
اخبار كشور

یک سریال جاسوسی جدید
 از سه شنبه روی آنتن شبکه سه

پخش تازه ترین سریال تلویزیونی در ژانر جاسوسی با عنوان »سرجوخه« 
از روز سه شنبه در شبکه سه سیما آغاز می شود.

ضبط »ســرجوخه« که به صورت همزمان در داخل و خارج از کشــور 
پیگیری می شــد، آخرین روزهای خود را پشــت ســر می گــذارد و عوامل 

سکانس های باقی مانده را تصویربرداری می کنند.
این ســریال بــه کارگردانی احمد معظمی و به نویســندگی حســین 
امیرجهانی با روایت دو قصه موازی، به زندگی دو شخصیت غالمرضا و کیان 
که از دو طبقه اجتماعی مختلف با انگیزه ها و کشمکش های متفاوت هستند 
می پردازد که هر دو در راه رســیدن به عشــق موانع و اتفاقات زیادی ســر 
راه شــان قرار می گیرد که روند رســیدن را کندتر و جذابیت قصه را بیشتر 

می کند.
سمفونی»سردار دل ها« تولید شد

سمفونی »ســردار دل ها« یادبود شــهید واالمقام ســردار حاج قاسم 
سلیمانی با آهنگسازی و تنظیم سید بهنام ابطحی توسط ارکستر سمفونیک 

»سردار« ساخته شد.
در توضیحات تکمیلی این اثر آمده است:

»این ســمفونی با حضور متعهدانه جمعی از نوازندگان ارکســتر بزرگ 
ایران و به همت ســربازان جبهه فرهنگی انقالب و جبهه مقاومت، به منظور 
ادای احترام به مقام واال و شامخ شهدای این مرزوبوم، به ویژه سردار دل ها، 
حاج قاســم سلیمانی است و به زودی با هدف معرفی این قهرمان بزرگ به 

همگان در قالب یک اثر جهانی در تاالر وحدت رونمایی می شود.«
تهیه کننده این قطعه زهره سیاهپوش و مجری طرح آن بنیاد بین المللی 

تکریم ادیان و مذاهب است.
در حــوزه محتوایی این اثر، معاونت فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه 
در بنیاد شــهید و امور ایثارگران نظارت داشته است. ضمن اینکه قرار است 
این ســمفونی موسیقایی در کشورهای عراق، ســوریه، لبنان و چند کشور 

اروپایی هم اجرا شود.
درگذشت کاریکاتوریست پیشکسوت

ایرج یکه زارع، کاریکاتوریست پیشکسوت درگذشت.
ایرج یکه زارع کاریکاتوریست پیشکسوت به دلیل عوارض ناشی از ابتالء 
به ویروس کرونا روز سه شنبه ۲۰ مهرماه در ۸۰ سالگی در منزل درگذشت.

این هنرمند پیشکســوت، مدتها به دیابت مبتال بود و اخیراً نیز کمی از 
بینایی اش را از دست داده بود.

دومین جشنواره بین المللی »کتاب ایثار و شهادت« 
فراخوان داد

دومین جشنواره بین المللی کتاب ایثار و شهادت با عنوان »سرخ نگاران« 
به دبیری محسن مومنی شــریف و با هدف بررسی علمی پژوهشی محتوای 

کتاب های حوزه ایثار و شهادت فراخوان داد.
دومین جشنواره بین المللی کتاب ایثار و شهادت با عنوان سرخ نگاران با 
شعار فرهنگ ایثار و شهادت محور شکل گیری تمدن نوین اسالمی از سوی 
معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شــهید و امور ایثارگران با همکاری خانه 

کتاب و ادبیات ایران برگزار می شود.
  بررســی علمی پژوهشــی محتوای کتاب های حوزه ایثار و شــهادت، 
حمایت از آثار فاخر و کیفی ناشــران و نویســندگان حوزه ایثار و شهادت، 
انگیزه دهی به نویســندگان نوقلم برای تولید محتــوا در این حوزه و تدوین 
نقشــه راه و ســند راهبردی برای تحقق منویات مقــام معظم رهبری )مد 
ظله العالــی( در بیانیه گام دوم انقالب اســالمی از جمله اهداف این دوره از 

جشنواره سرخ نگاران محسوب می شود.
بنا بر اعالم خانه کتاب و ادبیات ایران،  در این جشنواره کتاب های چاپ 
نخست منتشر شده سال های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ در دو گروه کودک و نوجوان 
و بزرگسال در سه بخش ادبیات و هنر، مستندنگاری و نقد و پژوهش ارزیابی 

می شوند.
یک رئالیتی شوی تازه روی آنتن شبکه افق

مستند مسابقه »تماس« به تهیه کنندگی حسن آخوندپور و نویسندگی 
و کارگردانی صابراهلل دادیان در ۶۶ قســمت در گروه اجتماعی شــبکه افق 

تولید می شود.
این مســابقه مستند در هر قسمت شــرکت کنندگان را به چالش هایی 
ســخت و حضور در یک وضعیــت اجتماعی جدید دعــوت می کند که تا 
بحال تجربه نکرده اند. آنها شــرایط اجتماعی بحرانی را در خاص ترین نقاط 

کالن شهرهای ایران تجربه خواهند کرد.
این مجموعه که مجری طرح آن جاوید کیانی و پایا فیلم توس هستند 
در شــهرهای تهران، مشــهد، چابهار، کرمان و رشت جلوی دوربین خواهد 

رفت.

