
اخبار كشور

یک کارشناس رسانه:
حمایت از قاتالن مردم

 نهایت استیصال معاندین است
یک کارشــناس رســانه تأکید کرد که حمایت تلویزیون های ماهواره ای 
فارسی زبان معاند، از قاتالن و متجاوزان به جان و مال مردم، نهایت استیصال 

این طیف است.
دکتر حسن کربالیی در گفت و گو با خبرنگار کیهان ضمن بیان مطلب فوق؛ 
افزود: آنچه در ارتباط با دو برادر مجرم طی روزهای گذشته در سطح رسانه های 
معاند فارسی زبان شاهد بودیم، نشانه استیصال این رسانه ها و اربابان خارجی 
و گروهک هــای  در صدد براندازی اســت. زیرا آنهــا ولو با حمایت از قاتالن و 
اراذل و اوباش در پی سربازگیری و رهسپار کردن آنها به کف خیابانها هستند.
این مدرس دانشــگاه همچنین تأکید کرد: حمایــت از قاتالن همچنین 
خطی تبلیغاتی علیه جمهوری اسالمی معنا می شود که در قالب آن می کوشند 
جمهوری اسالمی را به دلیل مجازات متجاوزان به نوامیس مردم، ناقض حقوق 

بشر معرفی کنند. 
دکتــر کربالیی حمایت از قاتالن را ظلم بــه قربانیان و  خانواده قربانیان  
دانســت  و گفت: دشمنان جمهوری اسالمی و مردم ایران به  حدی از  خرد و 
شعور فاصله دارند که با این گونه رفتارها چهره شیطانی خود را بیشتر برای مردم 
ایران عیان می کنند و منزوی تر خواهند شد. منزوی تر از این روزها که مجبورند 
برای مطرح کردن خود و عملی کردن نقشه هایشــان، از قاتالن و متجاوزان و 

افراد لومپن حمایت کنند!
معاون ســابق سردبیر روزنامه رســالت همچنین به استیصال دولت های 
غربــی در برابر مردم ایران نیز  اشــاره کرد و گفت: وقتی دولت آلمان از اراذل 
و اوباش و قاتلین حمایت می کند و از نظام  جمهوری اســالمی می خواهد که 
قاتالن از مجازات معاف شــوند، یعنی  به حدی دستشان از بهانه و استدالل و 
ابزار قدرت، خالی است که تالش می کنند از قاتل و قاچاقچی ومتجاوز، سرباز 

و ابزار برای خود بسازند!
یک کارشناس فرهنگی:

سیطره شبه  روشنفکران بر سینما
 با برنامه ای جهادی از بین می رود

یک کارشناس  فرهنگی تأکید کرد که متأسفانه  با وجود گذشت نزدیک به 
41 سال از پیروزی انقالب، سینمای تراز انقالب اسالمی هنوز شکل نگرفته است.

سعید الهی در گفت و گو با کیهان، به 21 شهریور روز ملی سینما  اشاره کرد 
و گفت: نزدیک 41 سال از پیروزی انقالب اسالمی سپری می شود اما متأسفانه 
ما هنوز با سینمای ایده آل و مطلوب و منطبق با فرهنگ ایرانی و اسالمی فاصله 

داریم. در واقع سینمای تراز انقالب هنوز شکل نگرفته است. 
وی به نقشــه راه  و برنامه مهندســی فرهنگی  کشور  اشاره کرد و گفت: 
باید اذعان کرد که از ســوی برخی از اعضای جامعه مدیریتی و هنری کشور، 
اراده ای برای اجرای نقشه فرهنگی در حیطه سینما  دیده نمی شود و این؛ یکی 

از اصلی ترین دالیل فاصله سینمای ایران با سینمای مطلوب است.
وی ادامه داد: وقتی ریل گذاری مدیریتی درستی انجام نشده است، ساخت 
فیلم های خوب که هر ســاالنه  به تعداد انگشتان دست رخ می دهد، پدیده ای 

اتفاقی به شمار می آید.
الهی با بیان اینکه متأســفانه سال هاست که سینمای ایران تحت تسلط 
جریانی شبه روشــنفکر قرار دارد، گفت: تا زمانی که این تســلط ادامه دارد ما 
شاهد پاگیری سینمای تراز انقالب نخواهیم بود. بی شک با  برنامه ای جهادی و 
انقالبی  و حضور سینماگران انقالبی و متعهد است که این تسلط از بین می رود. 
این کارشــناس فرهنگی با  اشاره به جشنواره زدگی برخی سینماگران هم 
گفت: بحث جشنواره زدگی برخی سینماگران حدیثی کهنه اما واقعیتی بس 
خسارت بار است که نمی توان از کنار آن به سادگی گذشت. سینمای جشنواره ای 
در نگاه کلی یعنی سینمایی که به متولیان غربی جشنواره ها می گوید: »من از 
کشورم بد می گویم تا بدست شما تحسین شوم«! چه کسی می تواند منکر وجود 
چنین خوانشی از متن رفتارسینماگران مرعوب غرب در کشورمان شود. همین 
طیف است که چشم به دوران پر افتخار نهضت انقالب اسالمی بسته است و با 
دفاع مقدس و رویدادها و مفاهیم بر آمده از ارزش ها فاصله جدی و دردناکی دارد.

درگذشت یک هنرمند قرآنی
 »سهم الدین زمانی« هنرمند قرآنی در ۷4 سالگی درگذشت.

مرحوم زمانی 4۸ ســال از عمر خود را وقف نقاشــی مفهومی سوره های 
قرآن کریم کرد.

