
اخبار كشور

نمایشنامه خوانی با موضوع شهید همت
 نشست نمایشنامه خوانی »لیلی مجنون، مجنون لیلی« با موضوع شهید 

محمد ابراهیم همت در تماشاخانه سرو برگزار می شود.
نمایشنامه »لیلی مجنون، مجنون لیلی« اثر نصراهلل قادری به کارگردانی 
محمد هاشم زاده در تماشاخانه سرو انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس تا 25 
مرداد ماه نمایشنامه خوانی خواهد شد.ســوده امیرخانی، زکریا ایازی و میثم 
باقری کاهکش خوانشگران این نمایشنامه خوانی هستند و مرتضی میرباقری 
نیز موســیقی این اثر را برعهده دارد.این برنامه از ســاعت 19 در تماشاخانه 
ســرو انجمن تئاتر انقــالب و دفاع مقدس واقع در خیابــان آیت اهلل طالقانی 
جنب ایســتگاه مترو طالقانی و نرسیده به تقاطع خیابان مفتح پذیرای عموم 

عالقه مندان خواهد بود و ورود برای عموم رایگان و آزاد است.
یکمستندبررسیمیکند

فروش بخشی از خاک ایران 
توسط محمدرضا پهلوی به آل خلیفه

مستند »آسوده بخواب کوروش« به کارگردانی علی فراهانی و تهیه کنندگی 
مهدی مســتوفی آماده رونمایی شد.این مستند، روایتی از تجزیه ایران توسط 
محمدرضا پهلوی با جدا شــدن جزیره بحرین است. در این مستند، به چرایی 
و چگونگی تصمیم محمدرضا شاه برای واگذاری بحرین به آل خلیفه پرداخته 
می شود.مراسم رونمایی از مستند »آسوده بخواب کوروش« به زودی با حضور 

چهره های مطرح سیاسی و تاریخی برگزار خواهد شد.
دلیل کم کاری سیما در مناسبت های مذهبی چیست؟

عید قربان، یکی از اعیاد بزرگ مســلمانان است، اما با این حال تلویزیون 
باز هم با دســتان خالی به استقبال این مناســبت مهم رفت. البته کم کاری 
سیما در مناسبت های مذهبی فقط به عید قربان محدود نماند، بلکه در سایر 
مناسبت های مشابه نیز سیما پاسخگوی کامل نیازهای فرهنگی مردم نیست.

در همین حال، یک کارشــناس رسانه معتقد اســت که دلیل این کمبود، به 
شــوراهای تصویب برنامه ها در شبکه ها بر می گردد که برنامه ریزی الزم برای 
مناســبت ها ندارند.محمدصادق عابدینی در گفت وگو با خبرنگار کیهان اظهار 
داشــت: یکی از ســاده ترین موضوعات برای برنامه سازی در صداوسیما تولید 
برنامه های مناســبتی اســت. چرا که مناســبت ها همواره در تقویم مشخص 
هستند و شــبکه های تلویزیونی می توانند از مدت ها قبل، برای یک مناسبت 
خــاص برنامه هایی را تدارک ببیننــد.وی درباره چرایی کم کاری ســیما در 
پرداختن به مناســبت های مذهبی گفت: یکی از دالیل این مســئله، کمبود 
بودجه صداوسیماست. اما دلیل دیگر، به کم کاری شوراهای تصویب برنامه ها 
در شــبکه های مختلف سیما بر می گردد. این کارشناس رسانه ادامه داد: یک 
مسئله مهم این اســت که صداوسیما برای مناسبت ها به تکرار افتاده است و 
به همین دلیل هم در مناسبت های مختلف، به ویژه مناسبت های مذهبی به 
بازپخش سریال های موفق گذشته می پردازد. مثال آشنا در این زمینه، تکرار 
چند باره »مختارنامه« در ایام محرم اســت. این عامل باعث شــده تا کارکرد 
ارزشی این ســریال ها کاهش یابد. عابدینی در پایان تأکید کرد: به نظرم اگر 
صداوســیما، برنامه ریزی و سرمایه گذاری بیشتری روی سریال های مناسبتی 
انجام دهد، تأثیرگذارتر خواهد بود. چون این ســریال ها هم کارکرد فرهنگی 

دارند و هم بینندگان بیشتری را جذب می کنند.
یکمنتقدجانباز:

کاهش شدید مخاطب سینما نتیجه ابتذال است
جانباز روشندل و کارشناس فرهنگی در پی اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی مبنی بر نرفتن ۸۸ درصد مردم کشور به سینما؛ گفت: اظهارات وزیر 
ارشاد نشــان از ناتوانی مدیران ســینمایی دارد و این آماری که ایشان اعالم 
کرده اند درســت است، ما مدت ها است می دانیم تنها جمعیتی بین 1۰ تا 15 
درصد از مردم به ســینما می روند و این آمار باالی فروش فیلم ها هم به دلیل 

افزایش بی رویه قیمت بلیت سینماها است.
علیرضا سربخش در گفت وگو با سینماپرس با بیان اینکه اغلب فیلم های 
امروز ســینما سرشار از بدآموزی و شــوخی های بی پروا هستند تصریح کرد: 
معلوم اســت مردم انقالبی و مومن ایران اسالمی به تماشای چنین فیلم های 
زننــده ای نمی روند؛ مرد یک خانواده چطور می تواند دســت زن و بچه اش را 
بگیرد و به سینما برود؟ مردم وقتی چنین خزعبالتی را در سینما می بینند از 
سینما رفتن پشیمان می شوند. این کاهش شدید میزان مخاطب در سینماها 
هشــداری است به مســئوالن کشور؛ آقایان این شما هســتید که باید تکان 
بخوریــد و به خودتان بیایید؛ باید ببینید چه محتوای زننده ای را به مردم القا 
می کنید که وضعیت ســینما این گونه شده؟وی تأکید کرد: ردپای دشمن در 
حوزه فرهنگ به شدت محسوس است، این دشمن می تواند در داخل و خارج 
از کشــور باشــد و ما باید حواس مان را بیش از پیش جمع کنیم تا ضربه های 
بدتری نخوریم! دشمنی همین اســت که حریم ها و حرمت ها شکسته شود، 
دشمنی همین اســت که اخالق را در جامعه از بین ببرند و مردم را بی ایمان 
کنند. برخی فیلم هایی که ما می بینیم مصداق بارز دشــمنی با مردم انقالبی 