حضرت امام خمینی)ره(: آمریکا و اســرائیل با اساس 
اســالم دشمنند چرا که اسالم و سنت را خار راه خود و 

مانع چپاولگری شان می دانند.
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اخبار ادبی و هنری

در جلسه هیئت دولت مطرح شد
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نامه رسان 
دنیا بد َاســت بي تو مکان بدي شده است

اي صاحب زمانه! زمـــان بدي شــده است
حّتي پیــــامي از تــو به اینــجا نمـي رسد

بعد از تو باد، نامه رســان بدي شــده است
برگـــرد تا هـــواي زمیـــن را عــوض کني

حاال که نیســتي خفقان بدي شــده است
 حاال که نیســتي همه ســاکت نشسته اند

حتـــي زبـان شــعر، زبان بدي شده است
ســاعت، به ســرعت و نگران پیش مي رود

این تیــک تــاک ها هیجان بدي شده است
دســـت مرا بـــگیر که یـــخ زد بـــدون تــو

جــــان مــــرا بگیر که جان بدي شده است!
میالد عرفان پور

کی باز می گردد؟
دیشــب قلم در دســت هایم بی قراری کرد

صحــن ورق های ســپیدم را بهــاری کرد
دیشــب که روح شــعر از امیــد خالی بود

تــا نامت آمــد باز میــل مانــدگاری کرد
بــا واژه هــا حــرف دلــم را تــا زدم دیدم

مضمون به مضمون عشق را با خویش جاری کرد
ناگاه شــوری در درون من به پا گشــت و

کــرد  روزگاری  یــادآورِی  خاطــرم  در 
که قلب کعبه شــور ابراهیــم را حس کرد

بیت خدا را دســت حق از نــار عاری کرد
جبریل که آن روز و آنجا گفت جاء الحق
روز ظهورت هم به دنیا گفت جاء الحق

امشــب تماماً حــس من پــرواز می گردد
چنــگ دلم بــا تــار مویی ســاز می گردد

داوود می خوانــد نــوای نای من از عشــق
می گــردد آواز  حنجــرم  َکریــِه  صــوت 

امشب ز خود بیرونم و در خویش می رقصم
جان مســت ناز دلبــری طنــاز می گردد

صبــح ســپید آخریــن موعــود می آیــد
یــا شــام تــار غیبتــی آغــاز می گــردد

انــگار امشــب هم بــه ما شــادی نمی آید
آخــر نمی دانیــم او کــی بــاز می گــردد

امــا جدا از حرف هــای تلخ هجرانش
شــادیم ما از مقــدم آدینــه بارانش

آن شــب عروس فاطمه مهمــان کوثر بود
آن شــب گل نرگس گل دامــان کوثر بود

آن شــب ز عطر رازقی عالم طراوت داشت
زیــرا زمــان بــارش بــاران کوثــر بــود

آن شــب ز جام عشق نرجس را چشانیدند
از بــاده ای کز چشــمه جوشــان کوثر بود

آن شــب ُمســلّم لیله ًْالقــدر خــدا بود و
وقــت نــزول آخریــن قــرآن کوثــر بود

آن شــب زمین ســامره بر خویش می بالید
زیــرا کــه مهد یوســف کنعــان کوثر بود

آن یوسفی که خلق و خوی فاطمی دارد
بر گونه ســرخش نشانی هاشمی دارد

هر کس کــه آقا بود آقای دو دنیا نیســت
هر کس که لیال بود جایش در دل ما نیست

هــر کس که منجی بــود در وقت ظهور او
ســربازهای پا رکابش خضر و عیسی نیست

مــا را نگاه توســت الیــق می کنــد ور نه
هــر قطره ای کــه الیق امواج دریا نیســت

یوسف خودش این را نوشت و پاش امضا کرد
هر یوسفی که یوســف کنعاِن زهرا نیست

بس که جمالت مثل قرص ماه می ماند
یوسف ز شرمت باز هم در چاه می ماند

تکیه بــزن بر کعبــه، کن فریــاد نامت را
فریــاد کن، فریــاد کن ُحســن تمامت را

برگــو انا المهــدی، انا بــن الفاطمه، حیدر
را مقامــت  اوج  عالمــی  بفهمــد  بلکــه 

خورشــید زهــرا آســمان را آفتابــی کن
تــا روی تــو کامــل کنــد نــور امامت را

برگــرد و مرهــم بــاش بر زخــم دل زهرا
تــا حس کند زخــم عمیقــش التیامت را

با یــا لثــارات الحســیِن پرچِم ســرخت
را انتقامــت  مدینــه  در  ببینــد  دنیــا 

در کربــال از عاشــقانت میزبانی کن
بر منبر از فضل عمویت مدح خوانی کن

مــا بیقراریم و قــراری چون شــما داریم
ما فصل ســردیم و بهاری چون شما داریم

دنیــا تنهایــی  و  غربــت  جاده هــای  در 
امیدواریــم و ســواری چــون شــما داریم

قدرت به دست ماست تا وقتی شما هستی
تنهــا نمی مانیم و یاری چون شــما داریم

حرف از فــرج گفتیم در هر جــای دنیا تا
دنیــا بدانــد افتخــاری چون شــما داریم

پای والیــت ما همه تا پای جان هســتیم
تا مقتدا هســت و نگاری چون شــما داریم

ما اهل کوفه نیستیم اما علی تنهاست
برگرد  ای منجی ما اینجا علی تنهاست

من با شــما قــدری غریبم، آشــنایم کن
در خویش غرقم کن به عشقت مبتالیم کن

رهــا گــردم اســیریت  بنــد  از  مگــذار 
من را برای خود کــن و از خود جدایم کن

مــاه خــدا نزدیــک امــا از خــدا دورم
امشــب مــرا آمــاده مــاه خدایــم کــن

بــا کوله بــار حاجتم، دســتم بــه دامانت
امشــب بیا بین قنــوت خــود دعایم کن

زهــرا مــادرت  نهــان  قبــر  زائــر  یــا 
یــا کــه بیــا و زائــر کــرب و بالیــم کن