زمانی اواخر مرداد به علت نارسایی کلیوی در بیمارستانی در رشت بستری 
شد اما به خاطر وخامت حالش به تهران منتقل شد و پس از دو هفته به دیدار 

حق شتافت.
نامزدهای نهایی چهره سال »هنر انقالب«

 معرفی شدند
  محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری ســازمان تبلیغات اســالمی از 
برگزاری اختتامیه »هفته هنر انقالب اســالمی« به صورت محدود بعد از ایام 

عزای حضرت سیدالشهدا)ع( خبر داد.
محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری ســازمان تبلیغات اسالمی درباره 
برگزاری مراسم پایانی و معرفی برگزیدگان »هفته هنر انقالب اسالمی« به مهر 
گفت: همکاران من در حوزه هنری در حال بررسی شرایط هستند تا با توجه 
به وضعیت جدیدی که به دلیل بیماری کرونا حاصل شده و همه برنامه های ما 
را متأثر کرده است، درباره برگزاری برنامه پایانی »هفته هنر انقالب اسالمی« 

جمع بندی حاصل شود.
وی بــا تأکید بر اینکه مراســم پایانی این رویداد بــا رعایت پروتکل های 
بهداشــتی به طور قطعی برگزار خواهد شد، توضیح داد: قطعاً درباره شیوه های 
برگزاری این رویداد وقتی به نتیجه نهایی رســیدیم، اطالع رسانی جزئی تری 
خواهد شــد، امــا احتماالً بعد از ایام عزای حضرت سیدالشــهدا)ع( به صورت 
محدود اختتامیه را برگزار می کنیم و در همان مراسم، برگزیدگان بخش های 
مختلف اعالم خواهند شد. دادمان در پاسخ به اینکه آیا رویکرد و دیدگاه های 
جدیدی در اعالم برگزیدگان این رویداد مدنظر قرار گرفته است یا خیر، گفت: 
حتماً نگاه های تحولی در هفته هنر انقالب اسالمی وجود دارد منتهی با توجه 

به شرایط جدید باید دنبال شود.
بر این اســاس، جواد افشــار برای کارگردانی ســریال »گاندو« و واکنش 
هنری به هنگام به اتفاقات سیاسی روز، صابر شیخ رضایی برای طراحی و اجرای 
دیوارنگاره های ضداستکباری النه جاسوسی و تولید پوستر برای شهادت سردار 
سلیمانی، غالمرضا صنعتگر برای خوانندگی تصنیف های »قاسم هنوز زنده است« 
و »آهای ایران«، محسن کاظمی  برای نویسندگی کتاب »نقاشی قهوه خانه« که 
به عنوان اثر برگزیده جایزه جالل آل احمد برگزیده شد و حسن روح االمین برای 
خلق آثاری به مناسبت شهادت حاج قاسم سلیمانی و لشکر فاطمیون و برپایی 
نمایشگاه با مضامین دینی و تاریخی در پاریس، بروکسل و برلین، به عنوان پنج 

نامزد نهایی چهره سال هنر انقالب انتخاب شدند.

حضرت امام خمینی)ره(: خدا نکند انسان پیش از آنکه 
خود را بسازد، جامعه به او روی آورد و در میان مردم نفوذ 

و شخصیتی پیدا کند که خود را می بازد.

هدیه به خوانندگان

هرگونه رفتار باید مبتنی بر آگاهی باشد
»)ای انسان( از آنچه به آن علم نداری)و شک یا احتمال 
می دهی( پیروی مکن)و به شایعات اعتماد نکن و از روی 
آنها در مورد دیگران قضاوت نکن( زیرا از کارهای گوش و 

چشم و دل همگی سوال خواهد شد.«
االسراء- 36

صفحه 3
 شنبه ۲۲ شهریور ۱3۹۹ 
۲3 محرم ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۵6۰

اخبار ادبی و هنری

در اعتراض به نشریه فرانسوی

لبیک یا رسول اهلل)ص( در سراسر كشور طنین انداز شد در پرتو وحی

لَِّة َو  ــَلّْهً َو الِذّ عی َقْد َرَکَز بَْیَن اثَْنَتْیِن بَْیَن الِسّ عَیّ بَن الَدّ أال إّن الَدّ
. لَّْهً َهْیهاَت ِمّنا الِذّ

هان! که ناپاک زاده فرزنــد ناپاک)عبیداهلل بن زیاد( مرا بین دو چیز قرار 
داده: شمشــیر آخته و تن دادن به خواری و زبونی و از ما خاندان، خواری به 

دور است. 
)سیدالشهدا علیه السالم(  

صبح عاشورا امام)ع( با اصحاب خود نماز گزارد و به آنان فرمود خداوند 
عزوجل امروز رخصت داد که شــما و من کشته شویم. شکیبا باشید و جهاد 

کنید.]اثبات الوصیه 12۹[
آنگاه به فرزند دلبندش زین العابدین)ع( که در بســتر بیماری بود، اسم 
اعظم و میراث های انبیا را ســپرد و متذکر شد که علوم، صحیفه ها، کتب و 
ســالح را به ام سلمه در مدینه سپرده اســت تا همگی را به امام سجاد)ع( 

بازگرداند.]همان 1۳۰[   
امام )ع( اصحاب خود را که سی و دو نفر سواره و چهل نفر پیاده بودند 
آرایش داد. جناح راست)میمنه( را به زهیر بن قین، چپ)میسره( را به حبیب 
بن مظاهر و پرچم را در قلب ســپاه به دست برادر باوفایش عباس)ع( سپرد. 
خیمه ها را پشت ســر اصحاب قرار داد و فرمود در خندقی که شب گذشته 
پشت خیمه هاحفر کرده بودند، هیزم و نی بریزند و آنها را به آتش بکشند که 