ایران اسالمی است.
سربخش افزود: وقتی مردم می بینند شوخی های ناهنجار زیاد شده و هر 
بار شــوخی ها بدتر و بیشتر می شوند و حریم را بیشتر می شکنند و خدشه دار 
می کنند مســلماً به سینما نمی روند. برای چه باید به سینما بروند؟ متأسفانه 
این وضعیت اسفناک تنها به سینما هم خالصه نمی شود، تئاترها هم این طور 

است به خصوص تئاترهای اشرافی! حتی کتاب های در بازار هم همین است.
پخش یک برنامه درباره آزار کودکان 

در مهدکودک های اسرائیل
نقد و بررســی موضوع آزار و اذیت کودکان در مهدکودک های اســرائیل 
در برنامه این هفته »داخل اســرائیل« )Israel Inside( شبکه پرس تی وی  
صورت می گیرد.این برنامه به تهیه کنندگی حســین الشــیماری با نگاهی به 
اعتراضات والدین نســبت به آزار و اذیت فرزندانشان در مهدکودک ها و مراکز 
نگهداری کودکان در اسرائیل به بحث و بررسی فیلم های منتشر شده از رفتار 

زننده نیروهای شاغل در این مراکز با کودکان می پردازد. 
در ادامه این برنامه ضمن مروری بر وضعیت نامناســب و زیر اســتاندارد 
مهدکودک های اســرائیل، درخواســت والدیــن معترض از وزیــر آموزش و 
پرورش رژیم صهیونیســتی نســبت به آزار و اذیت کــودکان در این مراکز و 
 واکنش های مقامات اسرائیلی نسبت به این موضوع مورد نقد و تبادل نظر قرار 

می گیرد. 
این برنامه همچنین با اشــاره به سابقه آزار فیزیکی کودکان در اسرائیل و 
خبرســاز شدن آن در سال 2۰16 به واکاوی گزارش سازمان ملل درخصوص 
جنجال آزار و تعرض به کودکان در مراکز نگهداری آنها در رژیم صهیونیستی 
طی ســال های اخیر خواهد پرداخت. »داخل اسرائیل« چهارشنبه 23 مرداد 

ساعت 2۰:۰۰ به مدت 25 دقیقه از این شبکه پخش خواهد شد. 
دومین اعتراض به خاطر ممنوعیت حضور 

در انتخابات »خانه سینما«
پس از کانون آهنگ ســازان، انجمن »کارکنــان البراتوارهای فیلم« هم 
نســبت به منع حضور خود در انتخابات خانه ســینما، نامه اعتراضی منتشر 
کردند.به گزارش مهر، یک روز پس از انتشار نامه »کانون آهنگسازان سینمای 
ایران« خطاب به همایون اسعدیان رئیس هیئت مدیره خانه سینما در اعتراض 
به ممنوعیت حضور صنوف ثبت نشده در وزارت کار در مجمع عمومی این نهاد 
صنفی، انجمن »کارکنان البراتوارهای فیلم« هم طی نامه ای خطاب به حسین 
انتظامی رئیس ســازمان سینمایی کشور، اعتراض خود را در این زمینه اعالم 
کرد.در متن این نامه خطاب به حســین انتظامی آمده است:»متاسفانه مدتی 
است که هیئت مدیره خانه سینما به بهانه عدم ثبت صنوف در وزارت کار، این 
انجمــن و تعداد دیگری از اصناف را از حق رأی در مجامع عمومی و انتخابات 

هیئت مدیره پیش رو محروم کرده است. 
به راستی چرا؟... برادر بزرگوار، کارکنان نجیب، زحمتکش، صبور و مظلوم 
البراتوارهای فیلم علی رغم برخورداری از دانش و تخصص فنی و هنری واال که 
بدون تردید بخش قابل توجهی از افتخارات ســینمای کشور مدیون و مرهون 
تالش های شبانه روزی ایثارگرانه این عزیزان می باشد اما در کسب منافع مادی 
این ســینما در پایین تریــن رده صنفی قرار دارد. فعالیــت در محیط های پر 
استرس، مجاورت و تماس با مواد شیمیایی خطرناک، استنشاق گازهای سمی 
و خطرنــاک در محیط تاریک و مرطوب و... موجب شــده که امروز با انواع و 
اقسام دردهای مفاصل و آرتروزهای مزمن، مشکالت بینایی و شنوایی، امراض 
کبدی و ســرطان های پوستی و تنفسی دست به گریبان باشند. برادر محترم، 
به راســتی بر اساس کدام قاعده و قانونی می توان یک عضو را از حق طبیعی و 

قانونی او که حق رأی در مجمع عمومی است بازدارند!؟«

اخبار ادبی و هنری

حضرتامامخمینی)ره(: همه خطاها از حب دنیاست، از حب 
شهرت است. این حب دنیا را از دل خود بیرون کنید.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