امشــب مرا با گوشه چشــمی آسمانی کن
آقــا بیــا و مــرغ دل را جمکرانــی کــن 
محّمدعلی بیابانی

برگرد تا هواي زمين را عوض کني

آیت اهلل رئیســی با تاکید مجدد بر رعایت 
انضباط اداری و حضور منظم کارکنان در محیط 
کار، گفت: مراقبت از ســالمت رفتاری کارکنان 
و اعمال نظارت های سازمانی برای پیشگیری از 

مفاسد اداری و رشوه و اختالس ضروری است.
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی دیروز چهارشنبه 
در جلســه هیئت دولت با تأکید بــر رعایت مقررات 

محیط زیســتی در اجرای طرح ها و پروژه های صنعتی 
و تولیدی، و لزوم تهیه پیوست زیست محیطی، اظهار 
داشــت: در رعایت مقررات مربوط بــه حفظ محیط 
زیســت نباید به هیچ عنوان چشم پوشی کرد؛ ضمن 
اینکه نباید با سخت گیری های بی مورد، مانع از اجرای 

پروژه های بزرگ شد.
وی  صیانــت از محیط زیســت را از اولویت های 

کشــور دانســت و با تأکید بر اهمیت آن، گفت: نباید 
اجازه داد افراد و دســتگاه های صاحب نفوذ، سالمت 

محیط زیست و مردم را به مخاطره بیندازند.
رئیس جمهــور با تاکید مجدد بــر رعایت انضباط 
اداری و حضور منظــم کارکنان در محیط کار، گفت: 
مراقبت از سالمت رفتاری کارکنان و اعمال نظارت های 
ســازمانی برای پیشــگیری از مفاســد اداری و رشوه 

و اختالس ضروری اســت و هیچگونه فســاد اداری و 
اقتصادی قابل تحمل نیســت و بایــد همه مدیران به 
گزارش های کم کاری، فســاد و روابط ناسالم، حساس 

باشند.
 رئیســی همچنیــن بر اجــرای به موقــع و بدون

کم و کاست قوانین در همه  دستگاه های اجرایی به ویژه 
بخش های دولتی تأکید کرد.

سرویس سیاسی-
رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان 
آســمان والیت ۱۴۰۰ با رمز »یارســول اهلل)ص(« با 
گسترش و استقرار سامانه های بومی موشکی، راداری، 
اطالعات شناســایی، جنگ الکترونیک، سامانه های 
ارتباطی و شــبکه دیده بانی بصری در منطقه کویر 

مرکزی آغاز شد.
در مرحله اول رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی 
مدافعان آســمان والیت ۱۴۰۰ که از روز سه شنبه با شعار 
»اقتدار پدافند، امنیت آسمان« آغاز شد، گسترش و استقرار 
ســامانه های پدافندی با رویکرد جابجایی و واکنش ســریع 
نیروهای عملیاتی با رعایت اصول پدافند غیرعامل برای فریب 
دشــمن و همچنین برقراری ارتباطات امن و چندالیه میان 
سامانه های پدافندی با مراکز فرماندهی و کنترل و همچنین 
شــبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور برای اتخاذ تصمیم در 

هنگام وقوع تهدید صورت گرفت
ســرتیپ قادر رحیم زاده، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی 
کشــور گفت: همچنین در این مرحله از رزمایش پروازهای 
اطالعاتی و شناسایی توسط هواپیماهای باسرنشین و بدون 
سرنشین ارتش و ســپاه در منطقه عمومی رزمایش صورت 
گرفت که توســط نیروهای دفاع کننــده، اقدامات تاکتیکی 
و دفاعی به وســیله سامانه های کشــف و درگیری بر علیه 
پرنده های مهاجم صورت گرفت و کلیه مراحل دفاع هوایی تا 

مرحله اصابت الکترونیکی )شلیک سرد( انجام شد.
اســتقرار ســامانه های فرماندهی و کنترل، سامانه های 
راداری بومــی معراج، فتح-۲، بشــیر و قدس، ســامانه های 
تاکتیکی اطالعات و شناســایی، سامانه های الکترواپتیکی و 
سامانه های جنگ الکترونیک از دیگر اقدامات انجام شده در 

این بخش از رزمایش بود.
بهره برداری از مراکز فرماندهی و کنترل، از جمله نقاط 
عطف رزمایش مشــترک تخصصی پدافنــد هوایی مدافعان 

آسمان والیت ۱۴۰۰ بود.
بــه گفته فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشــور، در این 
رزمایش تمام ســامانه های کشــف، شناســایی، رهگیری و 
درگیری که توسط یگان های پدافند هوایی ارتش و سپاه به 
کار گرفته می شود، بومی و تولید شده به دست متخصصان و 
جوانان متعهد کشورمان در نیروهای مسلح و صنایع دفاعی 

کشور است.
رادار بومی »قدس« نیروی هوافضای سپاه عملیاتی شد

رادار بومی برد بلند آرایه پالسی قدس نیروی هوافضای 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در رزمایش تخصصی مشترک 