مبادا دشمن از پشت سر حمله کند. 
عمر سعد نیز لشکر خود را آماده کرد: راست جناح را به َعمرو بن حّجاج، 
چپ را به شمر ملعون، سپاه سواران را به َعزرهًْ بن قیس و پیادگان را به َشَبث 

بن ِربعی داد و پرچم را به غالم خود ُدَرید سپرد.
از امام ســجاد )ع( روایت شده صبح عاشــورا که دشمن در مقابل پدر 
بزرگوارم قرار گرفت آن حضرت دست ها را به سوی آسمان برد و این چنین 
دعا کرد: خداوندا تو در همه ســختی ها پناه مــن و در مصیبت ها امید من 
هســتی. هر دشــواری که به من روی کند یاور مــن تویی... ]تاریخ طبری 

]۳2۰/4
آنگاه بر مرکب خود سوار شد و با صدایی رسا فرمود: ای مردم! سخنم را 
بشنوید و شــتاب نورزید تا دلیل آمدن مرا بدانید. اگر از در انصاف آمدید و 
سخنم را پذیرفتید، سعادتمند شده اید و اگر عذرم را نپذیرفتید آنچه خواهید، 
کنید و بر من مهلت ندهید. در این هنگام بانوان حرم صدا به گریه بلند کردند. 
امام)ع( برادر و فرزند خود عباس و علی اکبر را فرســتاد تا آنان را آرام کنند 

و فرمود به جان خودم سوگند که گریه های زیادی در پیش خواهند داشت.
سپس ادامه داد: نســب من را بنگرید من کیستم؟ آیا کشتن من برای 
شما روا است؟ آیا من فرزند دختر پیامبر)ص( و فرزند وصی او، آن نخستین 
مؤمن به اســالم نیستم؟ آیا حمزه سیدالشــهدا و جعفر طیار عموهای من 
نیســتند؟ آیا ســخن پیامبر را درباره من و برادرم نشنیده اید که فرمود این 
دو، ســرور جوانان اهل بهشــتند؟ آیا همین حدیث مانع ریختن خون من 

نخواهد بود؟
اگر در آنچه بیان کردم، شک دارید آیا در این نیز تردیدی است که من 
فرزند دختر پیامبر شــما هستم؟ آیا کسی از شــما را کشته  یا مالی را تلف 

نموده یا به کسی جراحتی وارد کرده ام که می خواهید مرا قصاص کنید؟ 
لشگریان خاموش بودند و کسی سخن نمی گفت. امام فریاد زد ای شبث 
بن ربعی، حّجار بن اَبَجر، قیس بن اشــعث، یزید بــن حارث! مگر برای من 
ننوشتید میوه ها رسیده، باغ ها سرسبز شده و لشکری برای تو آماده گردیده 

است به سوی ما بیا؟
قیس بن اشــعث گفت چرا بر حکم پسر عموهایت گردن نمی نهی؟ آنان 
هر طور که دوســت داری با تو رفتار خواهند کرد. حســین)ع( فرمود: بخدا 
قسم دســت خواری به آنها نخواهم داد و مانند بردگان تسلیم نخواهم شد. 

]همان ۳21[
ســپس زهیر در مقابل کوفیان قرار گرفت و آنــان را از جنگ با فرزند 
پیامبر)ص( پرهیز داد و گفت ما شــما را به یــاری این خاندان و رها کردن 
عبیداهلل گردنکش می خوانیم. شــما در دوران حکومــت عبیداهلل و پدرش 
زیاد بن ابیه، جز زشــتی و پلیدی ندیده اید؛ چشــمانتان را از حدقه بیرون 
می کشــیدند، دســت و پایتان را می بریدند، پیکرهایتــان را بر نخل به دار 
می آویختند و انسان های واالیتان مانند ُحجر بن َعدی را می کشتند. ]همان 

]۳2۳
امام)ع( در ابتدای خطبه دیگری هر چه از کوفیان خواست سکوت کنند، 
آنــان بی اعتنا، به جنجال و غوغای خــود ادامه دادند. حضرت فرمود وای بر 
شــما! چرا ســکوت نمی کنید و به گفتارم گوش نمی دهید؟ آری این علتی 
دارد؛ حقوق شما از نامشروع تأمین گردیده، شکم هایتان از حرام آکنده شده 

و خداوند بر دل هاتان ُمهر زده است. 
و آنگاه که لشکریان خاموش شدند، فرمود: » ای جماعت! شما حیرت زده 
ما را به یاری خود فرا خواندید و چون شــتابان آمدیم، شمشیرهایتان را به 
روی ما کشیدید. رویتان زشت باد! شما گردنکشاِن امت، تحریف گراِن کتاب، 
تباه کنندگاِن سنت، قاتالن اوالد انبیا و نابود کنندگان خاندان اوصیا هستید. 
شما پســر ابوسفیان و پیروانش را برگزیده و ما را رها کرده اید و این کارتان 
دیرینه دارد. بدانید روســپی زاده فرزند آن ناپاْک مولِد)عبیداهلل بن زیاد( مرا 
بین دو چیز قرار داده: کشته شدن و پذیرفتن ذلت. و بسیار دور از ماست که 
تن به پستی دهیم. من اتمام حجت کردم و بیمتان دادم و با همین خاندان 
و با وجود نیروی کم و ســپاه اندک به نبرد با شما خواهم پرداخت.«]مقتل 

