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رونماییازگریمهادیحجازیفر
درنقششهیدمهدیباکری

همزمان با رونمایی از  گریم »هادی حجازی فر« در نقش شهید مهدی باکری و 
همچنین با شروع چهلمین سالگرد دفاع مقدس؛ آغاز رسمی  پروژه »شهیدان باکری« 

و لشکر همیشه پیروز ۳۱عاشورا اعالم شد. 
به گزارش روابط عمومی ســیمافیلم، این مجموعــه فاخر به کارگردانی  هادی 
حجازی فر و تهیه کنندگی ابوالفضل صفری در هفت قسمت با پروداکشن سینمایی 

تهیه و تولید می شود و محصول سیمافیلم است. 
مرحله پژوهش و نگارش این مجموعه به تازگی تمام شــده و گروه وارد مرحله 

تولید شده است.
امروزدرتاالرخلیجفارس:

دومینمراسم»یادهاونامها«برگزارمیشود
 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس همزمان با چهلمین سالگرد گرامیداشت 

دفاع مقدس، دومین مراسم »یادها و نام ها« را امروز برگزار می کند.
بــه گزارش روابط عمومی مرکز اســناد و تحقیقات دفــاع مقدس همزمان با 
چهلمین سالگرد گرامیداشت دفاع مقدس، دومین مراسم »یادها و نام ها« با حضور 
سردار سالمی  فرمانده محترم کل سپاه پاسداران و جمعی از فرماندهان و مسئولین 

کشوری و لشکری و خانواده معظم شهدا برگزار خواهد شد.
در این مراســم از 40 فرمانده فعال در حوزه تاریخ شفاهی دفاع مقدس تجلیل 
به عمل خواهد آمد. همچنین قرار اســت از 40 عنوان کتاب پژوهشی و ۱40عنوان 

کتاب  اسنادی تازه منتشرشده مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس رونمایی شود.
در دومین مراسم »یادها و نام ها« از خانواده شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید 

ابومهدی المهندس، شهید پورجعفری و شهید شعبانی تجلیل به عمل خواهد آمد.
در این مراسم باشکوه که در آخرین روز هفته دفاع مقدس برگزار می شود، سردار 
سالمی، حجت االسالم  والمسلمین حاج صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران و 

زینب سلیمانی دختر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی سخنرانی خواهند کرد.
همچنین از سردار سرتیپ پاسدار جعفر اسدی به عنوان چهره شاخص در دوران 

دفاع مقدس تجلیل به عمل خواهد آمد.
دومین مراسم »یادها و نام ها« امروز هفتم مهر ۱۳99 از ساعت 9:۳0 الی ۱۱:۳0 

در تاالر خلیج  فارس موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس تهران برگزار خواهد شد.
ممنوعالخروجشدنشاعراماراتی

بهدلیلمخالفتباصهیونیستها
 یک شــاعر معروف امــارات به دلیل مخالفت با عادی ســازی روابــط با رژیم 

صهیونیستی، ممنوع الخروج شد.
به گزارش فارس، »ظبیه خمیس« شاعر و داستان نویس اماراتی صبح دیروز اعالم 
کرد که به دلیل مواضع خود در مخالفت با عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی، 

ممنوع الخروج شده است.
خمیس در حســاب توئیتر و فیس بوک خود نوشــت: »بنا به دستور صادره از 
ابوظبی از ســفر من از طریق فرودگاه دبی به مقصد قاهره ممانعت شــد بدون آنکه 

علت آن بیان شود.«
وی افزود که »علت این ممنوعیت ســفرم اغلب به مواضع علنی من علیه رژیم 

صهیونیستی و عادی سازی روابط با این رژیم برمی گردد.«
این شــاعر اماراتی همچنین گفت که نگران آزادی و زندگی خود، بازداشــت و 

تهدید است.
به نوشته روزنامه »القدس العربی«، خمیس همچنین از همگان خواست تا پیام 
او را به سازمان های حقوق بشری برسانند و دولت امارات را مسئول هرگونه سرکوب، 

بازداشت و  ترور احتمالی خود دانست.
از سوی دیگر شماری از نویسندگان و شعرا همبستگی خود را با خمیس اعالم 

کردند.
»عبداهلل الطویل« حقوقدان اماراتی در حساب توئیتر خود نوشت: »ممنوع الخروج 
شــدن ظبیه خمیس با تصمیم امنیتی به دلیل مخالفت او با عادی ســازی روابط با 

تل آویو بوده است.«
مجموعهعکس»فرزندانروحاهلل«رونماییشد

کتاب عکس »فرزنــدان روح اهلل« دیروز همزمان با هفته دفاع مقدس با حضور 
سید محمد یاشار نادری رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح، محمدمهدی دادمان رئیس 
حوزه هنری، جواد شــمقدری رئیس اســبق سازمان سینمایی و جمعی از عکاسان 

پیشکسوت دفاع مقدس در محل خانه عکاسان حوزه هنری رونمایی شد.
کتاب عکس »فرزندان روح اهلل« به کوشــش سید احسان باقری و با نوشتاری از 
علی اصغر داوودآبادی فراهانی شامل 59 قطعه از 24 عکاس و برخی از آثار گنجینه 
خانه عکاســان ایران و انجمن عکاســان انقالب و دفاع مقدس می شــود که در این 

مجموعه گردآوری  شده است.
از عکاسان شاخص این مجموعه می توان به جواد شمقدری، امیرعلی جوادیان، 
محمدحسین حیدری، محمد نوروزی، خلیل صادقی، علی فریدونی و رضا محمدی  

اشاره کرد.
در مقدمه مجموعه عکس »فرزندان روح اهلل« آمده است:

مجموعــه عکس فرزنــدان روح اهلل جلوه هایی از آمادگی دفاعی و پشــتیبانی 
نوجوانان برومند ایران را در هشــت ســال دفاع جانانه از کیان اسالم و میهن روایت 
می کند. این مجموعه از میان حجم انبوهی از آثار تولیدشــده  عکاسان دفاع مقدس 

انتخاب و در کتاب جمع آوری  شده است.
رمزگشاییاز»معمایاسکلهیک«

امروزدرشبکه۳
مستند حماسی چالشی »معمای اسکله یک« به نویسندگی و کارگردانی محمد 
دیندار، امروز دوشــنبه هفتم مهر حدود ســاعت ۱7:45 از شبکه سه به روی آنتن 

خواهد رفت.
به گزارش خبرنگار کیهان، این مستند با نگاهی متفاوت و جست وجوگر به سراغ 
ابعاد مختلف جنگ تحمیلی رفته و ضمن به تصویر کشــیدن فرازهایی از حماســه 
هشت سال دفاع مقدس و رشادت رزمندگان، به تبعات جنگ تحمیلی بعد از پایان 

آن و در دوران سازندگی تاکنون پرداخته است.
»معمای اســکله یک« نگاهی چالشی به عملکرد ضعیف دولت ها در رفع موانع 
موجود در مناطق جنگی به خصوص در خرمشــهر و اروند و آبادان  داشته که باعث 

کم رنگ شدن رونق اقتصادی در این مناطق شده است.
در این مستند همچنین به شکل محوری از مشکلی در اسکله یک خرمشهر و 
نیز رودخانه اروند رمزگشــایی می شود که با وجود وعده ها و قول های مکرر مدیران 
در دولت های مختلف برای رفع فوری آن اما حدود 40 سال است که این مشکل بر 
طرف نشده و ایمنی کشتیرانی را در این منطقه با مخاطره رو به رو ساخته و بر رونق 

بندر خرمشهر تأثیری منفی گذاشته است.
در مستند »معمای اسکله یک« فرماندهان ارشــد دفاع مقدس،مدیران ارشد 
دولتی، اســتاندار خوزستان، نمایندگانی از مجلس و چند تن از کارشناسان دریایی، 

فرهنگی و رسانه ای حضور دارند.
مســتند »معمای اسکله یک« نشــان می دهد که هشت سال جنگ تحمیلی 
همچنان دارای مضامینی بکر و دســت نخورده است که در صورت پرداختن به آنها 
با نگاه و رویکردی نو، می توانند برای نسل امروز حرف های زیادی برای گفتن داشته 

باشند.
استقبالازکتابیدربارهتجربههایبرپایی

هیئتخانگی
 کتاب »پرچمدار کوچک من« به چاپ پنجم رسید. 

 با استقبال مخاطبان در روزهایی که به دلیل شیوع کرونا رویدادهای فرهنگی با 
رکود مواجه شده است، کتاب »پرچمدار کوچک من«؛ تجربه های خالقانه مادران در  
تربیت حسینی کودکان که ویرایش جدید آن، اوایل محرم منتشر شده بود، توسط 

انتشارات »راه یار« تجدید چاپ شد.
بنابریــن گزارش، »پرچمدار کوچک من« که می توان آن را جزو اولین کتاب ها 
در حوزه تجربه نگاری سبک زندگی ایرانی- اسالمی عنوان کرد، تالش هایی مادرانه 
را روایت می کند که در موقعیت های متفاوت، به دنبال یک هدف مشــترک بوده اند: 
تعامل با کودک و پیوند دادن فرزندانشــان به حضرت سیدالشهدا)ع(. در این کتاب، 
66 خاطــره از ابتــکارات و تجربیات خالقانه مــادران ایرانــی و غیرایرانی در کنار 

تصویرسازی های مرتبط در جهت  تربیت حسینی کودکان آمده است.
عالوه  بر تجربیات و ابتکارات مادران برای  تربیت حســینی کودکان، برای اینکه 
کتاب، صرفاً  اشــتراک تجارب نباشد و تجربه های مادران بتواند در سطح وسیع تری 
مورد استفاده قرار بگیرد، سعی شده است در قالب ۱۱ یادداشت، بین تجربه مادر و 
تأمالت علمی  اهل نظر، گفت وگویی برقرار شود. همچنین با توجه به شرایط کرونایی، 
با این هدف که هر خانه، به یک هیئت تبدیل شود، ایده ها و پیشنهادهایی هم برای 

راه اندازی هیئت کوچک خانوادگی بیان شده است.

رادمرِد منبر و جهاد و قلم
به ســخنان خود باور داشــت. هر 
کالمش از کاِن درون تا عرصه گاه دهان، 
هفت شــهر عشــق را می پیمود و آنگاه 
بر زبان جاری می شــد. توفنده و آتشین 
سخن می راند. آنچنان پرحرارت و پرشور 
که هزاران نفر مستمع در پای خطابه اش 
به وجد می آمدند و روح حماسی در خود 
می یافتند. کالمش برای دوستان، تندِر 
نویِد باران و برای دشمنان، صیحه عذاب 
و خــواری بود. تو گفتی بیم و هراس در 
او راه ندارد و ســازمان جهنمی  ساواک، 
بازیچه و دژخیمان خونخوارش، ُمشتی 
ملعبه اند. او در دو دهه پایان عمر خود، 

مبارزه ای سخت و بی امان و مجاهدتی نفسگیر داشت تا آنگاه که با اقتدا به موالی خود حضرت 
ابوالفضل العباس با پیکری قطعه قطعه و دســتان جدا شــده در خون پاک خود فرو خفت و در 