مدافعان آسمان والیت ۱۴۰۰ عملیاتی شد.
 ایــن رادار قابلیــت رصــد اهــداف در بــرد بیــش از

۵۰۰ کیلومتر و ارتفاع بیش از ۹۰ هزار پا را دارد.
قابلیت تاکتیکــی و تک خودرویی بودن، نرم افزار بومی، 
تــوان مقابله با جنگ الکترونیــک در تکنیک های مختلف، 
ســامانه تشــخیص دوســت از دشــمن و قابلیت لینک با 
ســامانه های پدافندی از جمله ویژگی های ســامانه راداری 

قدس است.
سامانه های »تالش« و »صیاد«
 اهداف خود را منهدم کردند

به گفته امیر ســرتیپ رحیــم زاده، در ایــن مرحله از 
رزمایش مشــترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان 
والیت ۱۴۰۰، ســامانه های »صیاد« نیروی هوافضای سپاه 
و »تالش« نیــروی پدافند هوایی ارتــش در محیط جنگ 
الکترونیک موفق به رهگیــری و انهدام اهداف متخاصم در 

ارتفاع متوسط شدند.
مقابله سامانه های  »مجید« و »دزفول«

 با موشک های کروز
در ادامــه مرحلــه اصلی رزمایش مشــترک تخصصی 
پدافند هوایی مدافعان آسمان والیت ۱۴۰۰ سامانه پدافندی 
»مجید« نیــروی پدافند هوایی ارتــش و »دزفول« نیروی 
هوافضای سپاه با موفقیت موشک های کروز شلیک شده به 

سمت منطقه رزمایش را منهدم کردند.
امیر ســرتیپ رحیم زاده فرمانده قرارگاه پدافند هوایی 
کشــور با اعالم این اخبار گفت: دفاع مســتحکم و چندالیه 
در برابر تهاجم موشــک های کروز یکــی از اهداف رزمایش 
مشــترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آســمان والیت 
۱۴۰۰ است که در این مرحله با موفقیت توسط سامانه های 

مختلف پدافندی ارتش و سپاه اجرا شد.
سامانه های پدافند هوایی بومی »جوشن و خاتم« 

اهداف خود را منهدم کردند
همچنین ســامانه های پدافند هوایی بومی »جوشــن 
و خاتم« نیروی پدافند هوایی ارتش در رزمایش مشــترک 
تخصصــی پدافند هوایی مدافعان آســمان والیت ۱۴۰۰ با 
موفقیت اهداف واگذارشده توسط شــبکه یکپارچه پدافند 

هوایی کشور را سرنگون کردند.
فرمانده سپاه: به سامانه های پیشرفته پدافند هوایی

دست یافته ایم
ســردار سرلشکر حســین ســالمی، فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی ایران در حاشیه رزمایش مشترک 
پدافند هوایی مدافعان آسمان والیت ۱۴۰۰، اظهار داشت: ما 

امروز با دستاوردها و پیشرفت های چشمگیر و قابل مالحظه 
در عرصه دفــاع هوایی مقابل قدرت های پیشــرفته هوایی 

روبه رو هستیم.
وی افزود: ساالنه این رزمایش مشترک پدافند هوایی را 
در مقابله با سناریوهای مختلف تهدید از جانب دشمنان به 
 شکل عملی تمرین می کنیم. من توفیق داشتم که ساالنه در 
این رزمایش ها شرکت کنم و از نزدیک شاهد این پیشرفت ها 
بوده ام و میزان رشد و پیشرفت های فناورانه و تاکتیکی را در 

عرصه دفاعی هوایی قضاوت و اندازه گیری کنم.
فرمانده کل ســپاه ادامه داد: آنچه در این رزمایش انجام 
شد و ما دیدیم، یک نمایه مدرن و پیشرفته از تمام جنبه های 
پدافند هوایی مقابل ســناریوی غیرقابل پیش بینی است. ما 
امــروز دو نیروی نارنجی و آبی در نقش دشــمن و نیروهای 
خــودی داشــتیم که نیروهــای نارنجی ما مجهــز به انواع 
موشک ها و ســامانه های پروازی بدون سرنشین بودند و در 
سرعت ها و ارتفاعات مختلف و از مسیرها و زمان های غیرقابل 
پیش بینی به  ســمت منطقه رزمایــش حرکت می کردند و 
نیروهای آبی که مستقر کنار سامانه های پدافند هوایی بودند 

باید مقابل اینها واکنش نشان می دادند.
وی گفــت: به فضل الهی تمام اهدافــی که وارد منطقه 
شــدند با اولین شــلیک توسط ســامانه ها مورد هدف قرار 
گرفتند، دلیل آن این اســت که نیروی هوافضای ســپاه و 
پدافند هوایی ارتش به ســامانه های بسیار مدرن و پیشرفته 
در لبه های فنــاوری، فرماندهی و کنترل ارتباطات اطالعات 
جهانی دســت پیدا کرده اند، به شــکلی که اهداف به شکل 
خودکار و اتوماتیک توســط نرم افزارها به سامانه ها منتقل و 
در زمان ممکن و برای مناسب ترین سامانه از لحاظ موقعیت 
بردار وضعیت هدف نســبت به موشک ها واگذار می شوند و 
شــلیک ها را به شکل خیلی صحیح و دقیق مورد اصابت قرار 

می دهند.
 سرلشکر ســالمی تصریح کرد: به مردم شریف و عزیز 
ایران اطمینان می دهیم که ارتش جمهوری اســالمی ایران 
و ســپاه پاسداران انقالب اســالمی به عنوان یک نیرو در دو 
لباس از تمامیت ارضی و فضای میهن اسالمی مان با توسعه 
سامانه های پدافند هوایی و سیستم های بسیار مدرن مقابل 

