرسه شــماره 200 )مجتمع 

آموزشی شهید فهمیده( ایروان رونمایی شد.
ســاهاکیان معاون وزیر علوم و آموزش ارمنســتان نیز از ضرورت آموزش و 
تربیت انسان ها از سنین اولیه کودکی سخن گفت و تاکید کرد دانش آموزان باید 
حس میهن دوستی و عشق به وطن را از سنین کودکی آموزش ببینند و همواره 

در دفاع از وطن و سرزمین خود کوشا باشند.
مارینه هوانســیان مدیر مدرسه شــماره 200 ایروان نیز با اعالم اینکه این 
مدرسه تنها مدرسه در شهر ایروان است که در آن زبان فارسی تدریس می شود، 
آمــوزش و پــرورش را الزم و ملزوم هم دانســته و بر همــکاری و همدلی بین 
دانش آمــوزان و معلمان در مدارس تاکید کرد. وی از مســاعدت ها و تالش های 
ســفیر کشورمان برای اعزام دانش آموزان این مدرسه به ایران تشکر کرد و گفت 
انجام این ســفرها عشق و عالقه دانش آموزان به یادگیری زبان فارسی را بیشتر 

می کند.
رونمایی از تندیس شــهید محمدحسین فهمیده توسط سفیر کشورمان و 
معاون وزیر آموزش و علوم ارمنســتان به همراه معلمان مجتمع آموزشی شهید 

فهمیده ایروان بخش دیگری از این مراسم بود که صورت پذیرفت.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

روش های شیطانی اغوای بندگان
»هر کــدام از آنها را می توانی با صدایت تحریک 
کن، و لشکر ســواره و پیاده ات را بر آنها گسیل 
دار، و در ثروت و فرزندانشان شرکت جوی، و آنان 
را با وعده ها سرگرم کن! ولی شیطان، جز فریب و 

دروغ، وعده ای به آنها نمی دهد.«
اسراء- 64

پیکر آیت اهلل غروی در تهران تشییع شد
پیکر آیت اهلل ســیدمحمدرضا غروی از یاران دیرین 
امام راحل در میان حضور پرشــور مردم محله گلشن 

تهران تشییع شد.
به گزارش رســا، آیت اهلل خرازی بر پیکــر مرحوم آیت اهلل 

سیدمحمدرضا غروی نماز اقامه کرد.
پس از برگزاری مراســم تشییع، پیکر مطهر این عالم ربانی 

در مسجد گلشن به خاک سپرده شد.
مرحوم آیت اهلل ســیدمحمدرضا غروی عصر یکشــنبه دوم 

مهرماه، به دلیل کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت.

سیدجواد ابطحی:
رئیس  دیوان محاسبات 

باید پاسخگوی تبرئه نجومی بگیران باشد
نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس گفت: رئیس  
دیوان محاســبات باید پاسخگوی تبرئه نجومی بگیران 

باشد.
ســیدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس 
شــورای اسالمی، با اشاره به تبرئه برخی نجومی بگیران از سوی 
دیوان محاسبات، گفت: جامعه نسبت به موضوع نجومی بگیران 
حساس است و ما به عنوان نماینده مردم به این حکم اعتراض 
داریم و خواهان بررســی مجدد این حکم در دیوان محاسبات 
هســتیم. ابطحی با طرح این ســؤال که کمیسیون اصل نود و 
هیئت رئیســه مجلس باید این موضوع را پیگیری کنند که اگر 
آنها بیگناه بودند، چرا رئیس دیوان محاسبات در صحن و هم در 
کمیسیون اصل نود درباره تخلفات اینها گزارش ارائه داد، افزود: 
اگر اینها متخلف نبودند، چرا آقای عادل آذر گزارش کذب تهیه 

کرده و به نمایندگان ارائه داده است؟
 وی تصریــح کــرد: اگر آنها تخلف دارنــد که قطعا تخلف 
کرده اند و گزارش رئیس دیوان محاسبات نیز صحیح بوده، چرا 

اینها تبرئه شده اند؟
 به گزارش تسنیم، نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با 
تأکید بر اینکه جامعه تبرئه نجومی بگیران را نمی پذیرد و مجلس 
هم نباید در رابطه با این موضوع کوتاه بیاید، اظهار داشت: دیوان 
محاســبات بازوی نظارتی مجلس است و به همین جهت نباید 
تحت فشار  قرار گیرد، مگر اینکه بگوییم گزارش آقای عادل آذر 
کذب بوده که خدایی نکرده اگر ایشان گزارش کذب داده باید 

با وی برخورد کرد و از طرفی باید پاسخگو باشد.