خوارزمی ۸[
حّر بن یزید که عزم کوفیان را بر جنگ با حســین دید به عمر ســعد 
گفت: آیا می خواهی با حســین بجنگی؟ گفت آری جنگی که کمتریِن آن 
افتادن سرها و دســتها است. حر گفت چه می شود که کار را با خشنودی 
تمام کنیم؟ ابن سعد پاسخ داد عبیداهلل اجازه نمی دهد. حر برگشت و اندک 
اندک به حسین نزدیک شد و لرزه سختی اندامش را گرفت. مهاجر بن اوس 
گفت بخدا قسم هرگز تو را مانند امروز ندیده بودم. اگر از من می پرسیدند 
که شــجاع تریِن کوفیان کیســت نام تو را می بردم. این چیست که در تو 
می بینم؟ حر گفت من خودم را بین بهشت و دوزخ می بینم و هرگز چیزی 
را بر بهشــت برنمی گزینم هرچند قطعه قطعه شوم یا در آتش بسوزم. این 
را گفت و بر اســب خود بانگ زد و آهنگ حسین)ع( کرد. سپس دست بر 
سر نهاد و گفت بار خدایا! به سوی تو بازگشتم. توبه من را بپذیر که در دل 
دوستان تو و فرزندان رسولت رعب افکندم. وقتی خدمت حسین)ع( رسید 
عرض کرد فدایت شوم ای فرزند رسول خدا! من همانم که نگذاشتم به وطن 
خود بازگردی و تو را در این مکان نامناســب فرود آوردم. گمان نمی کردم 
که این مردم ســخن تو را نپذیرند. من از کاری که کرده ام پشــیمانم و به 
سوی خدا توبه می کنم آیا توبه من پذیرفته می شود؟ امام فرمود: آری خدا 
از تو می پذیرد. اکنون فرود آی! عرض کرد اگر برای تو جنگجوی سواره ای 
باشــم بهتر از پیاده بودن است. ســاعتی با آنان خواهم جنگید و سرانجام 
کار من به پیاده شدن می انجامد. امام فرمود: آنچه تصمیم داری انجام بده 
رحمت خدا بر تو باد. آنگاه در مقابل کوفیان قرار گرفت و گفت ای کوفیان! 
این عبد صالح را دعوت کردید تا تســلیم او باشــید و در راه او جانفشانی 
کنیــد اکنون علیه او جنگ به پا کرده و قصد کشــتن او را دارید و زنان و 
فرزنــدان و خانواده اش را از آب جاری فرات که یهود و نصاری و مجوس از 
آن می نوشــند بازداشته اید؟ تشنگی آنان را می ُکشد چه بد رفتاری درباره 
یادگاران پیامبر دارید. خدا شــما را در روز تشــنگی بزرگ سیراب نسازد.

]نفس المهموم 1۳1[
سید ابوالحسن موسوی طباطبایی

از دوش نبی)ص( تا فراز نی
مروری بر قیام مقدس سیدالشهدا)ع(  
منشور آزادگی هفدهم

لقمه های حرام و شقاوت بی پایان

مرحله اصلی رزمایش مشترک بزرگ ذوالفقار۹۹ 
ارتش، با رمز یا سیدالشــهداء)ع( و با شــعار امنیت 
پایدار در ســایه اقتدار دفاعی با گسترش یگان های 
شناور سطحی و زیرسطحی و یگان های پروازی نیروی 
هوایــی و دریایی ارتش و با حضــور نیروهای جوان 

پنجشنبه هفته گذشته در دریای عمان برگزار شد.
گستره رزمایش مشترک ذوالفقار ۹۹ ارتش 2میلیون 
کیلومتر مربع از شــرق تنگه هرمز، دریای عمان و شمال 
اقیانوس هند تا مدار 1۰درجه شــمالی اســت و در این 
رزمایــش طرح هــای تاکتیکی آفنــدی و پدافندی برای 
حراست از آب های ســرزمینی کشورمان و حفظ خطوط 
مواصالتی، برخی از مهم ترین ســامانه های رزمی از جمله 
موشک های کروز ســطح به سطح و ساحل به دریا، اژدر، 
موشــک های هوابه ســطح و ســطح به هوا و سامانه های 
راکت انداز از روی شــناورهای ســطحی، زیرســطحی، 
یگان های پروازی و پهپاد مورد تست و آزمایش قرار گرفت.

اخطار یگان های ارتش به نیروهای فرامنطقه ای
برای ترک منطقه

امیر دریادار دوم شهرام ایرانی سخنگوی رزمایش مشترک 
ذوالفقــار ۹۹ ارتش از اخطار نیــروی پدافند هوایی ارتش به 
پرنده هــای فرامنطقه ای به منظور فاصلــه گرفتن از منطقه 
عمومی رزمایش خبر داد و گفت: از روز گذشته و با اعالم آغاز 
برگزاری رزمایش مشترک ذوالفقار ۹۹ ارتش، قرارگاه پدافند 
هوایی با اعالم هشدار به پرنده های باسرنشین و بدون سرنشین 
بیگانه که در نزدیکی محل برگزاری رزمایش پرواز می کردند،  
به آنها به منظور فاصله گرفتن از حریم هوایی منطقه عمومی 