پیشرفته ترین قدرت های عالم، دفاع خواهند کرد.
وی ادامه داد: البته این رزمایش توسط قرارگاه مشترک 
پدافند هوایی خاتم االنبیاء که هم فرماندهان ارتش جمهوری 
اسالمی ایران و هم فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
مشخصاً در نیروی هوافضا حضور دارند، طراحی شده است و 

توسط این دو سازمان اجرا می شود.
فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی با اشاره به 
پیام برگزاری مشترک این رزمایش گفت: پیام همیشگی ما 
وحدت است، وحدتی که ریشــه در هم رزمی و هم سنگری 
ارتش و ســپاه در دفــاع مقدس و بعــد از آن دارد. ما همه 
فرزندان این ســرزمین، مسلمان و دارای یک رهبر هستیم، 
یک کشــور، یک آرمان و یک هدف مشترک داریم، فقط در 
دو لباس و در دو سازمان مجزا مشغول انجام وظیفه هستیم، 
واقعاً این رمز موفقیت ماست و خواست فرماندهی معظم کل 

قوا )مدظله العالی( و ملت بزرگوار ایران اسالمی است.
سردار حاجی زاده: رزمایش پدافند هوایی را 

جوانان دهه شصتی و هفتادی اداره کردند
سردار سرتیپ پاســدار امیرعلی حاجی زاده فرمانده 
نیروی هوافضای ســپاه پاســداران انقالب اســالمی در 
حاشــیه این رزمایش، با بیان اینکه در این رزمایش این 
توفیق را داشتیم که تمام سامانه های مورد استفاده کاماًل 
ایرانی بود، گفت: همچنیــن جوانانی که این رزمایش را 
اداره کردند و پای سامانه ها و تجهیزات بودند، همه دهه 

شــصتی و دهه هفتادی بودند. وی افزود: ۱۵ سال قبل 
ما این وضعیت را نداشتیم، یعنی در سامانه های راداری، 
فرماندهی و کنترل و ســامانه های موشکی زمین به هوا 
وابســته به تجهیزات خارجی بودیم، در حالی که امروز 
بحمــداهلل تمام این تجهیزات را به صورت بومی و ایرانی 

در اختیار داریم.
ســردار حاجــی زاده در تشــریح اهمیــت برگزاری 
رزمایش ها، گفت: در این رزمایش ها افرادی را که در طول 
ســال جذب می کنیم آموزش می بیننــد و از آنجایی که 
کار پدافند هوایی یک کار کاماًل هماهنگ و تیمی اســت، 

مهارت های افراد در کار گروهی نیز کنترل می شود.
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی ادامه داد: ما در این رزمایش جنگ احتمالی را با 
برگزاری یک بازی جنگ شبیه سازی می کنیم، به طوری 

که یک گروه نقش دشمن و یک گروه هم نقش مهاجم را 
ایفا کردند که در جهت های مختلف و ارتفاع های مختلف 
به منطقــه رزمایش حمله می کنند و ما هم نقش مدافع 

را داریم.
وی با اشــاره به دفاع همه جانبــه و ۳۶۰ درجه در 
برابر حمــالت پرحجم هواپیماهای بدون سرنشــین در 
منطقه رزمایش، گفت: سامانه های راداری در منطقه باید 
اهداف را کشف و مراکز کنترل و فرماندهی باید هدف ها 
را به ســامانه ها واگذار کند، در این رزمایش موفق شدیم 
اهداف مختلف در ارتفاع و ســرعت های مختلف و حتی 

موشک های کروز را با موفقیت مورد اصابت قرار دهیم.
مقابله با بمب های بالدار دورایستا

 برای اولین بار
به گزارش فارس، ســردار حاجی زاده خاطرنشــان 
کرد: در این رزمایش ما بــرای اولین بار بمب های بالدار 
دورایستا که از هواپیما رها می شوند را استفاده کردیم و 
آن را رهگیری کردیم و به ســامانه های پدافندی واگذار 

کردیم.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه ادامه داد: ما ترکیبی 
از تهدیدات را داریم از جمله موشــک های کروز، مهمات 
دورایســتا و هواپیماهای بدون سرنشین با سرعت کم و 
زیاد که انواع این تهدیدات را در این رزمایش شبیه سازی 
کردیم و توانستیم با ســامانه های بومی کاری کنیم که 
هدفی در این منطقه از دست نرود و همگی مورد اصابت 

قرار گرفتند.
وی با اشــاره به عملیاتی شدن سامانه راداری قدس 
در این رزمایش، تصریح کرد: این سامانه کاماًل متحرک 
است و می تواند به سرعت جابجا شود چون در جنگ های 
امروزی هر سامانه ای که ثابت باشد بالفاصله مورد اصابت 
قرار می گیرد؛ از ســوی دیگر قابلیت کشف هواپیماهای 

پنهانکار را هم دارد.
ســردار حاجی زاده در پایــان گفت: دفــاع هوایی 
در کشــورمان با وجود قرارگاه مشــترک پدافند هوایی 
خاتم االنبیا)ص(، مشــترک است و سامانه های پدافندی 
ارتش و سپاه در مناطق سراسر کشور مستقر هستند که 
تمام آنها در یک شبکه تحت کنترل و فرماندهی برادران 
ارتش اســت و زیرمجموعه های آن به صورت مشــترک 

است و کار به صورت ترکیبی انجام می شود.