آستان محبوب آرام گرفت.
ســید عبدالکریم  هاشــمی نژاد در پنجم مرداد ماه ۱۳۱۱ در شهرستان بهشهر 
مازندران متولد شــد. پدرش سید حسن از نیکان و متدینیِن آن سامان، به کاسبی  
اشــتغال داشــت. عبدالکریم نوجوان در چهارده ســالگی به حــوزه علمیه آیت اهلل 
کوهســتانی در روستای کوهستان  از توابع بهشــهر کوچ نمود و به مدت چهار سال 
مقدمات و قســمتی از تحصیالت سطح حوزوی را گذراند. آنگاه به قم مهاجرت کرد 
و در آنجا پس از تکمیل دروس سطح، در درس خارج آیات عظام؛ بروجردی، عالمه 
طباطبایی و امام خمینی شــرکت نمود. ذهن تیز و نبوغ ذاتی سید عبدالکریم باعث 
شــد در بیست و هفت سالگی به درجه اجتهاد برســد. وی در سال ۱۳40 از قم به 
مشــهد مهاجرت نمود و عالوه  بر تدریس فقه و اصول و اســتفاده از محضر بزرگانی 
چون آیت اهلل میالنی و شــیخ مجتبی قزوینی به طور گســترده ای مبارزه خود را در 

پوشش تبلیغ آغاز کرد.
انقالب اســالمی ما در قوام و بالندگی خود به حد وافری مرهون رشــادت ها و 
فداکاری های شــاگردان امام خمینی اســت. آنان که از دهه  چهل شمسی تا طلوع 
فجر انقالب در مبارزه با طاغوت از پا ننشستند و زندگیشان در فعالیت های سیاسی، 
روشنگری، زندان، شکنجه، تبعید و احیانا شهادت معنا می یافت. آنان از همان ابتدا 
که نزد امام بزرگوار زانوی تلّمذ بر زمین زدند، با نفس های روح للهی او حیاتی یافتند 
و مرّوج مکتبش گردیدند. هر چند استقامت در راه امام کار هر کسی نبود و گروهی 

از آنان در میانه راه باز ماندند. 
آن ســال ها که امام خمینی، موسی گونه در طور سینای نجف  اشرف به میقات 
رفته بود و جاِن پالوده خود را در بارگاه ملکوتی ســلطان اولیا علیه السالم به شمیم 
والیت ِعطرآگین می ساخت، کســانی در میهن،  هارون وار با دستگاه سامری پهلوی 
مبارزه می کردند و بشارت بازگشت آن عزیز سفرکرده را می دادند. این افراد، مستقیم 
و یا با واســطه در خارج از وطن با امام ارتباط داشتند و مبارزات مردم را به رهبری 
آن بزرگوار، هدایت می کردند. از جمله افراد شاخص و تأثیرگذار در این عرصه شهید  

هاشمی نژاد بود.
مقام معظم رهبری که خود نیز از شــخصیت های هدایتگر نهضت در مشــهد 
مقدس به شمار می آیند، این شــهید بزرگوار را چنین وصف می کنند: »ایشان فرد 
شــجاع و در برخورد با مســائل، آدم نترس و قویُ القلبی بود. یک فرد سیاسی کاماًل 
روشن بین بود و خط سیاسی ایشان هم به معنای واقعی کلمه همان چیزی بود که 

ما به آن می گوییم خط امام.« 
 وی با آغاز نهضت در صف انقالبیون قرار گرفت و با ســخنرانی های پرشــور و 
مبارزات بی وقفه خود طی سال های 4۱ تا 57 پنج بار دستگیر شد و به زندان افتاد. 
مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار گرفت، ممنوع المنبر شد و محکوم به اعدام گردید 
اما هیچ کدام در اراده پوالدین این انســان آزاده خللی ایجاد نکرد. او حتی در زندان 
دست از فعالیت و روشنگری برنمی داشت و با مارکسیست ها، منافقین و افراد منحرف 
بحث و گفت وگو می کرد و بدین سبب از همان ابتدا مورد غضب منافقین و وابستگان 

آنها واقع شده بود.
یکی از حوادث مهم که نقطه عطفی در جریان انقالب، خصوصاً در خطه خراسان 

محسوب می شود ماجرای مسجد فیل)نواب صفوی( است:
چهار ماه پس از حادثه پانزده خرداد 42، شهید  هاشمی نژاد در بیست و دوم مهر 
ماِه همان سال، در مسجد فیل واقع در پایین خیابان مشهد سخنرانی کرد و رژیم را 
مورد حمالت تند خود قرار داد. در فردای آن شب که جمعیت بالغ بر بیست هزار نفر 
بودند، این خطیب توانمند به اسداهلل علم، نخست وزیر وقت حمله کرد، کشف حجاب 
رضاخانی، سیاســت های رژیم و نیز بازداشت امام خمینی را محکوم نمود و تصویب 
انجمن های ایالتی و والیتی را به باد انتقاد گرفت. مأموران شهربانی و ساواک در داخل 

و بیرون مسجد پیوسته در رفت و آمد بودند.
در پایان ســخنرانی، مردم با ازدحام و خاموش کردن برق خواستند او را فراری 
دهند. اما آن روحانی شجاع نپذیرفت و فرار را کار بزدالن دانست و به مأموران گفت 
حاضر اســت خود را به شهربانی معرفی کند ولی پیشــنهاد کرد برای جلوگیری از 
هرگونه اتفاق ناگوار، پس از متفرق شدن کامل مردم او را بازداشت نمایند. مأموران 
ابتدا پذیرفتند اما دقایقی بعد با بی صبری، خواستند او را به زور سوار اتومبیل کنند. 
در این هنگام مردم به اتومبیل حمله ور شدند و مأموران نیز متقابال به روی آنان آتش 