»ای مردم! همانا ما شما را از یک مرد و زنی آفریدیم و شما 

را ملت ها و قبیله ها قرار دادیم، تا به این وسیله یکدیگر را 

بازشناسید. )نه اینکه با عنوان قبیله و ملیت خود بر یکدیگر 

تفاخر کنید( همانا گرامی ترین شما نزد خداوند متقی ترین 

شما است.«
حجرات- 13

صفحه 3
چهار شنبه ۲3 مرداد 13۹۸
1۲ ذی الحجه 1۴۴۰ - شماره ۲۲۲۵۸

نژاد، ملیت و قبیله 
عامل تفاخر در روابط انسان ها نیستند

رضای رب، والی علی
پرتویازُحسنساقیدرجامالغدیر-قسمتدوم

هنر عالمه امینی اثبات والیت امیر مؤمنان)ع( و واقعه غدیرخم 
از منابع اهل تسنن است. آن عالم فرزانه در ابتدای جلد اول الغدیر 
مشروح این واقعه را از کتب مهم اهل سنت بیان می دارد که ما به 

اختصار آن را نقل می کنیم:
در ســال دهم هجری، رســول خدا صلی اهلل علیه وآله قصد کرد 
خانــه خدا را زیــارت نماید. این موضوع مهم در میان مســلمانان 
اعــالن گردید. گروه های عظیمی از مردم از نقاط مختلف به مدینه 
آمدند تا با آن حضرت حج را به جا آورده و مناســک آن را از ایشان 
بیاموزند. این حج نام های متعددی دارد: حجهًْ الوداع، حجهًْ االسالم، 
حجهًْ البالغ، حجهًْ الکمال و حجهًْ التمام )سه نام اخیر ناظر به موضوع 

والیت امیرالمؤمنین)ع( در این حج می باشد.( 
رســول خدا در تمام عمر خود جــز این، حج دیگری نگزاردند. 
آن حضرت روز شنبه 2۴ یا 25 ذی القعده غسل کرد و با دو جامه 
احرام که یکی را به کمر بســت و دیگری را بر دوش افکند، با پای 
پیاده از مدینه خارج شد و تمامی زنان و اهل حرم خود را در هودج 
قرار داد و با اهل بیت خود به اتفاق تمام مهاجرین و انصار و قبایل 

عرب حرکت کرد.
در آن زمان بین مردم مدینه بیماری آبله یا حصبه شیوع یافته 
بود که موجب شد بسیاری از آنان از این سفر بازمانند. با این وجود 
عده بی شماری که تعدادشان را 12۴ هزار نفر و بیشتر نیز گفته اند 
بــا آن حضرت از مدینه حرکت کردنــد. البته اهالی مکه و آنها که 
به اتفاق امیرالمؤمنین)ع( و ابوموســی از یمن به مکه آمدند بر این 

تعداد افزوده می شود...
)آنــگاه عالمه امینی حرکت منزل به منزل این قافله عظیم به 
سوی مکه را با جزئیات ذکر می کند تا اینکه پس از بجا آوردن حج 
از شــهر مکه خارج شــدند و به مکانی به نام غدیر خم در نزدیکی 

ُجحفه رسیدند.( 
جحفه منزلگاهی اســت که راه مــردم مدینه و مصر و عراق از 
آنجا جدا می شــود. ورود پیامبر)ص( و همراهان ایشــان به جحفه 
روز پنجشنبه 1۸ ذی الحجه اتفاق افتاد. در این زمان جبرئیل امین 
ِّْغ ما  سوُل بَل فرود آمد و از جانب خداوند آیه تبلیغ را آورد: »یا أیّها الَرّ
أُنِزَل إلَیَک ِمن َربَِّک َو إن لَْم تَفَعْل َفما بَلَّغَت ِرسالََتُه وَ اهللُ یَْعِصُمَک 
ِمَن الناِس إنَّ  اهللَ ال یَهِدی الَقوَم الکافِریَن؛  ای پیامبر! آنچه از سوی 
پروردگارت بر تو نازل شــده ابالغ کن که اگــر آن را انجام ندهی 
رســالت خدا را به جای نیاورده ای و خداوند تو را از گزند مردم نگه 
می دارد. قطعا خداوند مردم کافر را هدایت نمی کند.]مائده 6۷ [ « 
جبرئیل از جانب خداوند به آن حضرت امر کرد که علی علیه السالم 
را به والیت و امامت معرفی و منصوب نماید و آنچه در باره پیروی و 
اطاعت اوامر او از جانب خداوند بر خلق واجب آمده به همگان ابالغ 
فرماید. پیامبر فرمود آنان که از جحفه گذشــته بودند بازگردانیده 
شده و آنان که پشت سر بودند برسند. روز بسیار گرمی بود و مردم 
قســمتی از ردای خود را بر سر و قسمتی را زیر پا قرار داده بودند. 
اذان ظهر گفته شد. اصحاب پارچه ای روی درختان کشیده و سایبانی 
برای پیامبر)ص( ســاختند. آن حضرت نماز ظهر را با جماعت بجا 
آورد. آنگاه بر فراز منبری که با جهاز شــتران درست شده بود قرار 
گرفته و خطبه ای بیان فرمود. در آغاز خطبه ستایش خدا و اقرار به 
شــهادتین کرد. آنگاه از نزدیک بودن پایان عمر خود به مردم خبر 
داده و به حقیقت قیامت و مرگ و بهشــت و جهنم  اشــاره فرمود. 
سپس از دو چیز گرانبهایی که در میان مردم باقی می گذارد سخن 
به میان آورد.  اصحاب پرسیدند آن دو شی گرانبها چیست؟ فرمود: 
ثقل اکبر، کتاب خداست که از یک سو در دستان خداوند و از سوی 
دیگر در دست شماست به آن تمسک جویید تا گمراه نشوید. و ثقل 
اصغر عترت من اســت که خداوند مــرا آگاه فرموده  این دو از هم 
جدایی ناپذیرند تا در کنار حوض بر من وارد شوند. آنگاه دست علی 
را گرفت و باال برد تا حدی که سفیدی زیر بغلشان نمایان شد. مردم 
همگی علی را دیدند و شناختند. سپس پیامبر فرمود: ای مردم! چه 
کسی بر مومنان از خودشان سزاوارتر است؟ گفتند: خدا و رسولش 
داناترند. فرمود: خدا موالی من است و من موالی مومنان و من از 
خودشــان به آنها سزاوارترم »َفَمن ُکنُت َموالُه َفَعلٌیّ مواله؛ هرکه را 
من موالی اویم علی نیز موالی اوست.« این سخن را سه بار تکرار 
کرد و امام احمد پیشــوای حنبلیــان گوید تکرار، چهار بار بود. در 
پایان چنین دعا فرمود. خدایا دوست بدار آنکه او را دوست می دارد 
و دشــمن بدار آن را که با او دشمن است. یاری کن کسی که او را 
یاری کند و رها ســاز آنکه او را واگذارد. خداوندا علی را هرکجا که 
 باشد معیار و مدار حق قرار ده. سپس فرمود: شاهدان به غایبان اطالع 