اختراع یک ایرانی 
برای سومین بار مدال طالی جهانی گرفت

تبریز - خبرنگار کیهان: 
اختراع »مســعود نیکدل« مخترع  تبریزی، موفق به 
کسب مدال طالی »مسابقات جهانی اختراعات کانادا« شد.

پرچم پرافتخار ایران اسالمی، با طرح و اختراع  تولید گاز مایع 
بی بو به روش کاتالیست جذبی، بار دیگر در بین پرچم های 30 
کشور قدرتمند دنیا، سربلندتر از همیشه برافراشته شد و مدال 
 ICAN طالی کانادا و جایزه ویژه مسابقات جهانی اختراعات

تورنتو را کسب کرد. 
این اختراع توسط تیم تحقیق و توسعه - »نیک گاز«  و پس از 
10 سال تحقیق به مرحله عمل رسید که به صورت یک سامانه 
جامع برای شیرین سازی گاز مایع و احیای کاتالیست ها، مورد 

استفاده قرار می گیرد.
اختراع فوق 5 مورد گواهی ثبت اختراع از اداره ثبت مالکیت 
صنعتی کشور دارد و به تولید انبوه نیز رسیده است. اختراع این جوان 
ایرانی پیشتر از این نیز، مدال طالی جشنواره اختراعات 2015 
INPEX آمریکا، مدال طالی مســابقات بین المللی اختراعات 
INVENT ARENA 2016 چک، وجایزه ویژه جشــنواره 
 اختراعات نفت، گاز و پتروشــیمی IIFME 2017 کویت را به 

دست آورده بود.
در اختراع فوق سامانه ای ارائه گردیده که کاتالیست های مورد 
اســتفاده در شیرین سازی گاز مایع با استفاده از روش حرارتی 

احیا شده و برای مصرف مجدد آماده می شود. 
مسابقات جهانی اختراعات 2017 کانادا در تورنتو ترتیب یافته 
بود و 30 کشور ازجمله آمریکا، آلمان، روسیه، کانادا، کرواسی، 
کره جنوبی و چین در آن شرکت داشتند که مدال طال و جایزه ویژه آن 
 به اختراعی از ایران به عنوان بهترین طرح نفت، گاز و پتروشیمی اهدا 

شد.

صفحه 3
چهار شنبه ۵ مهر ۱3۹6 

6 محرم ۱43۹ - شماره ۲۱۷33

تقدیم به شهید حججی 
و همه شهدای مدافع حرم که 

اسطوره های امروزند
می برند این شــاخه را هر قدر از سر بیشتر 
مــی وزد آواز گل هــای معطــر بیشــتر 
آتــش بیدادهــا تــا خیمه زینب رســید 
می طپــد دور حــرم قلــب برادر بیشــتر 
شعله می بارند اما بی گمان خواهد شکفت 
دانــه اســپند در گرمای مجمر بیشــتر! 
صبحگاهــان از هیاهوی دمشــق آورده اند
شیشــه های عطر را گل های پرپر بیشــتر
شــمع های شــعله ور دور مزارش روشنند 
هر چــه دل پروانه تر، می آورد پر بیشــتر 
می پرد پلک شــهیدان در هــوای پر زدن 
دور گنبد می شــود جان ها کبوتر بیشــتر 
هر چه بیدل تر به سمت گنبدش پر می کشند 
می شــود دلهای شــان آیینه پرور بیشــتر 
روضه خوان آمد کنار خیمه زینب نشست
می شود آغاز بی شــک روضه از سر بیشتر 
بــاز هم یاس شــهیدی از حــرم آورده اند 
»ندبه خوان« شد شعر من در بیت آخر بیشتر
عالیه مهرابی

با حضور پرشور زائران و مجاوران امام رئوف)ع( انجام شد

وداع پُرشکوه با پیکر مطهر شهید حججی در حرم منور رضوی

با حضور رئیس  دفتر مقام معظم رهبری:

بهره برداری از ۱۳۰ مدرسه احداثی  توسط بنیاد بركت در سراسر كشور آغاز شد

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: 
جمهوری اسالمی ایران با هر اقدامی که منجر 
به تغییر مرزهای جغرافیایی و تجزیه کشورهای 
منطقه شود، مخالف است و امیدوارم مسئوالن 
اقلیم پیام الزم را از انســداد مرزهای هوایی 
ایران با منطقه کردســتان به خوبی دریافت 

کرده باشند.
هاکان تکین، ســفیر ترکیه در تهران در محل 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با امیر سرتیپ 
امیر حاتمــی، وزیر دفاع جمهوری اســالمی ایران 
پیرامون همکاری های دوجانبه و مســائل منطقه ای 

دیدار و گفت وگو کرد.
امیــر حاتمی با ابراز نگرانی از پیامدهای امنیتی 
ناشی از برگزاری رفراندوم در اقلیم کردستان عراق، 
گفت: جمهوری اسالمی ایران با هر اقدامی که منجر 
بــه تغییر مرزهای جغرافیایی و تجزیه کشــورهای 
منطقه شود، مخالف است و امیدوارم مسئوالن اقلیم، 
پیام الزم را از انسداد مرزهای هوایی ایران با منطقه 
کردستان که به درخواست دولت مرکزی بغداد انجام 

شــده به خوبی دریافت کرده باشند. وی با یادآوری 
سیاست اصولی کشورمان مبنی بر احترام به حاکمیت 
ملی و تمامیت ارضی کشورهای منطقه، افزود: اقدام 
اقلیم کردستان عراق در برگزاری رفراندوم در حالی 
که دولت و ملت رشید عراق در حال مبارزه با بقایای 
داعش هستند، به مثابه بازی در زمین تروریست های 
داعشی و حامیان منطقه ای و بین المللی آنان بوده و 

این مسئله موجب ایجاد مشکالت برای منطقه، مردم 
عراق و به ویژه کردستان عراق خواهد شد.

هاکان تکین، ســفیر ترکیه در تهران با تبریک 
انتصاب امیر ســرتیپ حاتمی بــه عنوان وزیر دفاع 
و پشــتیبانی نیروهای مسلح و ابراز امیدواری جهت 
توسعه روابط نظامی دو کشور در دوره مسئولیت وی، 
خاطرنشان کرد: اساسا روابط دو کشور ایران و ترکیه 

متاثر از اشتراکات فراوان تاریخی و فرهنگی بوده و 
امیدوارم با سفر قریب الوقوع رئیس جمهور و رئیس 
ستاد ارتش ترکیه به تهران همکاری های دوکشور در 
جهت منافــع دو ملت، صلح، ثبات و امنیت منطقه 
بیش از پیش گســترش یابد. وی با اشــاره به روند 
تحوالت حساس منطقه، تصمیم یکجانبه مسئولین 
اقلیم کردستان عراق در برگزاری رفراندوم را موجب 
نگرانی و بی ثباتی در منطقه ذکر کرد و افزود: انتظار 
داریم مســئولین اقلیم با حسن نیت مسئله را حل 
کــرده و اقدامات یک طرفه خــود را که مغایر قانون 

اساسی عراق است، متوقف سازند. 
به گزارش فارس، سفیر ترکیه در تهران با اشاره 
بــه جایگاه ایران به عنوان یک همســایه راهبردی 
در منطقه و جهان اســالم، گفت: موضوع مبارزه با 
تروریســم یکی از مهمترین سرفصل های همکاری 
دوکشــور اســت و امیدوارم دیدار مقامات دفاعی و 
نظامی تهران- آنکارا، نتایــج مثبت و پرباری برای 
دوکشــور بر پایه منافع مشــترک دو ملت به دنبال 

داشته باشد.