گشودند که در نتیجه دو نفر شهید و چندین نفر مجروح شدند. 
این حرکت نابخردانه مأموران خشــم مردم و علمای اسالم را برانگیخت تا جایی 
که آیت اهلل خویی از نجف  اشــرف طی تلگرافی به آیت اهلل میالنی در مشــهد، ضمن 
اظهار تأســف از حوادث رخ داده از ایشان خواست برای آزادی آقای  هاشمی نژاد همه 
کوشش خود را به کار گیرد. سرانجام با پیگیری مراجع و دیگر شخصیت ها آن مبارز 
نستوه در بیست و چهارم دی و پس از سه ماه بازداشت از زندان سیاسی مشهد آزاد 
شــد. حادثه مسجد فیل تأثیر بسیاری بر گسترش نهضت در مشهد داشت و بازتاب 

آن در حوزه علمیه نجف، خود گویای این اثرگذاری است.
این شــهید بزرگوار عالوه  بر نطق قدرتمنــد از قلمی  توانا نیز برخوردار بود. وی 
تألیفات متعــددی دارد که مهم ترین آنها را می توان کتــاب »مناظره دکتر و پیر« 
دانســت. شهید  هاشمی نژاد این اثر ارزشمند را در ســال ۱۳۳7 و در سن بیست و 
شــش سالگی تألیف کرده اســت. کتاب که به صورت قصه ای جذاب در قطار دنبال 
می شود، گفت وگویی متقابل، پیرامون شبهات و مسائل دینی است که بین یک پیر 

روشن ضمیر و متدین با دکتری که چندان اعتقادی به دین ندارد، اتفاق می افتد. 
کتاب مناظره دکتر و پیر که تا آن زمان در نوع خود  نظیر نداشــت با اســتقبال 
گسترده ای مواجه شــد و در همان سال نخست به چاپ هشتم رسید به طوری که 
ساواک با حساسیتی فوق العاده از بازنشر آن جلوگیری کرد. بررسی این کتاب، درک 
عمیق شــهید بزرگوار از زمان و قدرت و احاطه علمی  او را در عنفوان جوانی نشــان 

می دهد و از دغدغه  و غیرت دینی وی پرده برمی گیرد.
شهید  هاشــمی نژاد پس از پیروزی انقالب از ســوی مردم مازندران به مجلس 
خبرگان قانون اساســی راه یافت که از اعضای بســیار مؤثر در تصویب اصول مهمی  
مانند والیت فقیه به شمار می رفت. او خود را سرباز امام می دانست و پس از انقالب، 
جز دبیرکلی حزب جمهوری اســالمی در اســتان خراسان، هیچ پست و مسئولیتی 
نپذیرفت. وی در عمر کوتاه خود پس از انقالب، کوشــش های ُمجّدانه ای در رســوا 

کردن لیبرال ها، منافقین و بنی صدر خائن داشت.
از همسر شهید بزرگوارمان نقل شده است که روز هفتم مهر ماه ۱۳60 مصادف 
با ســی ام ذی القعده و سالروز شهادت امام جواد علیه الســالم، پس از نماز صبح به 
حیاط منزل رفت و مدتی به آســمان خیره شــد و  اشک ریخت. پرسیدم چرا  گریه 
می کنید؟ گفت اگر من شــهید شوم شما چکار خواهید کرد؟ همسر شهید می گوید 
من ســخن او را جدی نگرفتم. او آن روز در ساختمان حزب کالس درسی داشت و 
پس از پایان درس، ساعت هشت صبح در حالی که از ساختمان بیرون می آمد یکی 
از اعضای ســازمان منافقین به نام  هادی علویان که نفوذی بین شــاگردان او بود، از 
پشت ســر وی را در بغل گرفت و نارنجکی را روی شــکم او قرار داد. نارنجک منفجر 
شد و شهید  هاشمی نژاد به اجداد طاهرین خود در روضه رضوان پیوست. قاتل او نیز 
که یک دستش در انفجار قطع شده بود هنگام فرار با شلیک گلوله به هالکت رسید.
 امام خمینی در شــهادت این ســالله رســول)ص( چنین فرمودند: »شــهید 
 هاشــمی نژاد که من از نزدیک با او آشــنا بودم و خصال و تعهد آن شــهید را لمس 
کرده بودم و مراتب فضل و مجاهدت آن بر  اشــخاصی که او را می شناسند پوشیده 
نیست، امروز در شهادت َسلَف صالح)امام جواد علیه السالم(، این َخلَف صالح و متعهد 

از دست ما گرفته شد.«
سیدابوالحسنموسویطباطبایی

رهبرمعظمانقالب: ما با همه مظاهر اســتکبار در جهان 
برخورد می کنیم، با آمریکا بیشتر از دیگر دولت ها و مستکبران 

عالم برخورد می کنیم چون بیشتر از همه مستکبر است.