رزمایش مشترک ذوالفقار ۹۹ ارتش اخطار داد.
رهگیری گلوبال هاوک آمریکایی

 توسط پهپاد کرار ارتش
در جریــان برگزاری رزمایش ذوالفقار ۹۹ ارتش، ســه 
فروند هواگرد آمریکایی شــامل هواپیمایP-۸و پهپادهای 
MQ-۹ و RQ-4 کــه در حالی کــه از کیلومترها دورتر 
در رصد کامل شــبکه یکپارچه پدافند هوایی کشــور قرار 
داشــته اند، وارد منطقه شناسایی پدافند هوایی کشور شده 
و برخالف قوانین و مقررات اقدام به تخلف و ورود غیرمجاز 
به محدوده ADIZ )منطقه شناســایی دفاع هوایی( ایران 
کردند.پس از کشــف و اخطار به آنها توســط سامانه های 
راداری نیروی پدافند هوایــی ارتش، برای فاصله گرفتن از 
فضای رزمایش و با بی توجهی به اخطارهای صادره، توسط 
پهپاد کرار نیروی پدافند هوایی ارتش رهگیری شــدند.این 
هواگردهای آمریکایی پس از پــرواز پهپاد کرار و قاطعیت 
پدافند هوایی در رهگیری، مســیر خــود را تغییر داده و از 

منطقه رزمایش و فضای ADIZ کشور فاصله گرفتند.
عملیات هجوم آبخاکی تکاوران ارتش

 در سواحل مکران
در مرحله اصلی رزمایش مشترک ذوالفقار ارتش، تکاوران 

و تفنگداران دریایی عملیات مشترک و پیچیده آبخاکی را در 
سواحل مکران به صورت دوسویه اجرا کردند.

در این عملیات هجومــی و آفندی که به منظور تصرف 
ســاحل مورد نظر طراحی و اجرا شــد، تجهیزات شناوری و 
پروازی نیروی دریایی و نفربرهای دوزیســت نیروی زمینی با 
پشــتیبانی جنگنده بمب افکن های نیروی هوایی با موفقیت 

مورد استفاده قرار گرفتند.
در ایــن عملیات پــس از انجام بمباران هوایی توســط 
جنگنده بمب افکن های نیروی هوایی و بمباران ساحلی توسط 
ناوشکن ها و شناورهای موشک انداز و راکت انداز در حجم وسیع 
و انهدام اهداف و نیروهای متخاصم از هوا، ســطح و زیرسطح 
توســط نیروهای عملیات ویژه، عمده قــوا و تجهیزات نیز با 
حمایت یگان های رزمی توسط ناوهای نیروبر به ساحل مورد 
نظر منتقل و عملیــات هجومی و آفندی آبخاکی با موفقیت 

انجام شد.
شلیک موفق موشک پدافندی شلمچه 

همچنین موشــک بهینه شده شــلمچه نیروی پدافند 
هوایــی تحت هدایت عملیاتی قرارگاه پدافند هوایی موفق به 
انهدام هدف متخاصم شــد.در این بخــش از رزمایش، پرنده 
متخاصم که یک هدف با سرعت باال و در ارتفاع زیاد در حال 
پرواز بود و قصد ورود به منطقه عمومی رزمایش را داشــت، 
درحالی که از ســطح مقطع راداری بسیار کمی برخوردار بود، 
توسط سامانه های راداری تحت کنترل قرارگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبیاء)ص( کشف و به منظور رهگیری و انهدام به سامانه 
پدافندی بومی نیروی پدافند هوایی ارتش واگذار شــد که با 
شلیک موفق موشک ســطح به هوای بهینه شده شلمچه از 
این سامانه، سرنگون شد.امیر دریادار دوم شهرام ایرانی با  اشاره 
بــه توانمندی های بومی در مقابله با ریزپرنده ها، گفت: مقابله 
ریزپرنده ها و ممانعت از ورود هرگونه ریزپرنده به منطقه وسیع 
رزمایش و هدایت آنها به محیط های دلخوان از جمله مواردی 

بود که در رزمایش ذوالفقار ۹۹ ارتش تمرین شد.
انهدام اهداف سطحی 

توسط جنگنده های نهاجا
در مرحله اصلی رزمایش ذوالفقار ارتش ۹۹ همچنین، 

جنگنده بمب افکن هایF-4 نیــروی هوایی ارتش پس از 
انجام پــرواز بردبلند از پایگاه های خود به ســمت منطقه 
عمومــی رزمایــش و انجام عملیات ســوختگیری هوایی 
از هواپیمای تانکر، با اســتفاده از موشک های بهینه شده، 
نقطه زن و ارتقا یافته هوابه ســطح، اهداف سطحی خود را 
در منطقــه عمومی رزمایش منهدم کردنــد.در ادامه این 
 F-4 سناریو از رزمایش همچنین جنگنده بمب افکن های
با موفقیت عملیات تیرانــدازی به اهداف متحرک در دریا 
را تمرین کردند. بمباران اهداف از پیش تعیین شــده در 
ساحل بخش دیگری از طرح های عملیاتی تعیین شده در 
این رزمایش بوده که با موفقیت توســط فانتوم های نهاجا 

اجرا شد.
اولین حضور زیردریایی ایرانی فاتح

 در رزمایش ارتش
همچنین زیردریایی تمــام ایرانی فاتح برای اولین بار در 
رزمایش مشترک ذوالفقار ارتش جمهوری اسالمی ایران حضور 
یافت. اجرای ماموریت گشت اطالعاتی و عملیاتی در منطقه 
عمومی رزمایش مشــترک ذوالفقار ۹۹ ارتــش و حضور در 
آب  های دوردست در شمال اقیانوس هند )تا مدار 1۰ درجه( 
از جمله عملیات هایی بود که توســط زیردریایی فاتح در این 

رزمایش انجام شد.
گفتنی است زیردریایی فاتح اولین زیردریایی ساخت ایران 
در کالس متوســط است که با تالش وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مســلح و همکاری نیروی دریایی ســاخته شده و 
بهمن ماه سال 1۳۹۷ با حضور رئیس جمهور به ناوگان جنوب 