وزیر دفاع در دیدار سفیر ترکیه:

اقلیم كردستان پیام انسداد مرزهای ایران را دریافت كند

امیر دریادار سیاری:

ساخت زیردریایی های هسته ای در مرحله تحقیقات است
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت : ما تا امروز 
توانسته ایم انواع ناوهای موشک انداز و ناوشکن از 
جمله جماران و دماوند را تولید کنیم و بسازیم و در 
آینده نزدیک هم شماره های بعدی که پیشرفته تر 

هستند، در خط خواهند آمد.
امیر دریادار سیاری فرماندهی نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در برنامه تلویزیونی دست خط، 
به مناســبت هفته دفاع مقدس درباره تجهیز ناوهای 
کشــورمان به سوخت هسته ای و تصویب آن در دولت 
گفــت:  اینها در مراحل تحقیقاتی اســت که در همان 

مراکز تحقیقاتی مربوطه روی آن کار می شــود. آنهایی 
که از ســوخت هسته ای استفاده می کنند، قطعا نیاز به 
تجدید سوخت کمتری دارند، می توانند بیشتر دریانوردی 
کنند و امکان حضور بیشتر و طوالنی تری را در مناطق 

دریای آزاد دارند.
دریادار ســیاری با بیان اینکه ما تا به حال بیش از 
250 مورد با دزدان دریایی برخورد داشتیم و 25 کشتی 
متعلق به 25 کشور جهان از جمله امریکا را کمک کرده 
و نجات داده ایم گفت : تا امروز چهل و نهمین ناوگروه 
نیروی دریایی ما همین االن در خلیج عدن مشغول انجام 

دریانوردی اســت. حدود 7-6 یا بیشتر ناوگروه صلح و 
دوســتی اعزام کردیم که تعدادی در خزر بوده اســت، 
واکنش کشورهای دیگر جالب بود؛ اوالً دنیا نمی توانست 
باور کند بعد از انقالب و بعد از ۸ ســال دفاع مقدس و 
با تحریم های موجود این توانمندی را داشته باشیم، که 
نه تنها نیروی دریایی ما سراپا باشد و توان رزمی داشته 
باشد، بلکه بتواند در آب های آزاد جهان حضور پیدا کند.

وی افزود : این برای جهان تقریبا غیرقابل باور بود، 
اما وقتی که ما شروع کردیم این مسیر را حرکت کردیم 
و در جاهــای مختلف حضور پیدا کردیم، نگاه ها خیلی 

تغییر کرده است. علت آن هم مثاًل برداشتی که در بحث 
حضور ما در دریای مدیترانه اتفاق افتاد یا وقتی که ما 
آفریقا را دور زدیم یا در جنوب شــرق آسیا حضور پیدا 
کردیم، یا مســتمر در خلیج عدن برای برقراری امنیت 
حضور پیدا کردیم، این خیلی جلوه به کار ما داد طوری 
که امروز کشورهای منطقه و فرامنطقه ای ما را به عنوان 
نیروی دریایی مقتــدر در عرصه دریا به ویژه در بحث 
امنیت خلیج عدن قبول دارد و به توانمندی ما احترام 
می گذارد. ما االن عضو رسمی همایش فرماندهان دریایی 

حاشیه اقیانوس هند هستیم.

مراسم وداع با پیکر مطهر شهید محسن حججی 
مدافع حرم اهل بیت)ع( با حضور پرشــور زائران و 
مجاوران امام رضا)ع( در صحن جامع رضوی برگزار 

شد.
پیکر شــهید محسن حججی قبل از ظهر روز گذشته 
وارد آستان منور رضوی)ع( شده و به دور ضریح مطهر امام 
رضا)ع( طواف داده شد. دیروز همچنین مراسم وداع با پیکر 
مطهر این شهید واالمقام در صحن جامع رضوی برگزار شد.

به گزارش تســنیم، حجت االســالم والمسلمین سید 
ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی در این مراسم 
خاطرنشان کرد: عاشورا قلب تپنده تاریخ اسالم و تشیع و 
خاستگاه تولد جهاد و شهادت است، عاشورا و مکتب امام 
حسین)ع(، مکتب الهام بخش به همه آزادمردان و آزادزنان 
است. وجود مقدس اباعبداهلل برای مبارزه با جاهلیت جان 
داد و امروز جاهلیت مدرن دنبال نابودسازی مظاهر انسانیت 

است و در مقابل آن خون های مطهر، بیدارگری می کند.
وی با اشــاره به اینکه انقالب اسالمی جلوه ای از خون 
امام حســین)ع( بود افزود: امروز آنچه در ســوریه و یمن 
می بینید، محصول این خون است و مردم مسلمان هویت 
خود را بازیافته اند و بیدار شــده اند اما زورگویان دنبال آن 
هستند که این اخالق و افکار و عمل جاهلی را بر عالم دیکته 
کنند و عده ای را به عنوان داعش و القاعده علم می کنند.