هدیه به خوانندگان

درخواستنجاتاصحابکهف
ازظلموفسادحاکم

»)ای محمد! بخاطر بیاور!( زمانی را که این گروه جوان )از دست 
ظلم و ستم دقیانوس و جامعه ناسالم( به غار پناه بردند و عرض 
کردند: پروردگارا! ما را از رحمتت بهره مند کن و راه نجاتی برای ما 

فراهم  ساز )راهی که خشنودی تو هم در آن باشد(«
کهف،10

صفحه۳
دوشنبه۷مهر1۳۹۹
10صفر1۴۴۲-شماره۲۲۵۷۴

اخبار ادبی و هنری

باحضوررئیسمجلسوفرماندهانارشدسپاهصورتگرفت

رونمایی از موشک جدید بالستیک »ذوالفقار بصیر« در پرتو وحی

بهانگیزهسیونهمینسالگردشهادتسیدعبدالکریمهاشمینژاد

درجریانافتتاحنمایشگاهدائمیتوانمندیهای
ازموشک نیرویهوافضایسپاه،نســلجدیدی
ذوالفقارتحتعنوان»ذوالفقاربصیر«برایاولینبار

بهنمایشدرآمد.
نیروی هوافضای ســپاه پاســداران انقالب اسالمی در 
نمایشــگاه دائمی محصوالت خود که دیروز )یکشنبه( با 
حضور محمدباقر قالیباف رئیس  مجلس شورای اسالمی و 
سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران افتتاح 
شد، جدیدترین موشک بالستیک دریایی خود را به نمایش 
درآورد. این موشــک با نام »ذوالفقــار بصیر« جدیدترین 
موشک از نســل بعدی خلیج  فارس است. موشک جدید 
مجهز به سر جنگی با جست وجوگر اپتیکی احتماالً بردی 

بیش از 700 کیلومتر دارد.
پیش از این موشک های خلیج  فارس و هرمز )بالستیک 
دریایی( در حدود ۳00 و 250 کیلومتر برد داشتند. موشک 
ذوالفقار در نوع زمین به زمین نیز بین 700 تا 750 کیلومتر 
برد دارد و از آن در عملیات های برون مرزی علیه داعش نیز 

استفاده شده است.
شعار»مرگبرآمریکا«جزکار،

تالشوپیگیریمشکالتمردمنیست
محمدباقر قالیباف رئیس  مجلس شــورای اسالمی در 
این مراسم طی ســخنان گفت: رونمایی از این نمایشگاه 
در هفتــه دفاع مقدس که جوان ها می توانند در آن حضور 
یافته و دســتاوردهای انقالب اسالمی و دفاع مقدس را در 
آن ببینند گام بلندی است. این نمایشگاه در حوزه هوافضا 
دستاوردهای دوران دفاع مقدس را به تصویر کشیده است 
و می توان آن را مقدس نامید، چرا که تاریخ یک ملت را در 
حوزه دفاع و مجاهدت در راه خدا به تصویر می کشــد. این 
نمایشگاه و دســتاوردهای امروز حوزه دفاعی کشور نشان 
می دهد هرجا که به ســنت های الهی باور داشته باشیم و 
سعی و تالش خود را با بهره گیری از تمام ظرفیت ها به کار 

گیریم پیروز خواهیم شد.
در برهه ای از زمان دشمنان ما قصد داشتند تا تجهیزات 
دفاعی را ارزان قیمت به ما دهند، اما با تدبیر رهبری این امر 
را ما قبول نکردیم. پیروزی های امروز ما نشان می دهد که 
چه میزان تدبیر رهبری حکیمانه بوده و تبعیت از ایشان ما 
را امروز به این دســتاوردها رسانده است. امروز ما افسوس 
می خوریــم علی رغم این همه قــدرت در حوزه دفاعی اما 
در حوزه اقتصاد ضعیف هستیم. دشمن توانست در حوزه 
اقتصادی به ما فشــار بیاورد و متاسفانه ما در این حلقه از 

زنجیره قوی بودن دچار  اشکاالتی هستیم.
قالیباف ادامه داد: متاسفانه ما به اقتصاد مردمی اعتقاد 
نداریــم و فرصت را به جوانان نمی دهیم. نگاه مان به بیرون 
است و در این مسیر دنبال راه حل می گردیم وگرنه خدای 

دفاع، خدای اقتصاد و معیشت نیز هست و ما در این حوزه 
نیز با تکیه بر جوانان می توانیم مستقل و مقتدر شویم. ما 
نیاز به رفتار مومنانــه و اخالق مداری داریم. باید در عرصه 
اقتصاد نیز از دوران دفاع مقدس درس بگیریم. مردم ما در 
دوران دفاع مقــدس به میدان جنگ آمدند و از جان خود 
و فرزندانشان گذشتند. امروز ناکارآمدی مدیران برای حفظ 

انقالب شان تحمل می کنند.
وی تاکید کرد: مجلس یازدهم می کوشد تا در چارچوب 
وظایف خود با تکیه بر فرهنگ دفاع مقدس حرکت کرده 
و گره از مشکالت مردم بگشاید. نمایندگان مجلس یازدهم 
هرگز به حاشــیه هایی که در مجلس بــه ناحق برای آنها 
ایجاد می کنند و افرادی کــه خود اهل کار نبوده و اکنون 
قصــد دارند کوتاهی های خود را به گردن دیگران بیندازند 
توجهی ندارند. شــعار »مرگ بر آمریکا« جز کار، تالش و 
خدمت رسانی به مردم نیست و لحظه ای از ذهن نمایندگان 
مردم در خانه ملت خارج نمی شــود. مجلس یازدهم تمام 

سعی خود را برای خدمت رسانی به مردم به کار می گیرد.
ماتوانستیمازتحریمفرصتبسازیم؛
هرگزدرتولیدقدرتمتوقفنمیشویم

سرلشــکر پاسدار حسین ســالمی فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در حاشیه این مراسم با تاکید بر 
اینکه این نمایشگاه نشان دهنده طلوع و ظهور یک قدرت 
جدید در صحنه بین المللی اســت، گفت: این نمایشــگاه 
نمادی روشن از اعتماد به نفس ملی کشور ما و نشان دهنده 
این است که قوه اندیشه و تفکر جوانان ما قادر است از مدار 

اراده دشمنان برای تحریم عبور کند.
وی اظهار کرد: پیشــرفت های شــگفت انگیز و تالش 
اعجاب برانگیــزی کــه در این نمایشــگاه می بینیم دقیقاً 
در دوران تحریم به دســت آمده است؛ یعنی ما توانستیم 
از تحریــم یک فرصت بســازیم و ایــن فرصت نیز همین 

پیشــرفت های علمی و فناوری های شــتابداری است که 
حداقل در عرصه قدرت دفاعی آن را مالحظه می کنیم.