دهند. 
هنوز جمعیت متفرق نشده بود که امین وحی فرود آمد و این آیه 
را آورد: »الیوَم أکَملُت لَُکم دیَنُکم َو أتَممُت َعلَیُکم نِعَمتی َو َرِضیُت 
لَُکُم اإلسالَم ِدینا؛ امروز دینتان را برای شما کامل و نعمتم را بر شما 
تمام کردم و اسالم را برایتان به عنوان دین پسندیدم. ]مائده 3[ «

پیامبــر فرمود:» اهلل اکبر! که دین کامل و نعمت تمام شــد و 
پروردگار به رســالت من و والیت علی پس از من خشــنود گردید. 
ســپس مردم آمدند و به امیرمومنان تهنیت گفتند. در این هنگام 
ابن عباس گفت: به خدا قسم والیت امیرمومنان بر همه واجب شد. 

َحّســان بن ثابت شاعر که شاهد آن اتفاقات بود به پاخاست و از 
پیامبر اجازه گرفت تا  اشعاری در وصف غدیر خم سراید. پیامبر اجازه 

فرمودند. حسان ابیاتی با این مطلع سرود: 
سوِل ُمنادیا یُنادیِهُم یَوَم الغدیِر نَبُیُّهم                     بُِخٍمّ َو أسِمع بالَرّ

یعنی: پیامبر خدا)ص( مردم را در روز غدیر ندا داد و آواز پیامبر 
گوش ها را باز و شنوا می کند

ترجمه ابیات بعدی حسان بن ثابت بدین شرح است:
او فرمود: موالی شما و پیامبرتان کیست؟ آنان بی درنگ چنین 

گفتند: 
خدای تو موالی ما اســت و تو ولی امر ما هســتی و ما هرگز از 

فرمان تو سرپیچی نخواهیم کرد
در ایــن حال پیامبر بــه علی فرمود برخیــز  ای علی! زیرا من 

می پسندم که تو بعد از من امام و رهبر باشی 
 هرکس من موالی اویم، علی موال و مقتدای او خواهد بود پس 

همگی از سر صدق او را پیروی کنید
در این هنگام پیامبر دعا کرد: بارالها! دوســت بدار هر که او را 

دوست می دارد و دشمن بدار هر که با او دشمنی بورزد.
)الغدیر ج1 ص9(

سیدابوالحسنموسویطباطبایی

نشــریهآمریکایینشنالاینترســتبااشارهبه
اینکهایراندرزمانحملهاحتماالدههایاحتیصدها
موشکرابهســمتگروهناوگانکشتیهایارتش
آمریکاشــلیکخواهدکرد،نوشت:ممکناستدر
آیندهپنتاگونبهایننتیجهبرســدکهنبایدناوهای

هواپیمابرخودرابهمرزساحلیایراننزدیککند.
کایل میکوزامی در نشنال اینترست نوشت: حوادث اخیر 
در خلیج فارس به ویژه ســرنگونی یک پهپاد کالس تریتون 
ام کیــو-۴ آمریکا دوباره احتمال درگیری نظامی بین تهران 
و واشــنگتن را افزایش داده است. خصومت دیرینه بین دو 
کشــور وارد چهارمین دهه خود می شود. اما در صورتی که 
ایران تصمیم بگیرد حمله ای را علیه اهداف بزرگتر همچون 
یک ناوچه یا یــک ناو هواپیمابر برنامه ریــزی کند، چگونه 

می تواند از قابلیت های موشکی خود بهره بگیرد؟
به گزارش انتخــاب؛ در این مطلب آمده اســت: ایران 
دارای زرادخانــه موشــکی بزرگ و متنوعی اســت. البته با 
قاطعیت نمی توانیم در مــورد توانمندی های ایران صحبت 
کنیم، زیرا دولت ها اطالعات دقیق و شــفافی در این ارتباط 
منتشــر نمی کنند. اما در اینجا فرض می کنیم که ایران به 

موشک هایی همچون موشک مجهز به جست وجوگر مادون 
قرمز برای هدایت نهایی )فتح مبین( و موشک بالستیک ضد 

کشتی با برد ۴3۴ مایلی دسترسی دارد.
اما ایران برای استفاده موثر از موشک های بالستیک خود 
باید تجهیزات مورد نیاز برای تکمیل زنجیره مهم جمع آوری 
اطالعات، جســت وجو و تجســس )آی آر اس( را در اختیار 
داشته باشد تا اینکه به طور لحظه ای به موقعیت جغرافیایی 
گــروه ناوگان رزمی نیروی دریایی آمریکا دســت پیدا کند. 
توجه داشته باشید که ناوهای هواپیمابر و کشتی های جنگی 
اســکورت کننده آنها با ســرعت 35 نات حرکت می کنند. 
در نتیجــه، حتی اطالعاتی که یک ســاعت قبل جمع آوری 
 شــده باشــد نیز برای هدف گیری ناوهای دشــمن مفید 

نخواهد بود.
نشنال اینترســت همچنین نوشــت: کارشناسان اشاره 
می کننــد که چین نیز برای پوشــش دادن منطقه وســیع 
پاســیفیک باید توانایــی باالیی برای جمــع آوری اطالعات 
زمان واقعی داشــته باشــد. اما ایران در مقایسه با چین کار 
نســبتا ساده تری خواهد داشــت. مرزهای جنوبی ایران در 
امتداد خلیج فــارس و خلیج عمان قــرار دارند. ایران حتی 