شکست ناپذیر بودن  ایران 
به برکت جوانان عاشورایی 

حجت االسالم والمسلمین رئیسی تصریح کرد: جاهلیت 
مدرن از افراد جاهل بهره می برد. آنها را استخدام کرده تا 
جامعه اســالمی از اخالق، انسانیت و بهره گیری از مظاهر 
عالی انســانی تهی باشــد. چه زحماتی و چه مشکالتی را 
مســتکبران ایجاد نکردند اما مقتدای بصیرت آفرین ما با 
رصد کردن شرایط دشمن این پرچمی که در ایران اسالمی 

برافراشته شد را سرپا نگه داشتند.
تولیت آستان قدس رضوی با  اشاره به اینکه مستکبران 
می خواهند صدایی از اســالم و انســانیت نباشد و بسیار 
توطئه کردند اظهار داشت: اگر شهید حججی ها و شهدای 
مدافع حرم و تالش مســلمانان سوریه نبود باید امروز در 
کرمانشاه و مهران مقابل تکفیری ها می جنگیدیم اما مقتدای 
بصیرت آفرین ما تدبیری کردند که داعش زمین گیر شود 
و شنیدید که حلب و موصل آزاد شدند و ان شاء اهلل روزی 
خواهیم شــنید که گروه های تکفیــری به زباله دان تاریخ 
پیوســته اند. مقام معظم رهبری فرمودند شهید حججی، 

حجت خدا بر ما شد.
وی خاطرنشــان کرد: شهید حججی، بازی دشمن را 
خوب به هم زد، ایشــان و یارانش نماینده همه شهدا در 
مجلس و محفل ما هســتند، عطر بهشــتی شهادت را در 
کشــور و در بین مردم عزیز جاری کردند. شهید حججی 
رمز وحدت شد و همه وی را مورد ستایش قرار می دهند و 
یک طوفان ملی توام با وحدت با ورود این شهید به کشور 
ایجاد شد. شهید حججی به همه تعلق دارد و رمز وحدت 

در جامعه شد.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی بیان داشت: شهید 
حججی به حضرت زهرا)س( متوســل شــد و خواســت 

عاشورایی و حسینی شود و سرش در راه خدا برود؛ امروز 
بچه های ما در عالم افتخار آفریدند و اثبات کردند از چیزی 
هراس ندارند و این سند را ثبت کردند که ایران به برکت 

جوانان عاشورایی شکست ناپذیر است.
تولیت آســتان قدس رضوی تأکیــد کرد: با این همه 
جوانــان برومند و با این اخالص و شــکوه تمام گره ها و 
مشکالت اقتصادی و فرهنگی به دست توانای جوانان قابل 
باز شــدن است و گشایش ها به دســت این مردم صورت 
می گیرد، آنچه گره گشا است دست توانای همین مردم است.

تشییع پیکر شهید حججی؛ 
امروز از میدان امام حسین)ع( 

سردار پورجمشیدیان، معاون هماهنگ کننده نیروی 
زمینی سپاه در حاشیه مراسم 
استقبال از پیکر شهید محسن 
حججی، اعالم کرد که مراسم 
تشــییع این شــهید بزرگوار 
روز چهارشــنبه 5 مهرمــاه 
از ســاعت 9 صبح از میدان 
امام حسین)ع( تهران برگزار 

خواهد شد.
وی افزود: پیکر شهید روز 
چهارشــنبه به مشهد منتقل 
شــده و روز پنجشنبه نیز در 
زادگاهش )نجف آباد اصفهان( 

تشییع خواهد شد.
به گزارش تسنیم، معاون 
هماهنگ کننده نیروی زمینی 
تروریستی  گروه  گفت:  سپاه 
داعــش در نهایت بی حرمتی 
به پیکر این شــهید دست ها 
و ســر او را از پیکر جدا کرده 
بود و مــا در پی آن بودیم تا 
بتوانیــم این اجزاء را به پیکر 

شهید اضافه کنیم.
پورجمشیدیان  ســردار 

ادامه داد: اما پس از آنکه منطقه شــهادت شهید حججی 
به دســت رزمندگان مقاومت اســالمی افتاد و علی رغم 
کاوش های صورت گرفته موفق به انجام این کار نشدیم و 
با توجه به نزدیکی ایام محرم و عاشــورای حسینی بنا بر 
این شد تا پیکر این شهید در این ایام به کشور منتقل شود.