نیروی دریایی ارتش در بندرعباس ملحق شد.
پهپاد کمان عملیاتی شد؛ 

عملیات پهپادهای نیروی هوایی ارتش
پهپاد رزمــی کمان 12 نیز که اولیــن پهپاد رزمی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران است و توسط متخصصین 
نیروی هوایی ارتش طراحی و تولید شــده است، با پرواز 
بــر فراز منطقه رزمایش مشــترک ذوالفقــار ۹۹ ارتش 
جمهوری اســالمی ایران، ماموریت از پیش تعیین شده 
خود شــامل رصد و پایش منطقه رزمایش را با موفقیت 

انجام داد.
همچنین در ادامه این سناریو از رزمایش، پهپادهای ابابیل 
نیروی هوایی ارتش با استفاده از بمب های هوشمند و نقطه زن 

قائم موفق به انهدام اهداف خود در منطقه رزمایش شدند.
شلیک موشک سطح به سطح »نصر«

 در رزمایش
در ادامه برگــزاری مراحل اصلی رزمایش ذوالفقار ارتش 
۹۹، همچنین یگان های شناور سطحی نیروی دریایی ارتش 
با اجرای آتش موشــکی اهداف سطحی خود در دریا را مورد 
اصابت قرار دادند. در این مرحله از رزمایش ناو موشــک انداز 
نجم با شلیک موشک کروز »نصر« هدف سطحی تعیین شده 

در دریا را با موفقیت مورد اصابت و انهدام قرار داد.
همچنین سخنگوی رزمایش مشترک ذوالفقار ۹۹ ارتش 
با بیان اینکه سناریوهای مختلف و پیچیده ای در این رزمایش 
برای مطابقت آن با عرصه رویارویی واقعی اجرا شــده است، 
گفت: طراحی های متعددی در این رزمایش انجام داده ایم که 
بسیاری از آنها را به دلیل رعایت مالحظات رسانه ای نخواهیم 

کرد.
شلیک موشک ساحل به دریای »قادر«

در مراحل اصلی رزمایش مشــترک ذوالفقار ۹۹ ارتش، 
عملیات انهدام یگان های سطحی و شناوری دشمن با شلیک 
موشک کروز قادر تمرین شد.در این مرحله از رزمایش موشک 
کروز قادر با شلیک از ســایت های موشکی ساحل به دریای 
نیروی دریایی ارتش، شــناور هــدف در فاصله بیش از 2۰۰ 

کیلومتری را با موفقیت مورد اصابت قرار داد.

از شرق تنگه هرمز تا شمال اقیانوس هند انجام شد
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در پی اهانت وقیحانه و بی شــرمانه نشــریه 
فرانسوی شــارلی ابدو به ســاحت نورانی پیامبر 
اســامی صحنه تجمعات  ایران  اکرم)ص( سراسر 
اعتراضی و ابراز انزجار از دولت های استکباری شد.

تجمــع اعتراضی مردم تهران در محکومیت اهانت به 
ســاحت پیامبر اکرم)ص( پنجشــنبه 2۰ شهریور ماه در 
میدان امام حسین)ع( با سخنرانی حجت  االسالم مجتبی 
ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شــورای اســالمی و مداحی حاج نریمان پناهی 

و حاج مهدی رسولی برگزار شد.
به گــزارش فــارس، در این مراســم که بــا رعایت 
کامل پروتکل های بهداشــتی برگزار شــد، ماسک و مواد 
ضدعفونی کننده در بین حضار توزیع شد و تجمع کنندگان 

فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کردند.
تجمع بزرگ مردمی در محکومیت اهانت به ســاحت 
مقــدس پیامبر)ص( و قــرآن کریم همچنیــن در حرم 
 مطهــر رضــوی)ع( و حرم مطهر حضــرت معصومه)س(

برگزار شد.
سفیر فرانسه را اخراج کنید

دانشــجویان و اقشار مردمی مشــهد با حضور مقابل 
دفتر نمایندگی وزارت خارجه در مشــهد ضمن اعتراض 
به اهانت نشریه فرانسوی به ســاحت پیامبر اسالم)ص(، 

خواستار اخراج سفیر فرانسه شدند.
حاضران در این تجمع با در دست داشتن پالکاردهایی 
با عناوین »از جنایات فرانسه پناه دادن به حیوان جانی«، 
»از جنایات فرانسه توهین های مکرر به پیامبر اسالم«، »از 
جنایات فرانســه تربیت نیروهای غربگرای نفوذی«، »ما با 

والیت زنده ایم« و سر دادن شعارهای پر صالبت »مرگ بر 
آمریکا«، »مرگ بر فرانسه« و »هیهات مناالذله« نفرتشان 

را نسبت به این اعمال غیر انسانی نشان دادند.
مردم، طالب و دانشــجویان انقالبی بــا تظاهرات در 
مقابــل نمایندگــی وزارت خارجه در مشــهد باری دیگر 
ســیلی محکمی به مــزدوران و جنایتــکاران زمانه زدند 
و به مســئوالن هشــدار دادند که توهین به مقدســات و 
اعتقاداتشان امری نیست که به سادگی بتوان از آن چشم 

پوشید.
مردم شــهیدپرور و والیت مدار تبریز هم مانند دیگر 
نقاط ایران اســالمی، عصر پنجشــنبه بیســتم شهریور 
با اجتماع در گلزار شــهدای وادی رحمت این شــهر که 
با حضور حجت االســالم آل هاشــم نماینده ولی فقیه در 
آذربایجان شــرقی و امام جمعه تبریز همراه بود، خشــم 
خود را به دشمنان و بدخواهان اسالم نشان دادند. اجتماع 
کنندگان در این تجمع با ســردادن شــعارهای »مرگ بر 
آمریکا«، »مرگ بر اسرائیل«، »مرگ بر انگلیس« و »مرگ 
بر فرانسه« هتک حرمت به مقدسات اسالم به  ویژه پیامبر 