مقابله با بمب های بالدار دورایستا برای اولین بار 
در رزمایش مدافعان آسمان والیت ۱۴۰۰

مراسم بزرگداشــت مقام علمی و عملی عالمه 
حسن زاده آملی با عنوان »عارف انقالبی« با حضور 
جمعی از بیت ایشان، شاگردان و شخصیت های علمی 
و فرهنگی کشور و رئیس سازمان تبلیغات اسالمی 
در تاالر اجتماعات مجموعه فرهنگی سرچشــمه 

برگزار شد. 
در این مراسم، برخی از شاگردان عالمه حسن زاده آملی 

به ذکر ویژگی ها و خاطراتی از وی پرداختند.
آیت اهلل تحریری از شاگردان عالمه آملی با بیان اینکه 
مرحوم حســن زاده عاملی به عالَم توحیــد راه پیدا کرده 
بودند؛ یکی از نمودارهای کالمی و عملی ایشان را همراهی 
با انقالب اسالمی و تجلیل از مقام معظم رهبری عنوان کرد. 
حجت االسالم دکتر خسرو پناه، یکی دیگر از شاگردان 
عالمه حســن زاده  آملی با تاکید بر سلوک علمی و عرفانی 
ایشان، عالمه حسن زاده  آملی را »خواجه نصیرالدین زمانه« 
ما ذکر کرد و اظهار داشت: ایشان نه تنها شخصیت کم نظیر 
که شخصیت بی نظیری در دوران ما محسوب می شدند و این 
را من نه از باب تعارف که با برهان قاطع عرض می کنم چرا 
که من در این زمانه، کسی را سراغ ندارم که بدون هیچ گونه 
امکانات بتواند سرآمد علوم مختلفه از جمله فلسفه، عرفان، 
ادبیات عرب و فارسی، ریاضی، طب، الهیات و... باشد. حتی 

ایشان به زبان فرانسه هم تسلط داشتند.
به گفته وی، ریشه تمام علومی که استاد عالمه حسن 
زاده از آن بهره مند بودند » علم معرفت النفس « بود و کسانی 

که می خواهند به معرفت عالمه حسن زاده نزدیک ترشوند 
باید معرفت النفس را سرلوحه کارهای خویش قرار دهند.

آیت اهلل عباســی خراسانی، از شــاگردان دیگر عالمه 
حســن زاده  آملی هم اظهار داشــت: قدر و منزلت عالمه 
حســن زاده  آملی به اندازه ای بود که مقام معظم رهبری از 
ایشان به عنوان سالک توحیدی و عالم ربانی یاد کرده است.

وی افزود: یکی از توصیه های عالمه حســن زاده  آملی 
برای رســیدن به خداوند، انس با قرآن از راه قرائت و تدبر 

در قرآن بود و یکی از ویژگی های معظم له، توجه وعشق به 
فراگیری علم بود به گونه ای که ایشان به مقام خذ الکتاب 

رسیده بودند.
آیت اهلل رمضانی، یکی دیگر از شاگردان عالمه حسن زاده 
آملی، سخنران دیگری بود که جایگاه علمی عالمه حسن زاده  
آملی را در بلندترین قله های علم وادب اعالم کرد و یادآور 
شد: اســتاد در فراگیری علم، همچون پروانه بر گرد شمع 
بودند و بر این باور بودند که »علم و عمل« انســان سازند 

و همــواره در دروس خود به این جمله »العلُم امام الَعمل« 
تاکید داشتند.   

آیت اهلل یزدان پناه از شــاگردان دیگر عالمه حسن زاده  
آملی به عرفان برگرفته از اسالم ناب وی اشاره کرد و اظهار 
داشــت: گاهی روش هایی را در عرفان شاهد هستیم که به 
دلیل برداشــت های غلط؛ فرد را از مردم و کارهای روزمره 
دور می کند اما چون عالمه آملی در ســنت اسالمی نفس 
کشــیده بود معتقد به عرفان اسالم ناب بود که رسیدن به 
عرفان را در همزیستی با مردم و همراه با جامعه می دانست.
وی نیز آرزو کرد  ای کاش عصاره علوم عالمه بویژه کتاب 
الهی نامه او به زبان قابل فهم تری برای عموم منتشر شود. 
آخرین ســخنران محمد جواد الریجانی بود که گفت: 
آثار عالمه حسن زاده آملی به گونه ای نوشته شده است که 
حتی روشنفکران امروزی هم می توانند از این آثار بهره مند 

شده و مطالب زیادی بیاموزند.
این اســتاد فلســفه و معارف از تســلط کامل عالمه 
حسن زاده  آملی بر احادیث و قرآن خبر داد و گفت: ایشان 
به زبان اهل بیت مأنوس بود و همواره اشارات زیادی به رفتار 

و سیره اهل بیت داشتند.
گفتنی  اســت آیین بزرگداشــت مرحوم عالمه حسن 
زاده آملی با حضور خانواده معظم اله شاگردان و دوستداران 
ایشان و همچنین چهره هایی مانند حضرت آیت اهلل جاودان 
شب گذشته به همت مجموعه فرهنگی سرچشمه در این 

مجموعه برگزار شد.