نمایندگان رئیس جمهور و هیئت دولت
 در مراسم تشییع 

سید محمدعلی شهیدی، معاون رئیس جمهور و  رئیس 
 بنیاد شهید و  امور ایثارگران به نمایندگی از رئیس جمهور 
و اعضای هیئت دولت در مراسم تشییع پیکر شهید مدافع 

حرم محسن حججی در تهران حضور خواهد یافت.
محمود حجتی، وزیر جهاد کشــاورزی نیز در مراسم 
تشــییع و خاکســپاری این 
شهید واالمقام در شهرستان 

نجف آباد شرکت می کند.
دعوت ها از مردم 

برای حضور در مراســم 
تشییع شهید

ارتش  روابــط عمومــی 
ایران به  جمهوری اســالمی 
مناسبت بازگشت پیکر مطهر 
محسن  حرم  مدافع  شــهید 
حججــی به میهن اســالمی 
و برگزاری مراســم تشــییع 
اطالعیه ای  ایشان  پاک  پیکر 

صادر کرد.
در ایــن اطالعیــه آمده 
اســت: رجعت ســرخ شهید 
واالمقام سروان پاسدار محسن 
حججی در ایام شهادت سید 
و ســاالر شــهیدان حضرت 
اباعبداهلل الحسین)ع( و مقارنت 
این ایام با هفته دفاع مقدس، 
یادآور تداوم خط سرخ شهادت 
و درخشــندگی و بالندگــی 

نهضت پایداری و مقاومت اسالمی است.
به گزارش فارس، در این اطالعیه همچنین خاطرنشان 
شده است؛ ارتش جمهوری اسالمی ایران با تبریک و تسلیت 
شــهادت شهید پاسدار محسن حججی به محضر حضرت 
بقیه اهلل االعظم امــام زمان)عج(، فرماندهی معظم کل قوا، 
حضرت امام خامنه ای عزیز )مدظله العالی(، خانواده محترم 
این شــهید واالمقام و مردم انقالبی و شــهیدپرور ایران 
اسالمی، تاکید می نماید یاران و همرزمان والیتمدار شهید 
حججی در ارتش جمهوری اسالمی ایران همگام با مردم 
شــریف تهران در مراسم تشییع آن شهید سرافراز شرکت 

خواهند کرد.
جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی با صدور بیانیه ای 
از عموم مردم برای حضور در مراســم تشییع پیکر مطهر 

شهید محسن حججی دعوت کرد.
جبهه مردمی نیروی های انقالب اسالمی ضمن دعوت 
از امت استوار و مردم غیور برای حضور یکپارچه در آیین 
بزرگداشــت این شــهید عزیز اعالم کرده است: »در روز 
چهارشنبه دوشــادوش مردم والیی و عاشــورایی تهران 
در مراســم تشییع این شهید پاکباخته مدافع حرم حاضر 
خواهد شد و بر استمرار راه امام و شهیدان واالمقام که راه 
آزادگی، ظلم ســتیزی و دفاع از مظلومان عالم است و نیز 
پیروی از ولی امر مسلمین حضرت امام خامنه ای که رمز 
عزت، افتخار و همه پیروزی های ملت ماست و بر تداوم راه 
مدافعان حرم و شهیدان واال مقام آن تاکید خواهد کرد.«

دعوت جبهه پایداری، 
حزب مؤتلفه و هنرمندان از مردم

مجید متقی فر، سخنگوی جبهه پایداری انقالب اسالمی 
نیز در گفت و گو با فارس، ضمن دعوت از عموم مردم برای 
حضور پرشــور در مراسم تشییع شهید مدافع حرم شهید 
حججی که صبح امروز در میدان امام حســین)ع( برگزار 
می شود،  اظهار داشت:  شهید حججی از مجاهدین مخلص 
و از پیروان راستین امام حسین)ع( بود که در راه دین خدا 
و نظام جمهوری اسالمی جانش را چون یاران سیدالشهدا 

بر کف اخالص نهاد و تقدیم کوی دوست کرد.
حزب موتلفه اســالمی نیز با صدور بیانیه ای از مردم 
دعوت کرد تا در مراسم تشییع شهید »محسن حججی« 
که امروز در میدان امام حسین برگزار می شود، شرکت کنند.