اکرم)ص( و قرآن کریم را محکوم کردند.
به گزارش تسنیم، مردم شیعه و سنی استان سیستان 
و بلوچســتان نیــز در محکومیت اهانت بــه پیامبر)ص( 
در مســجد جامع زاهدان تجمع کــرده و ندای »لبیک یا 
رسول اهلل)ص(« سر دادند. مردم بصیر و همیشه در صحنه 
زاهدان با رعایت پروتکل های بهداشــتی  انزجار خود را از 
دولت های اســتکباری اعالم و  اهانت نشــریه فرانسوی به 

پیامبر اسالم)ص( را محکوم کردند.
در این تجمع مردم با سردادن شعارهای »اهلل اکبر«، 
»ســکونت هر مسلمان خیانت، اســت به قرآن«، »مرگ 
بر ســه ابلیس آمریکا و اســرائیل و انگلیس«، »لبیک یا 
رســول اهلل)ص(« ضمــن اعــالم بیعت مجدد بــا پیامبر 
اکرم)ص(، خواســتار برخــورد جدی دولــت جمهوری 

اســالمی ایران به ویــژه وزارت امور خارجــه با این گونه 
اقدامات شدند.

مردم شیعه و سنی استان کردستان هم در محکومیت 
اهانت به پیامبر)ص( در مسجد جامع سنندج تجمع کرده 

و ندای »لبیک یا رسول اهلل )ص( « سر دادند.
تجمــع مردمــی محکومیت هتک حرمــت به قرآن 
مجید و ســاحت پیامبر اعظم)ص( در کرمان نیز با حضور 
نماینده  علیدادی ســلیمانی  والمســلمین  حجت االسالم 
ولی فقیه در اســتان و امام جمعه کرمان، حجت االســالم 
علیمرادی نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان 
رهبری و اقشــار مختلف مردم در جوار مزار سیدالشهدای 
جبهه مقاومت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در گلزار 

شهدای کرمان برگزار شد.
مردم مومن و والیــی گیالن هم با حضور در اجتماع 
محکومیت اهانت نشــریه فرانســوی به ســاحت پیامبر 
اکرم)ص( و ســر دادن شــعارهای »مرگ بر اســرائیل«، 
»مرگ بر آمریکا« و »لبیک یا محمد)ص(« بار دیگر خشم 

و انزجار خود را نسبت به استکبار جهانی نشان دادند.

مردم استان البرز نیز در پی توهین مجله فرانسوی به 
پیامبر اکرم)ص( و حمایت مکــرون از این اقدام به بهانه 

آزادی بیان، تجمع کردند.
همچنین، تجمع اعتراضی مردم قزوین در محکومیت 
اهانت به نبی مکرم اســالم )ص( توســط نشریه فرانسوی 
شــارلی ابدو با حضور آیت اهلل عبدالکریم عابدینی نماینده 
ولی فقیــه در اســتان و امــام جمعه قزویــن و جمعی از 
مردم مومن و والیت مدار قزوینی در مســجد امام حسن 

عسگری)ع( برگزار شد.
مردم خداجــو و والیتمدار همدان نیــز با تجمع در 
مسجد جامع خشــم و انزجار خود را نســبت به توهین 
نشریه فرانسوی به ساحت ملکوتی پیامبر اکرم)ص( اعالم 

کردند.

در این تجمع که با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار 
شد، مردم با سردادن شعارهای »اهلل اکبر«، »سکونت هر 
مســلمان خیانت، اســت به قرآن«، »مرگ بر سه ابلیس 
آمریکا و اســرائیل و انگلیس«، »لبیک یا رسول اهلل)ص(« 
ضمن اعــالم بیعت مجدد با پیامبر اکرم)ص(، خواســتار 
برخــورد جدی دولت جمهوری اســالمی ایــران به ویژه 

وزارت امور خارجه با این گونه اقدامات شدند.
مردم ایالم هم در پی هتک حرمت روزنامه فرانسوی 
شارلو ابدو به ساحت مقدس پیامبر مکرم اسالم در مصلی 

ایالم تجمع و این اهانت را محکوم کردند.
مردم اردبیل نیز با حضور در شــهیدگاه اردبیل خشم 
و انزجارشان را نســبت به هتک حرمت به ساحت نورانی 
پیامبر اکرم)ص( نشان داده و این اقدام را محکوم کردند.

مردم والیتمدار و فهیم استان لرستان نیز انزجار خود 
از اهانت به ساحت پیامبر اکرم)ص( را با تجمع در مصلی 
نماز جمعه و ضمن رعایت پروتکل های بهداشــتی و با سر 
دادن شعارهای »الاله اال اهلل محمد رسول اهلل«، »مرگ بر 
فرانسه«، »سکوت هر مســلمان خیانت است به قرآن« و 

»فرانسه حیا کن« اعالم کردند.
همچنین، طالب و دانشجویان در مدرسه علمیه امام 
صادق)ع( گرگان با شعارهای »سکوت هر مسلمان اهانت 
اســت به قرآن«، » مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر اسرائیل« 

این اقدامات موهن را محکوم کردند.
مردم شیراز نیز در محکومیت هتک حرمت به ساحت 
مقــدس قرآن کریم و پیامبر اکــرم)ص( تجمع کرده و با 
سر دادن شعارهایی در محکومیت این حرکت بار دیگر با 