عارف انقالبی تجلیل شد

رئیس جمهور جمهوری آذربایجان، اظهارات مقام های ایران 
درباره حضور عناصر خارجی در مرز ایران را بهانه های ساختگی 

ایران تلقی کرد و گفت باکو خواهان احترام در مرزها است!
»الهام علــی اف« رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در گفت وگو 
بــا روزنامه ایتالیایی »ریپابلیکا« بار دیگر اظهارات تکراری علیه ایران 
را مطرح کرد و در پاســخ به ســؤالی در ارتباط با ناخشنودی تهران 
از روابط نزدیک باکو با رژیم صهیونیســتی گفــت: ناراحتی ایران از 
نزدیکی آذربایجان به اسرائیل بهانه است. دلیل تنش های اخیر، روابط 
ما با برخی کشــورهای دیگر نیســت، زیرا سیاست خارجی ما بسیار 
روشن، شــفاف، باثبات و مستقل است. هیچ کشور دیگری نمی تواند 
بر تصمیمات آذربایجان تأثیر بگذارد و نباید در این راستا تالش کند. 
در اینجا تصمیم گیری در باکو و بر اســاس منافــع ملی آذربایجان، 
توسط من اتخاذ می شود. اگر کسی سعی کند با استفاده از بهانه های 
ساختگی، آذربایجان را به خاطر داشــتن مناسبات با کشور دیگری، 
متهم کند، تالش هایش بی نتیجه می ماند. این راه درســتی نیست و 

منجر به بن بست می شود.
تکرار اتهام ورود غیرقانونی کامیون های ایرانی به قره باغ

وی دلیــل اتفاقات اخیر با ایران را بســیار ســاده خوانده و عنوان 
کــرد: آذربایجان می خواهــد با احترام در مورد مرزهایش رفتار شــود. 
پس از آزادســازی قره باغ، ما به مرزهای رسمی خود با ارمنستان دست 
یافتیم. به مرز خود آمدیم و در آنجا ســاکن شدیم. جاده  بین برخی از 
شهرهای ارمنســتان از خاک آذربایجان می گذرد. ما متوجه شدیم که 
از این جاده برای حمل غیرقانونــی کاالها به قره باغ به عنوان قلمرو ما 
استفاده می شود. این غیرقابل قبول است. ما خواهان احترام به مرزهای 
خود هســتیم. ما به طور غیرقانونی از مرزهای هیچ کشور دیگری عبور 

نمی کنیم؛ بنابراین پیام ما به ایران بسیار ساده بود: بس کنید.
این ادعا در حالی است که تنها ۴ کیلومتر از این جاده که متعلق به 
ارمنستان است به طی یک سال گذشته در اختیار جمهوری آذربایجان 
قرار گرفته و مقامات باکو تالش دارند تا با اســتفاده از انواع اقدامات از 
جمله گرفتن عوارض ورودی ســنگین ۳۸۰ دالری از رانندگان کامیون 
یا معطل نگه داشتن آنها در این منطقه، برایشان ایجاد مزاحمت کنند.

رئیس جمهور آذربایجان گفت: ما بدون اینکه این مسئله را عمومی 
کنیم، دوســتانه درخواست کردیم تا این اقدام را متوقف کنند، زیرا این 
کار درست نیست. ما آن جاده ها را کنترل می کنیم و می بینیم و فریب 
دادن و گفتن اینکه »این اتفاق نیفتاده« فایده ای ندارد. متأسفانه به این 
هشــدار پاسخ کافی داده نشد. سپس مجبور شدیم گام دوم را برداریم. 
ما یک یادداشت دیپلماتیک تهیه کردیم، سفیر ایران را دعوت کردیم و 
آن را علنی کردیم تا جلوی این اقدامات را بگیرد؛ اما در واقع بدتر شد و 
تعداد کامیون هایی که از ایران به قره باغ می رفتند افزایش یافت. ما این 

قدم را یک ضربه و بی احترامی عمدی دانستیم.

برگزاری رزمایش جمهوری اسالمی ایران خیلی عجیب بود!
وی افزود: سپس اقدامات دیگری را که کاماًل قانونی بود انجام دادیم 
و این باعث ســردرگمی بزرگ و اقدامات غیرضروری در کشور همسایه 
شد. اظهارات نامناسب ارائه شد، تهدیدها انجام شد، تمرینات نظامی در 
نزدیکی مرز ما انجام شد. جالب بود که برای اولین بار، رزمایش نظامی، از 
قبل برنامه ریزی شده نبود. سپس گفته شد که این کار برای نشان دادن 

چیزی انجام شده است.
این در حالیســت که برگزاری مانور از سوی ایران در مرزهای خود 
یــک امر حاکمیتی بوده و به موضوع داخلی ایران مربوط می شــود اما 
برگزاری مانور ســه جانبه با ترکیه و پاکستان در دریای خزر در تضاد با 

کنوانسیون خزر بوده و غیرقانونی است.
رئیس جمهــور آذربایجان گفت: هیچ کس نمی تواند اراده خود را بر 
مــا تحمیل کند. ما می خواهیم با همه کشــورها و قبــل از هر چیز با 
همســایگان خود روابط دوستانه داشته باشــیم. همواره وقتی در مورد 
اولویت های سیاســت خارجی آذربایجان صحبت کــرده ام، گفته ام که 
اولویت ما روابط با کشورهای همسایه است. ما توانسته ایم روابط خود را 
با دولت قبلی ایران در عرض ۸ ســال به باالترین سطح ممکن برسانیم. 
من بیش از ۱۰ جلســه با همکارم حســن روحانی دیدار داشته ام. همه 
آن جلســات پربار بود. ما توافقنامه های زیادی را در زمینه های انرژی، 