حجت االسالم کالنتری، معاون فرهنگی و دانشجویی 
دانشگاه آزاد اســالمی در حاشیه مراسم سوگواری سرور 
و ســاالر شــهیدان حســین بن علی)ع( ضمن دعوت از 
دانشگاهیان و اقشار مختلف برای حضور در مراسم تشییع 
شــهید حججی که امروز در میدان امام حسین)ع( برگزار 
می شــود، گفت: حقیقتا شهید حججی حجت خداوند در 
عصر ما برای همه ملت های آزاده جهان است زیرا یک انسان 
در این سن و سال با این همه رشادت و سربلندی واقعی در 
مقابل جریان تکفیری داعش حضور پیدا کرده و با آمادگی 

و بصیرت کامل ایستاده و از جان خود هم گذشته است.
جمعی از هنرمندان سینما و تلویزیون نیز با ارسال 
پیام تصویری از عموم مردم تهرانی برای شرکت باشکوه 
در مراســم تشییع پیکر مطهر شهید حججی دعوت 

به عمل آوردند.

رهبری  معظم  مقــام  رئیس دفتر  با حضور 
بهره برداری از ۱۳۰ مدرســه با ظرفیت ۱۷ هزار 
دانش آموز که توسط بنیاد برکت در سراسر کشور 

ساخته شده آغاز شد.
آیت اهلل محمد محمدی گلپایگانی در مراسم افتتاح 
130 پروژه آموزشی بنیاد برکت اظهار داشت: احداث 
130 مدرسه با ظرفیت 17 هزار دانش آموز در سراسر 
کشور توسط بنیاد برکت و ادامه این روند به ریشه کنی 

بی سوادی منجر خواهد شد.
وی با  اشاره به زیاد بودن مناطق محروم در کشور 
خواســتار توجه بیشــتر به این مناطق و ارتقای رتبه 
علمی کشور شــد به نحوی که در آینده برای کسب 
علم همگان محتاج به دانســتن زبان فارسی باشند و 
جاده یک طرفه ای که به ســوی غرب کشیده شده به 

جانب میهن اسالمی مان بازگردد.
رئیس  دفتر مقام معظم رهبری عنوان کرد: خدمات 
بنیاد برکت که برگرفته از منویات مقام معظم رهبری 
است واقعاً با برکت است و کمک ها و دستگیری هایی 

که از ایتام و نیازمندان می شــود حقیقتاً بدون هیچ 
چشم داشتی انجام می گیرد.

نماینــده ولی فقیه در اســتان نیز از مقام معظم 
رهبری به ســبب دستور ورود ســتاد اجرایی فرمان 

امام)ره( به اســتان لرستان و ســرمایه گذاری 700 
میلیارد تومانی این ستاد در راستای محرومیت زدایی 

تقدیر و تشکر کرد.
آیت اهلل میرعمادی ضمن  اشاره به منطقه محروم 
تخت چان استان لرســتان که در بخش های مختلف 
مــورد توجه بنیاد برکت و ســتاد اجرایی فرمان امام 
قرار گرفته اســت، اظهارداشــت: امیدواریم تا ســال 
آینده این اهداف محقق شوند و آیت اهلل گلپایگانی با 
 حضور خود در اســتان لرستان از این پروژه ها بازدید 

کند.
از ابتدای فعالیت بنیاد برکت تا کنون 35 مدرسه 
در استان لرستان توسط این بنیاد احداث شده است، 
همچنین در این مراسم که به صورت ویدیو کنفرانس 
برگزار شــد، هفت پروژه آموزشی، ورزشی و پرورشی 
در اســتان لرســتان همزمان با دیگر استان ها مورد 
بهره بــرداری قرار گرفت که برای ســاخت این هفت 
پــروژه بالغ بر 21 میلیارد و700 میلیون ریال هزینه 

شده است.