فرمانده کل سپاه خاطرنشــان کرد: در این نمایشگاه 
مشاهده می کنیم که توسعه و تکامل قدرت در زمان صورت 
گرفته است. ما هرگز نمی ایستیم و در تولید قدرت همواره 
متوقف نمی شویم و فنون و فرمول های توسعه علم و فناوری 
را برای دفاع از منافع حیاتی و ارزش های کشورمان به دست 
آوردیم و معادالت استقالل را درک کرده و متوجه شده ایم 
که دشمن هرگز راهی برای سعادت به ما نشان نخواهد داد 

و راه سعادت جامعه ما از درون دشمنان ما عبور نمی کند.
سرلشکر سالمی گفت: ما در همه عرصه های پیشرفت 
جامعــه می توانیم با تکیه بر ظرفیت هــای درونی خود به 
همین نسبت رشد و همه نیازهای خود را در داخل تامین 
کنیم. در این نمایشــگاه نقشه جامع قدرت بازدارنده نظام 
مشاهده می شــود؛ اراده نقطه آغاز این تولید و تولد قدرت 

است و جنگ نیز جنگ اراده ها است.
وی تصریــح کرد: یک ملــت تا زمانی کــه اراده ها و 
باورهایش نشــکند، شکست نمی خورد و ملت ایران نیز به 
این درجه از عظمت رسیده است و به باورهای خود ایمان 
دارد؛ این مسیر توسط نسل های مختلف پیموده خواهد شد 
تا بتوانیم در تغییر توازن و معادله قدرت اراده انقالبی نظام 
و ملت عزیز ایران را به دشمنان خود تحمیل کنیم و به آن 

استقالل حقیقی و همه جانبه دست یابیم.
ترازمادرحوزههایمختلفموشکیترازجهانیاست

ســردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای 
ســپاه نیز طی ســخنانی در این مراســم گفت: هدف از 
برگزاری این نمایشگاه صرفا ارائه تاریخچه هوافضا نیست؛ 
امروز در حوزه های مختلف موشکی، کروز، پدافند هوایی، 
بدون سرنشین و فضایی تراز ما تراز جهانی است و دیگر تراز 

منطقه ای نیست و جزو 5 تا ۱0 کشور اول جهان هستیم.

وی با بیان اینکه همه توانمندی ها را ما با فرهنگ دفاع 
مقدس به دست آوردیم، افزود: مسیرمان را آن روز آموختیم 
و یاد گرفتیم قوی شویم چراکه اگر ضعیف بمانیم پایمال 

می شویم و دشمن هم رحم نمی کند.
ســردار حاجی زاده ادامه داد: امــروز در بخش نظامی 
یک قدرت شــده ایم اما این کفایت نمی کند و باید به سایر 

بخش ها به عنوان یک الگو رسوخ پیدا کند و منتقل شود.
فرمانــده نیروی هوافضای ســپاه با  اشــاره به برپایی 
نمایشگاه توانمندی های این نیرو، گفت: نمایشگاهی ایجاد 
کرده ایم برای بخش نخبگانی کشــور، برای دانشــجویان، 
اساتید و مسئولین تا ببینند و چهره به چهره صدها و شاید 
هزاران سؤالی را که دارند توسط متخصصین ما پاسخ داده 

شود تا این الگو به نسل جدید منتقل شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر روزی از سیم خاردار تا موشک 
وابسته به خارج بودیم، اگر روزی باالی ارتفاعات بازی دراز 
با دوربین تالش می کردیم تا عمق خاک دشمن را در حد 
۱0-۱5 کیلومتــر ببینیم، امروز با ماهــواره از ارتفاع 4۳0 

کیلومتری هر نقطه ای جهان را که بخواهیم می بینیم.
سردار حاجی زاده با بیان اینکه این توانمندی و قدرت 
تصادفی نبوده و این الگو را باید به نسل جدیدمان منتقل 
کنیم، عنوان کرد: ما به دنبال این هستیم که روش و الگویی 
که توانسته ما را در حوزه نظامی که لبه تکنولوژی است به 
خودکفایی برســاند، باید در بقیه صنایع هم این توانمندی 

را پیدا کنیم.
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه با بیان اینکه سال 9۸ 
سال حوادث بســیار مهمی بود و دیدم که چگونه آمریکا 
بعد از 75 ســال اقتدار، از جمهوری اســالمی ایران سیلی 
خورد، تصریح کرد: دشــمن در حــال کار کردن و حرکت 
اســت، ما هم نباید متوقف شــویم و ما هم دائما در حال 

حرکت هستیم.