حمل ونقل، توسعه فرهنگی و امنیت امضا و اجرا کرده ایم.
وی با بیان اینکه درواقع، رابطه ما به نمادی از دوســتی و همسایگی 
خوب تبدیل شده بود، اظهار داشت: وقتی دولت جدید ایران و رئیس جمهور 
جدید انتخاب شــد، چه کردیم؟ ما یک هیئــت بزرگ به رهبری رئیس 
پارلمان و معاون نخســت وزیر را به مراسم تحلیف او فرستادیم. آنها پیام 
دوستی من را مســتقیماً به رئیس جمهور ایران منتقل کردند. در همان 
زمان، یک پیام دیگر که من قباًل آن را به طور خصوصی بیان کردم، به وی 
ارسال کردم که این بود: »لطفاً به فعالیت های تجاری غیرقانونی که تجار 
ایرانــی در قره باغ انجام می دهند توجه کنید.« ما در موقعیتی نبودیم که 
دولت ایران را مقصر بدانیم. متوجه شدیم که برخی شرکت های خصوصی 
این کار را انجام می دهند. با این حال، ما درخواست کردیم که آن را متوقف 
کنند. در پاسخ، همه دیدند چه اتفاقی افتاد. نتیجه چه شد؟ بگذارید دوباره 

بگویم که اتفاق خوبی نیفتاده است.
انکار دوباره حضور عناصر رژیم صهیونیستی 

در جمهوری آذربایجان!
علــی اف گفت: بنابراین مــا در اولین فرصت، همــه اتهامات علیه 
آذربایجان در ارتباط با آوردن اســرائیل به ســرزمین های آزاد شده را 
رد می کنیم. این اتهامات بی اســاس اســت. این فقط بهانه ای اســت تا 
آذربایجان را برای مخاطبان داخلی بی اعتبار کنند. همه می توانند بروند 
و ببینند که در آنجا اصاًل حیــات و زندگی وجود ندارد. همه چیز نابود 
شده است. ثانیاً، ما تقاضا داریم که همان طور که برای خود احترام قائل 

هستیم، برای دیگران نیز احترام قائل شویم.
اظهــارات علی اف درباره نبود اســرائیل در نزدیکی مرزها در حالی 
بیان می شود که مدتی پیش در شهر مرزی جبرائیل حضور پیدا کرد و 
از پهپادهای ساخت اسرائیل در این منطقه بازدید کرده و با آنها عکس 

یادگاری گرفت.
همچنین حضور شرکت های اسرائیلی در خاک جمهوری آذربایجان 
تحت عنوان کارخانه های لبنیات و ساخت شهرک های هوشمند از قول 

خود مقامات صهیونیستی بارها عنوان شده است.
اسناد پاندورا علیه فساد خانوادگی من

 نیمه راست و نیمه دروغ است!
علی اف در بخشــی از مصاحبه خود همچنین به اســناد »پاندورا« 
اشــاره کرد که در آن به غارت ثروت ملی جمهوری آذربایجان به دست 

خانواده علی اف اشاره شده بود.
وی درخصوص اســناد پاندورا گفــت: »می دانید چنین چیزهایی 
ســال ها است که با من است. برخی نیروها در غرب هرازگاهی بر اساس 
حدس و گمان های سیاسی تالش می کنند از این نوع تلقینات و سخنان 
نیمه  راست برای بی اعتبار کردن وجهه آذربایجان و تضعیف جایگاه این 

کشور استفاده کنند.
علــی اف ادامه داد : »در مورد اصل ایــن مطلب، می خواهم بگویم 
که من ۱۸ ســال اســت که رئیس جمهور هستم و قبل از آن یک تاجر 
بودم. زندگی نامه من شناخته شده است که یک تاجر موفق بودم. وقتی 
رئیس جمهور شدم، فرد فقیری نبودم. هنگامی که رئیس جمهور شدم، 
از مشارکت مســتقیم در این تجارت منصرف شــدم و تجارت خود را 
به خانــواده ام منتقل کردم. من تمام تجارت خود را به فرزندانم منتقل 
کــردم و آنها تجارت خــود را ادامه دادند و آنها عمدتــاً در آذربایجان 
ســرمایه گذاری می کنند و ســرمایه گذاری هایی در خارج از آذربایجان 
دارند و تمامی فعالیت های تجاری آنها شــفاف اســت و دارای ممیزی 
بین المللی اســت و هیچ چیزی وجود ندارد که کســی بتواند درباره آن 
ادعای غلط مطرح کند. آنچه که در این اســناد نوشته شده است و من 
آن را نخواندم و به من اطالع  دادند، فقط پنج درصد صحت دارد و باقی 
آن اغراق است. اما من حق قانونی دارم که آشکارا درباره آن حرف بزنم 
و این چیز پنهانی در آذربایجان نیست که اقوام و اعضای خانواده من در 
تجارت و خیریه  و چیزهای زیادی که در قره باغ اتفاق می افتد، مشارکت 
دارنــد. به عنوان مثال، بنیادی که من ایجــاد کردم، هم اکنون در حال 
سرمایه گذاری برای بازسازی قره باغ اســت و در تمامی مساجد آغدام، 

شوشا، زنگیالن با پول این بنیاد تأمین مالی می شود«.
باکو ۲ راننده کامیون ایرانی را آزاد کرد

گفتنی است منابع خبری گزارش دادند یک روز بعد از گفت وگوی 
تلفنی وزیران خارجه جمهوری آذربایجان و ایران، باکو راننده های ایرانی 

را آزاد کرده است.

گزافه گویی دوباره علی اف

رئیس جمهور آذربایجان ایران را به بهانه جویی متهم كرد!