بدون دسترســی به تجهیزات تجسس پیشرفته نیز می تواند 
به راحتی موقعیت جغرافیایی یک گروه ناوگان رزمی ارتش 
آمریکا را رهگیری کند. از ســوی دیگر، ادوات جنگی شامل 
جنگنده ها و بالگردهای نظامی، کشتی های جنگی و قایق های 
تندروی سپاه پاسداران و عوامل اطالعاتی ایران می توانند به 

راحتی ناوگان کشتی های جنگی آمریکا را ردیابی کنند.
در این مطلب آمده اســت: ایران احتماال تالش خواهد 
کرد که نــاو هواپیمابر آمریکا را تا حــد ممکن به مرزهای 
ســاحلی خود نزدیک کنــد. تهران می توانــد از این طریق 
سامانه های موشــکی خود را در منطقه گســترده تری در 
داخل خاک خود مستقر کند و احتمال شناسایی شدن آنها 
را پیش از حمله کاهش دهد. البته تجهیزات تجسس آمریکا 
از جملــه پهپاد هاک آر کیو-۴ می توانند بدون وارد شــدن 
بــه داخل خاک ایران عملیات شناســایی را انجام دهند. در 
نتیجه، آمریکا بدون وارد شدن به قلمرو هوایی ایران می تواند 
موقعیت سامانه های موشکی این کشور را شناسایی کند. اما 
ایران می تواند موشــک های بالستیک پیشرفته با برد بیشتر 
را در فواصل دورتری از مرز ســاحلی خود مســتقر کند تا 
شناســایی آنها برای نیروهای آمریکایی دشوارتر شود. توجه 

داشته باشید که ایران کشــور بزرگی با مساحت 636 هزار 
مایل مربع است.

این نشــریه آمریکایی تصریح کرد: ایران در زمان حمله 
احتماال ده ها یا حتی صدها موشک را به سمت گروه ناوگان 
کشــتی های ارتش آمریکا شــلیک خواهد کرد. ایران در هر 
صورت برای ســر در گم کردن ســامانه های دفاعی ناوهای 
آمریکا از تمام توان موشکی خود استفاده خواهد کرد. باید به 
یاد داشــته باشیم که نیروهای ایرانی در مدت جنگ ایران و 
عراق استفاده از قایق های تندروی مجهز به مسلسل سنگین 
و راکت را ابداع کردند. استراتژی دفاعی آنها مبتنی بر کاربرد 
تعداد زیادی جنگ افزار ســبک برای غافلگیر کردن دشمن 

است.
آیا موشک های ایران می تواند یک ناو هواپیمابر آمریکا را 
غرق کند؟ موشک های کوتاه برد فتح مبین باالترین شانس 
را برای هدف قرار دادن ناو آمریکایی خواهند داشــت. البته 
یک هدف کوچک تر همچون ناوهای نابودگر بیشتر در مقابل 
موشــک های ایران آسیب پذیر خواهند بود...ممکن است در 
آینده پنتاگون به این نتیجه برسد که نباید ناوهای هواپیمابر 

خود را به مرز ساحلی ایران نزدیک کند.

خودرویتاکتیکــی»ارس2«ونفربرضدمین
وضدکمین»رعد«باحضوروزیردفاعوپشــتیبانی
نیروهایمســلحدرسازمانصنایعدفاعدراصفهان

رونماییشدند.
دیروز از دو خودروی تاکتیکی و زرهی جدید ســاخت 
صنایــع دفاع رونمایی شــد. »ارس 2« و »رعــد« که امیر 
سرتیپ حاتمی در مراســم رونمایی از آنها، دستیابی وزارت 
دفاع به دانش ســاخت و تولید این خودروها را گام مهمی در 
تأمین خودروهای پیشرفته دانست که فناوری ساخت آنها را 

چند کشور معدود در اختیار دارند.
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح با  اشــاره به 
توانایی های خــودروی »ارس 2«، گفت: خودروی تاکتیکی 
ارس2 با داشــتن تحرک باال در مناطق صعب العبور، نصب 
سالح و ادوات نظامی با وزن باال، توان و گشتاور باال و افزایش 
نسبت توان به وزن، نسبت به نسل قبلی خود در حوزه موتور، 
شعاع عملیاتی، مصرف سوخت، استاندارد آالیندگی، شتاب، 
قابلیت حمل بار و قابلیت نصب ســالح و حرکت بر  روی آن 

پیشرفت های قابل مالحظه و ویژه ای داشته است.
وی افزود: ایــن خودرو منطبق با نقشــه راه خودروی 
تاکتیکی و برای پاســخگویی به نیازهــای کنونی نیروهای 
مسلح طراحی و ساخته شده است و امروز تعداد انبوه آن در 

اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد.
اعالمآمادگیوزارتدفاع

برایگرهگشاییازصنعتخودرو
به گزارش تســنیم، امیر حاتمی با تجلیل از تالشــگران 
ســازمان صنایع دفاع )ساصد( در ساخت خودروی تاکتیکی 
»ارس 2«، به مشکالت اخیر صنعت خودروسازی داخلی در 
حوزه تأمین قطعات  اشــاره کرد و اظهار داشت: وزارت دفاع 

با توجه به سرمایه های عظیم علمی و فناورانه خود در حوزه 
تولید و ساخت تجهیزات پیشرفته دفاعی و نظامی توانایی های 
بســیاری در تأمین قطعات مورد نیاز شرکت های خودروساز 
دارد و می تواند به عنوان بازوی کمکی صنعت خودروی کشور 
گره گشای ســاخت قطعات تحریمی در حوزه تولید خودرو 
باشــد. وزیر دفاع با بیان احساس مسئولیت وزارت دفاع در 
تأمین امنیت همه جانبه مردم، ابراز داشت: این سازمان عالوه 
بر تولید و افزایش قدرت بازدارندگی دفاعی، همواره در جهت 