پیامبر)ص( بیعت کردند.
تجمع کنندگان در این تجمع اعتراضی با ســر دادن 
شــعارهای »مرگ بر فرانسه«، »مرگ بر آل سعود خائن« 
و »مــرگ بر آمریکا« انزجار خــود را از اقدام توهین آمیز 
نشریه فرانسوی شارلی ابدو و دولت های استکباری اعالم 

دادند.
محکومیت سکوت ذلت بار سیاست بازان فرانسوی

 به بهانه واهی آزادی بیان
شــرکت کنندگان در این تجمعــات در قطعنامه ای 
تأکید کردند: مراتب نفــرت و انزجار قلبی خود از اهانت 
وقیحانه و گســتاخانه به کالم اهلل مجید و ساحت قدسی 
حضرت رسول اعظم در کشورهای غربی را اعالم و سکوت 
ذلت بار به بهانه واهی آزادی بیان سیاســت بازان فرانسوی 
خاصه توجیهــات غیرقابل قبول شــخص رئیس جمهور 

فرانسه را شدیداً محکوم می نماییم.
به گزارش فارس، در ادامه این قطعنامه آمده است: با 
هوشــیاری و غفلت ننمودن از دسایس ضد بشری دشمن 
شــماره یک بشــریت، کماکان شــیطان بزرگ آمریکای 
جنایتکار و ولد نامشــروعش، رژیــم جعلی و کودک کش 
صهیونیســتی را ام الفســاد قرن دانســته، هرگونه اقدام 
در راســتای اسالم هراســی و حرکت های دشمنانه علیه 
مقدسات میلیاردها انسان آزاده را برگرفته از سیاست های 

خصمانه و توطئه های شیطانی آنها می دانیم.
شــرکت کنندگان همچنین خاطرنشــان کردند: 
خیانت نابخشــودنی ســران نگون بخت امارات متحده 
عربی هم پیمان شــیطان بزرگ به اسالم و مسلمین با 
پذیرش ددمنشــی عادی ســازی روابط ذلت بار با رژیم 
جعلی و غاصب قبله اول مســلمین را شدیداً محکوم و 
نســبت به تکرار این جنایت و خیانت فراموش نشدنی 
توسط دیگر سران نابخرد برخی کشورهای عربی هشدار 

می دهیم.
در این بیانیه تصریح شده است: با التزام عملی به اصل 
مترقی والیت فقیه، رمز عزت و اقتدار مثال  زدنی کشــور 
بقیه اهلل االعظم و ســعادت همگان را در اطاعت محض از 
منویات گهربار مقتدای عظیم الشأن امت اسالمی دانسته 
و آمادگی تا پای جان خود برای حفظ بصیرت، هوشیاری 

و عمل به وظیفه در این طریق الهی را اعالم می نماییم.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی 
ارتش می گویــد یگان های جنگ های 
نوین نیــروی زمینی در آمادگی کامل 
هســتند و در کنار آن تولید ماسک و 
انجام  همچنان  ضد عفونی کننده  مواد 

می شود.
امیر ســرتیپ علی جهانشــاهی معاون 
هماهنگ کننــده نیروی زمینــی ارتش در 
گفت وگو با خبرگزاری مهر، مأموریت اصلی 
نیروی زمینی ارتش را حفظ تمامیت ارضی 
کشور و تامین امنیت مرزها دانست و گفت: 
ما این مأموریت را به خوبی انجام می دهیم 
و شــیوع ویروس کرونا نیــز هیچ خللی در 

مأموریت های مختلف ما نداشته است.
وی ادامه داد: یگان های نیروی زمینی 

در مرزهای شرق، غرب و جنوب غربی کشور 
مستقر هستند و در کنار این مأموریت مهم 
ارتقاء آمادگی رزمی  و برگزاری رزمایش های 
مختلف طبق برنامه انجام می شود و لحظه ای 
از آموزش و پرورش ســربازان و کادر غافل 
نیستیم و در کنار این مأموریت ها در عرصه 
مقابله بــا کرونا و خدمت به مردم عزیزمان 
با قدرت وارد میدان شده ایم و از خدمت به 
مردم نیز لحظه ای غافل نمی شویم، در این 
عرصه نیز نیروی زمینی ارتش بسیار موفق 

بوده است.
معاون هماهنگ کننده ارتش تأکید کرد: 
نیــروی زمینی تا زمانی که ریشــه ویروس 
منحوس کرونا از کشــورمان کنده شود در 
کنار مردم عزیزمان قرار دارد و مراکز درمانی 

نیروی زمینی که شامل 2۸ مرکز درمانی و 
بیمارستانی اســت در کنار کادر درمانی و 
بهداشتی در حال خدمت به مردم و مقابله 

با ویروس کرونا هستند.
وی ادامــه داد: یگان هــای جنگ نوین 
نیروی زمینی نیز در آمادگی کامل هستند 
و در کنــار آن تولیــد ماســک و مواد ضد 

عفونی کننده همچنان انجام می شود.
امیر جهانشاهی شرایط پادگان ها و مراکز 
آموزشی نزاجا را بسیار خوب دانست و گفت: 
اقدامات گســترده ای در سطح پادگان ها و 
مراکز آموزشــی نیروی زمینی برای حفظ 
سالمت ســربازان و کارکنان انجام می شود 
و فاصله گذاری اجتماعی و ضدعفونی کردن 

مراکز با جدیت انجام می شود.

امیر سرتیپ جهانشاهی: یگان های جنگ نوین نزاجا
 در آمادگی کامل هستند