تعدادمدارسساختهشدهتوسطستاداجرایی
فرمانامامدرمناطقمحرومکشوربه1400مدرسه

رسید.
صبح دیروز در مراســمی  با حضور آیت اهلل محمدی 
گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، محمد مخبر 
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، رخشانی مهر معاون وزیر 
آموزش و پرورش و حضور ویدئوکنفرانســی نمایندگان 
ولی فقیه و استانداران اســتان های زنجان، خوزستان و 
خراسان شمالی، ۱50 مدرسه جدید در 22 استان کشور 

افتتاح شد.
همچنیــن دراین مراســم که در محل نمایشــگاه 
دائمی ســتاد اجرایی فرمان امام در تهران برگزار میشد، 
۱5 مدرسه کانکســی مجهز به عشــایر کرمانشاه، ۱0 
دســتگاه ون برای بازماندگان از تحصیل در سیستان و 
بلوچستان و 50 هزار بسته نوشــت افزار برای توزیع در 
مناطق محروم اســتان تهران تحویــل وزارت آموزش و 

پرورش شد.
آیــت اهلل محمــد محمدی گلپایگانی رئیــس دفتر 
مقام معظم رهبری دراین مراسم گفت: خداقوت می گویم 
به مجموعه جهادی ستاد اجرایی فرمان امام و دکتر مخبر 
که امروز دیــدم بعد از گذرانــدن دوران نقاهت بیماری 
ســخت کرونا پرانرژی تر از قبل در میدان حاضر شده اند 
و خوشــحالم که می بینــم ویروس کرونا هم نتوانســته 
درعزم ایشــان خدشــه ای واردکند ومثل قبل پرتوان در 

خدمت رسانی به مردم و مناطق محروم فعال هستند.
وی افــزود: مردم ایران در ماجرای کرونا و راه اندازی 
موج همدلی  و ارســال کمک های نقــدی و غیرنقدی و 
بسته های معیشتی برای آســیب دیدگان کرونا شاهکار 

کردند و چشم دنیا را به خود خیره کردند.
رئیس دفترمقام معظم رهبری با اشاره به اقدامات و 
دستاوردهای گسترده ستاد اجرایی به ویژه در ایام کرونا 
خاطرنشان کرد: ســتاد اجرایی فرمان امام، امروز آبروی 

نظام اســت وحضور این ستاد و بنیاد برکتش در مناطق 
محروم حقا و انصافــا موجب ایجاد برکت دراین مناطق 

بوده است.
وی عنوان کرد:ســاخت مدرسه و کمک به پرورش 
نســل آینده، نیاز امروز کشــور و اولویت اول شماست، 
استعدادهای درخشــان فراوانی در سراسر کشور به ویژه 
در مناطق محروم داریم و هرقدر دراین خصوص خدمت 
کنید و ســرمایه و زمان و توجه بگذارید ارزشمند است 

و جای کار دارد.
محمد مخبر رئیس ســتاد اجرایــی فرمان امام نیز 
دراین مراســم با تبریک ایام گرامیداشــت دفاع مقدس 
گفت: در جنگ ۸ ساله هیچوقت ما به لحاظ لجستیکی 
و تجهیزات و ادوات با دشمن برابر نبودیم و قدرت جنگ 

کالسیک با او را نداشتیم.
وی افــزود: درآن زمــان با دســتور وتدبیــر امام، 

رزمندگان ما با استفاده از شیوه جهادی و فرهنگ بسیج 
توانستند دشمن تا دندان مســلح را از پا دربیاورند و با 

روش های غیرکالسیک پیروز شدیم.
رئیس ستاد اجرایی تأکید کرد: امروز هم اگر کسی 
فکر کند که مشکالت اقتصادی و معضالت بزرگ کشور 
را با وجود تحریم ها می توان ازطریق کالسیک حل کرد 
اشتباه کرده، دراین میدان هم باید با فرهنگ جهادی و 
به میدان آوردن توان داخلی ورود کرد و قطعا از این راه  

می شود دراین میدان پیروز شد.
مخبر با  اشــاره به اقدامات ســتاد افزود: ما در ستاد 
اجرایــی بــرای ایجاد  اشــتغال و احیــای کارخانه ها و 
کارگاه های تعطیل شــده، توان انبوه خــود مردم را به 
میدان آورده ایم و موفق شــدیم سال گذشته ۱60 هزار 
شغل درکشور ایجاد کنیم که تا پایان امسال این رقم به 

بیش از ۳00 هزار شغل در کشور خواهد رسید.

وی با  اشــاره به افتتاح ۱50 مدرســه جدید افزود: 
رهبرمعظــم انقالب چندســال پیش، از ســتاد اجرایی 
خواســتند تا ۱000 مدرسه در مناطق محروم بسازیم و 
ما تا امروز موفق شدیم ۱400 مدرسه بسازیم و به لطف 
خدا تا پایان ســال آینده تعداد این مدارس را به 2000 

مدرسه خواهیم رساند.
مخبر افزود: اقدامات ســتاد در این حوزه به ساخت 
مدرسه محدود نمی شود و اهدای مدارس کانکسی، اهدای 
ون و مینــی ون جهت برگزاری کالس بــرای بازماندگان 
از تحصیــل، اهــدای تبلــت دانش آموزی و بســته های 
نوشــت افزاری درمناطق محروم هم جزو برنامه های ثابت 
ســتاد اجرایی فرمان امام است و سالی یک میلیون بسته 

لوازم التحریر دراین مناطق توزیع می کنیم.
رخشــانی مهر، معاون وزیر آمــوزش و پرورش نیز 
دراین مراســم گفــت: از دکتر مخبــر به خاطر زحمات 
جهادی و تالش های شبانه روزی ستاد اجرایی فرمان امام 
برای ســاخت مدارس جدید در مناطق محروم کشور و 

اختصاص اعتبارات قابل توجه قدردانی و تشکر می کنم.
رئیس ســازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس 
کشــور افزود: هرجا ما برای پروژه های مربوط به ساخت 
مدارس و حتی طرح های نیمه تمام و برزمین مانده سراغ 
ستاد اجرایی و بنیاد برکت رفتیم، این دوستان به یاری 

ما شتافتند و با دست باز دراین حوزه ورود کردند.
وی افزود: درهمــه این ۱50 مدرســه بنیادبرکت 
که امروز افتتاح می شــود، نکات  تربیتی و پرورشــی و 
شاخص های ســند تحول بنیادین آموزش رعایت شده 
است واین مدارس به آزمایشــگاه و نمازخانه و امکانات 

کامل مجهز هستند.
در ادامه این مراســم، درارتباطی ویدئوکنفرانســی 
چهار مدرســه در رباط کریم اســتان تهران، خراســان 
شمالی، زنجان و خوزســتان با دستور رئیس دفتر مقام 

معظم رهبری افتتاح شدند.