تأمین رفاه و آسایش مردم نیز تالش می کند.
امیــر حاتمی همچنین در مراســم رونمایــی از خودرو 
پیشــرفته زرهی ضد مین و ضدکمیــن »رعد« که فرمانده 
نیروی زمینی ارتش، نمایندگان ســتاد کل نیروهای مسلح، 
سپاه پاسداران و نیروی انتظامی نیز در آن حضور داشتند، با 
تقدیر از تالش متخصصان سازمان صنایع دفاع )ساصد( که با 

تالش و اراده خود تأمین تجهیزات پیشرفته نیروهای مسلح 
را در حوزه رزم زمینی وجهه همت خویش قرار داده اند، ابراز 
داشت: خدا را شاکریم که تخصص در زمینه صنعت دفاعی را 
با سالح ایمان و عمل به رهنمودهای حکیمانه فرمانده معظم 
کل قوا در مقام اجرا و با تولید دستاوردهای دفاعی پیشرفته 

به منصه ظهور گذاشتیم.
قدرت»بازدارندگی«وآمادگیهایهمهجانبه

نیروهایمسلحدراوجقراردارد
وی بــا بیــان اینکــه امــروز قــدرت »بازدارندگی« و 
آمادگی هــای همه جانبه دفاعی نیروهای مســلح جمهوری 
اســالمی در عرصه های گوناگون به اوج خود رســیده است، 
افــزود: راهبرد وزارت دفاع روز آمدســازی تجهیزات دفاعی 
مورد اســتفاده نیروهای مسلح با اســتفاده از ظرفیت های 
داخلی و عدم وابســتگی بــه بیگانگان و متناســب با نوع 

تهدیدات متنوع پیرامونی است.
وزیر دفاع در تشــریح مشــخصات این خــودرو، گفت: 
»رعد« با پلتفرم 6 در6 به منظور انجام مأموریت های امنیتی 
و حفاظت ایمنی سرنشینان خودرو در مقابل مین و تله های 
انفجاری و بمب های کنار جاده ای، متناســب با اقلیم و آب و 
هوای کشــور و بر اساس بدنه نفربر به صورت یکپارچه و کف 

»V« شکل طراحی شده است و فاقد شاسی می باشد.
امیر ســرتیپ حاتمی با بیان اینکه ایــن خودرو در برابر 
نفوذ گلوله های هسته فوالدی، ترکش و انفجار مین ضد تانک 
در زیر خودرو بسیار مقاوم می باشد، گفت: این خودرو در تراز 
خودروهای ضد مین و کمین با سطح استانداردهای حفاظتی 
باال عالوه بر حفاظت از سرنشــینان نفربر، تمامی  قطعات و 
مجموعه های اصلی نفربر به غیراز سیســتم تعلیق در برابر 

برخورد گلوله، ترکش و انفجار محافظت شده است.

باحضوروزیردفاعانجامشد

رونمایی از خودروی تاكتیکی »ارس2« و نفربر »رعد«

وزیرخارجهایرانضمــنتأکیدبراینکهتهران
بهدنبالجنگنیست،گفتکهآمریکادرجایگاهی
نیســتکهبرایبرنامهدفاعیایرانخطقرمزتعیین

کند.
محمدجــواد ظریف، وزیر امور خارجــه در گفت وگو با 
شــبکه »الجزیره« درخصوص اقدامات تحریک آمیز آمریکا 
علیه ایــران تأکید کرد: آمریــکا در جایگاهی قرار ندارد که 
بــرای آنچه که ما برای دفاع خود انجام می دهیم، خط قرمز 
تعیین کند. ظریف اقدام آمریکا در اعمال فشــار حداکثری 
بــه ایران از طریق تحمیل تحریم هــای اقتصادی را »جنگ 

اقتصادی« خواند.
وی با  اشــاره به نقش آمریکا و همپیمانان این کشــور 
از جمله رژیم صهیونیســتی و عربســتان سعودی در اشاعه 
بی ثباتی در منطقه توضیح داد: زمان آن رســیده اســت که 
دست از ناامن کردن منطقه بردارید و تهدید ایران را متوقف 
کنیــد و این به ثبات منطقه کمک می کند. من فکر می کنم 
که آمریکا منبع بی ثباتی در منطقه است. من فکر می کنم که 

متأسفانه همپیمانان آمریکا، منبع بی ثباتی بوده اند. چه کسی 
مردم یمن را بمباران می کند؟ چه کســی در یمن در حال 
مبارزه اســت؟ آیا ایران دخیل است یا اینکه دوستان دخیل 
هستند؟ دو همپیمان آمریکا با یکدیگر در نزاع هستند. اینها 
منبع بی ثباتی در منطقه هســتند. بهترین کار این است که 
آمریکا مردم منطقه را به حال خود رها کند و اجازه دهد که 
مردم این منطقه خودشان امنیت این منطقه را تأمین کنند.
وزیر امور خارجه به ائتالف دریایی آمریکا در تنگه هرمز  
اشاره کرد و گفت: ما طوالنی ترین ساحل را در خلیج  فارس، 
دریــای عمان و تنگه هرمز داریم و در طــول تاریخ، آزادی 
کشــتیرانی و امنیت این منطقه را به همراه همسایگان خود 
حفظ کرده ایم و بار دیگر از همسایگان خود می خواهیم که 
برای تأمین امنیت کنار هم جمع شوند، برای خرید )تأمین( 

امنیت سراغ کشورهای خارجی نروند.
ظریف همچنین در پاســخ به ســؤالی درباره پیوستن 
رژیم صهیونیســتی به ائتالف دریایی آمریکا گفت: »اساساً 
اســرائیل منبع ناامنی و بی ثباتی، تهاجــم و جنگ در این 

منطقه اســت. جای تأسف است که برخی از کشورهای این 
منطقه از اسرائیل طلب تأمین امنیت این منطقه را می کنند، 
مردمی  که حتی قادر به تأمین امنیت خودشان هم نیستند. 
)سامانه( گنبد آهنین آنها حتی قادر به تأمین امنیت آنها در 
مقابل یک سازمانی هم نیست که برای استقالل خود مبارزه 
می کند، )در این شرایط( چطور می توانند امنیت این منطقه 
را تأمین کنند. من فکر می کنم، همسایگانمان نگاه  اشتباهی 
به این قضیه دارند. اســرائیل منبع بی آبرویی و شرمســاری 
این منطقه بوده است. اسرائیل بزرگ ترین تهدید برای جهان 
اسالم و صلح و امنیت جهان بوده است. قطعنامه های زیادی 
در سازمان ملل علیه اســرائیل صادر شده است و آمریکا با 
قدرت وتو خود، مانع تصویب آنها شــده اســت و اگر آمریکا 
حق وتو نداشت، هزاران قطعنامه علیه اسرائیل صادر می شد.

گزافهگوییپمپئو
به گزارش فارس، وزیر امور خارجه آمریکا در پیامی  در 
توئیتر از نزدیک شدن به زمان پایان تحریم های تسلیحاتی 
ســازمان ملل علیه ایــران ابراز نگرانی کــرده و از متحدان 

واشنگتن خواست تا فشارها علیه ایران تشدید یابد.
مایک پمپئو نوشــت: »ساعت در حال تیک تاک کردن 
اســت، زمان باقی مانــده پیش از آنکه تحریم تســلیحاتی 
ســازمان ملل علیه ایران به پایان برســد و ممنوعیت سفر 
»قاسم سلیمانی« )فرمانده نیروی قدس سپاه( برداشته شود، 

به پایان نزدیک می شود.
پمپئو در ادامه نوشــت: ما از متحدان و شــرکای خود 
می خواهیم تا فشــارها علیه رژیم ایــران را افزایش دهند تا 

رفتارهای بی ثبات کننده خود را متوقف کند.
وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه لینکی از سایت وزارت 
خارجــه آمریکا را در توئیت خود قــرار داده که در آن زمان 
پایان تحریم های تســلیحاتی ایران به صورت کاهشی به جلو 
می رود و طبق آن تحریم های تسلیحاتی ایران روز 1۸ اکتبر 
2۰2۰ )2۷ مهرمــاه 1399( یا به عبارتی دیگر 15 ماه و ۷ 
روز دیگر به پایان خواهد رســید و پس از آن ایران می تواند 
به فروش تســلیحات پرداخته و از کشورهایی نظیر روسیه و 

چین نیز تسلیحات خریداری کند.

ظریف:

آمریکا در جایگاهی نیست كه برای برنامه دفاعی ایران خط قرمز تعیین كند

دردیدارعصردیروز)سهشنبه(هیأتیازجنبش
العظمیخامنهای آیــتاهلل حضرت با یمن انصاراهلل
رهبرمعظمانقالباسالمی،نامهآقایسیدعبدالملک

بدرالدینرهبرجنبشانصاراهللتقدیمایشانشد.
رهبر انقالب اســالمی در این دیدار با تمجید از ایمان، 
ایستادگی، هوشمندی و روحیه جهادی مردم یمن در برابر 
یک تجاوز وحشیانه و گسترده، تأکید کردند: هر ملت مؤمنی 
که به خدای متعال ایمان و به وعده الهی اعتقاد داشته باشد، 
قطعاً پیروز خواهد شد و بر همین اساس بدون شک پیروزی 

با ملت مظلوم و مجاهد یمن خواهد بود.
ابراهیم  العظمی خامنه ای، شــهادت  آیــت اهلل  حضرت 
بدرالدین برادر آقای ســیدعبدالملک بدرالدین را تبریک و 
تسلیت گفتند و با تجلیل از خانواده بزرگ و مجاهد بدرالدین 
و گرامیداشت شهید حسین بدرالدین، افزودند: مردم یمن با 
تمدن عمیق و تاریخی خود و با روحیه مجاهدت و ایستادگی 
که در این پنج سال از خود نشان داده اند، آینده خوبی را در 
پیش دارند و به لطف خداوند، دولتی قوی را تشکیل خواهند 

داد و در چارچوب آن دولت، به پیشرفت خواهند رسید.
ایشان با تأکید بر اینکه سعودی ها و اماراتی ها و حامیان 
آنها کــه مرتکب جنایات بزرگی در یمن شــده اند، قطعاً به 
نتیجه نخواهند رسید، خاطرنشان کردند: آنها به دنبال تجزیه 
یمن هســتند که باید با قدرت در مقابل این توطئه ایستاد 

و از یمِن یکپارچه، متحد و با تمامیت ارضی حمایت کرد.
رهبر انقالب اســالمی گفتند: حفظ یکپارچگی یمن با 
توجه به عقاید دینی و قومیت های مختلف این کشور نیازمند 

گفت وگوهای یمنی-  یمنی است.

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با  اشاره به جنایت های 
سعودی ها و همراهان آنها در یمن به ویژه در روز عید قربان، 
افزودنــد: آنچــه در یمن می گذرد، واقعیــت دنیای امروز و 

مدعیان حقوق بشر است.
ایشان با  اشاره به مواضع ضد آمریکایی و ضدغربی نظام 
جمهوری اسالمی تأکید کردند: این مواضع بر اساس تعصب 
نیست بلکه بر اساس واقعیات و عملکرد دولتمردان آمریکا و 
غرب اســت که با ظاهری انسانی و مدنی و اخالقی، بدترین 

جنایت هــا را انجام می دهند و به طــور دائم نیز َدم ازحقوق 
بشر می زنند.