افتتاح 150 مدرسه جدید در مناطق كم برخوردار كشور توسط ستاد اجرایی فرمان امام )ره(
باحضورآیتاهللمحمدیگلپایگانیومحمدمخبرصورتگرفت

باحضورامیردادرس

مراسم رونمایی از ۷ دستاورد جدید ارتش برگزار شد

مراسمرونماییازهفتدســتاوردجدیدنیروی
زمینیارتشباحضورجانشــینفرماندهکلارتشدر

سازمانجهادخودکفایینزاجابرگزارشد.
به گزارش مهر، مراســم رونمایی از هفت دستاورد جدید 
نیروی زمینــی ارتش امروز و همزمان با هفتمین روز از هفته 
دفاع مقدس با حضور امیر »محمدحســین دادرس« جانشین 
فرمانده کل ارتش، امیــر »کیومرث حیدری« فرمانده نیروی 

زمینی ارتش و امیر »یوســف قربانی« فرمانــده هوانیروز در 
ســازمان جهاد خودکفایی نزاجا برگزار شــد. دســتاوردهای 

رونمایی شده در این مراسم به شرح ذیل است:
رباتهوشمندکاراکال

ربات جنگجو و هوشــمند کاراکال که برای نبرد زمینی 
طراحی شــده بســیار چابک و دارای سیستم تعلیق مستقل 
است؛ این ربات با حداکثر سرعت ۳0 کیلومتر بر ساعت و برد 
عملیاتی بیش از 500 متر دارای قابلیت حمل سالح های سبک 
و نیمه ســنگین و همچنین دارای سیســتم کنترل از راه دور 

هوشمند و مسافت یاب لیزری و سامانه اپتیکی است.
خودروتاکتیکیچهاردرچهارگهر

این خــودرو دارای قابلیــت حمل 500 کیلــو گرم در 
حالت آفــرود و همچنین از قابلیت پیمایــش 700 کیلومتر 
با بیشــینه سرعت ۱20 کیلومتر در ســاعت برخوردار است؛ 
همچنیــن این خــودروی تاکتیکی از قابلیت عبور از شــیب 
طوالنی 70 درصد و قابلیت عبور از شــیب عرضی ۳5 درصد 

برخوردار اســت. خودروی تاکتیکی گهر قادر به عبور از آب با 
عمق ۸0 سانتیمتر است و قابلیت نصب انواع تجهیزات سبک 

و نیمه سنگین را دارد.
سامانهارتباطیپرشفرکانسسریعچابک

ســامانه ارتباطی پرش فرکانس ســریع با نام چابک، 
سرعت پرش 200  بسیار ســریع و  قابلیت پرش فرکانس 
هــزار در ثانیه را دارد. این ســامانه با پهنای باند اطالعاتی 
مناســب قابلیت ارتباط با ســامانه های هواپایه و از قابلیت 
ارتباط ایستگاه زمینی با ســامانه های زمین پایه برخوردار 

اســت؛ همچنین این ســامانه دارای ســامانه های گیرنده 
و فرســتنده امن و از قابلیــت بکارگیــری و نصب بر روی 
ســامانه های زمینی و هوایی برخوردار است. این سامانه در 
واقع یک لینــک ارتباطی بســیار امن و قوی اســت که 
در ســخت ترین شــرایط ارتباطی بــا جابه جایی فرکانس 
متعدد دشــمن به هیچ وجه قــادر به جمینگ آن نبوده و 

برای نخستین بار در سطح کشور ارائه شده است.

موتورهایپیستونیپهپاد
این موتورهای پیستونی برای نخستین بار در ایران از 40 
تا 400 سی سی، طراحی و ساخته شده با گشتاور چهار هزار 
دور در دقیقه از توان 4 الی 40 اســب بخار و قابلیت نصب بر 
روی انواع پهپادها برخوردار اســت. این موتور پیستونی کاماًل 
بومی در رده 40 سی سی قادر است که یک پهپاد ۳0 کیلویی 

را در ارتفاع ۱2 هزارپایی به پرواز دربیاورد.
رباتامدادگرمسیح

این سامانه مجهز به ایستگاه کنترل پرستاری و از قابلیت 

دریافــت و کنترل عالئم حیاتی بدن بیمار و همچنین قابلیت 
برقــراری تماس صوتی و تصویری بین بیمــار و کادر درمانی 

برخوردار است.
همچنین این ســامانه قابلیت حمل دارو، غذا و هرگونه 

ملزومات مورد نیاز بیمار را دارد.
خودروارتقایافته40×۲۶

خودرو سنگین تاکتیکی تانک بر، یک خودروی تاکتیکی 

اســت که با افزایش قدرت موتور متحرکه، از توان 400 اسب 
بخار برخوردار است.

النچر۲فروندیهدف۲نزاجا
این سامانه سکوی پرتاب دو فروند موشک لبیک ۱ است 
و قابلیت شــلیک دو فروند موشک به صورت همزمان را دارد. 
همچنین این سامانه قابلیت استقرار سریع را دارد و مجهز به 
تراز اتوماتیک است. این النچر مجهز به سامانه نشانه روی نوین 
و از قابلیت تحرک و جابه جایی ســریع بین مواضع برخوردار 

است.