رهبر انقالب اســالمی بی تفاوتی دنیای غرب را در قبال 
جنایاتی که در یمن و فلســطین رخ می دهــد، یک نمونه 
از واقعیات دنیای امروز برشــمردند و افزودنــد: باید با این 
قدرت هــای جنایتکار، با قدرت ایمــان و مقاومت و اتکاء به 

نصرت الهی، مواجه شد و تنها راه همین است.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با  اشــاره به تحریم ها 

و فشــارهای گوناگون به جمهوری اســالمی ایران از ابتدای 
پیروزی انقالب تاکنون به خصوص دردوران هشــت ســال 
جنگ تحمیلی و مشــکالت تأمین نیازهــای اولیه دفاعی، 
خاطرنشان کردند: به رغم تحریم های چهل ساله ملت ایران 
با ایستادگی و ایمان و جهاد اکنون به توانایی های مهمی در 

زمینه سالحهای دفاعی خود دست یافته است.
ایشان در پایان ضمن اعالم حمایت از مجاهدت زنان و 
مردان مؤمن و مقاوم یمن، از هیئت یمنی خواســتند، سالم 
ایشان را به برادر مجاهد و عزیز، سیدعبدالملک بدرالدین و 

همچنین ملت مؤمن و مقاوم یمن برساند.
در ابتدای این دیدار آقای محمد عبدالســالم سخنگوی 
جنبــش انصاراهلل یمن ضمــن ابالغ ســالم های گرم آقای 
ســیدعبدالملک بدرالدیــن رهبر جنبش انصــاراهلل و همه 
مجاهدان و رزمندگان یمنی خطاب به رهبر انقالب اسالمی 
گفت: ما والیت شما را امتداد خط پیامبر اسالم)ص( و والیت 
امیرالمومنین)ع( می دانیم و مواضع حیدری و علوی شما در 
حمایت از مردم مظلوم یمن را ادامه خط امام خمینی)ره( و 

مایه برکت و بسیار روحیه بخش می دانیم.
وی بــا تأکید بر اینکه مواضع رهبر جمهوری اســالمی 
در حمایت از مظلومان جهان به ویژه مردم یمن، یک موضع 
دینی و اعتقادی است گفت: مردم یمن که در شرایط بسیار 
سختی بسر می برند با دست خالی اما با ایمان و ثبات قدم در 
مقابل تجاوز هفده دولت ایستاده اند و به شما قول می دهیم 
که ملت یمن منســجم و همچون یَد واحد به اســتقامت و 
ایستادگی خود در مقابل تجاوز ظلم، تا پیروزی کامل ادامه 

خواهند داد.

معــاوناولرئیسجمهوربااشــارهبهنزدیکی
دیدگاههاواشــتراکاتفرهنگــیوتاریخیایرانو
ترکمنســتاندرزمینههایمختلف،گفت:توســعه
همکاریهایتهران-عشــقآبادبهنفعپیشرفتو

توسعهمنطقهاست.
اسحاق جهانگیری پیش از ظهر دیروز در دیدار قربانقلی 
بردی محمدوف رئیس جمهور  ترکمنستان، از برگزاری خوب 
نخســتین مجمع اقتصادی خزر به میزبانی این کشور تقدیر 
کرد و گفت: این همایش فرصتــی برای تبادل دیدگاه های 
کشــورهای عضو و گامــی در جهت توســعه همکاری های 

اقتصادی دوجانبه و چندجانبه است.
معاون اول رئیس جمهور با تأکیــد بر اینکه زمینه های 
فراوانی برای همکاری کشورهای ســاحلی خزر وجود دارد 
افزود: کشورهای عضو مجمع اقتصادی خزر باید با شناسایی 
و رفع موانع پیش رو، ظرفیت های همکاری فیمابین را بیش 

از پیش فعال کنند.
جهانگیری با  اشاره به سخنان رئیس جمهور  ترکمنستان 
در مجمع اقتصــادی خزر درخصوص مرز مشــترک میان 
کشــورهای عضو و وجود زمینه توسعه  ترانزیت، خاطرنشان 
کرد: کشورهای عضو باید با فعال کردن ظرفیت های موجود، 

بســترهای الزم برای توسعه مناســبات تجاری فیمابین را 
فراهم کنند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین بر ضرورت توســعه 
همکاری های بانکی دو کشــور تأکید کرد و اظهار داشــت: 
باید تالش کنیم با رفع موانع پیش روی روابط بانکی، مسیر 
توسعه همکاری بخش خصوصی دو کشور را بیش از گذشته 

هموار کنیم.
رئیس جمهور  ترکمنســتان نیز در این دیدار با قدردانی 
از حضــور هیئت ایرانی در مجمع اقتصــادی خزر، ضرورت 
گسترش روابط  و توسعه مناسبات تهران- عشق آباد را یادآور 

شد.
به گزارش خبرگزاری مهــر، قربانقلی بردی محمدوف 
با  اشــاره به وجود مرز مشــترک دریایی دو کشــور، گفت: 
ایران و  ترکمنســتان می توانند در پروژه های مشترک انرژی 
 در حوزه دریــای خزر همکاری های فیمابین را گســترش 

دهند.
وی با تأکید بر اینکه  ترکمنســتان اهمیت فراوانی برای 
روابط خود با جمهوری اسالمی  ایران قائل است خاطرنشان 
کرد: عشــق آباد عالقه مند است مناسبات خود را با تهران در 

همه زمینه ها گسترش دهد.

جهانگیریدردیداربارئیسجمهورترکمنستانتأکیدکرد

ضرورت رفع موانع بانکی برای توسعه تجارت تهران و عشق آباد

رهبرانقالبدردیدارسخنگووهیأتجنبشانصاراهلل:

ملت مظلوم و مجاهد یمن
بدون شک پیروز خواهد شد

نشنالاینترست:

برنامه ایران در جنگ احتمالی علیه آمریکا غرق كردن یک ناو هواپیمابر است


