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طالب)ع(«آغازشد.
دراي�نرزمايشني�رویدرياي�یونيروی
هوافضایسپاهپاسدارانانقاباسامیدر
عرصههایزمين،ه�وا،درياوفضامطابقبا
جدولفرانمایرزمايشوسريالهاوتمرين

هایپيشبينیشدهبهاجرادرآوردند.
ارتقایآمادگیهایرزمیدرتمامیسطوح،
تمرينوحصولاطمينانازاجرایطرحهای
عملياتی،افزايشسطحهماهنگیدراجرای
عملي�اتمش�ترکوتمريندف�اعوآفند
جن�گالکتروني�کوپاي�داریارتباط�ات
چن�داليهازاه�دافمهمرزماي�شپيامبر

اعظم)ص(۱۴است.

استفادهازساحهایغافلگيركننده
در همين حال س��خنگوی رزمايش مش��ترك 
پيامبر اعظم)ص( با تشريح اهداف و برنامه های 
رزمايش پيامبر اعظ��م )ص(14 گفت: در اين 
رزمايش دفاع ضد موش��کی بالستيك و كروز 
انجام ش��دهو از برخی تجهيزات و س��الح های 

غافلگير كننده استفاده شد.
س��ردار س��رتيپ پاس��دار عباس نيلفروش��ان 
مع��اون عمليات س��پاه و س��خنگوی رزمايش 
مش��ترك پيامبر اعظ��م)ص( 14 افزود: تامين 
خطوط مواصالت��ی هوايی و درياي��ی و تداوم 
س��تادی  تمري��ن  آم��ادی،  پش��تيبانی های 
سناريوهای مختلف و نيز طرح ريزی منعطف 
و س��ريع همراه با بازی جنگ دو طرفه از ديگر 

اهداف برگزاری اين رزمايش بزرگ است.
وی ط��رح ريزی مدرن بر اس��اس جنگ های 
تركيبی و ش��بکه محور متناس��ب با دكترين 
تهاجمی س��پاه، اس��تفاده حداكث��ری از توان 
و تجهي��زات مختل��ف س��يگنالی، اپتيک��ی و 
با سرنش��ين و بدون سرنش��ين برای اش��راف 
اطالعاتی و اجرای رزمايش در ش��رايط جنگ 
بيولوژيك را ويژگی های رزمايش پيامبر اعظم 
14 عنوان ك��رد و گفت: در اين رزمايش دفاع 
ضد موش��کی بالستيك و كروز انجام شده و از 

برخی تجهيزات و س��الح های غافلگير كننده 
مانند، موشك های برد بلند بالستيك با قابليت 
اصابت به اهداف شناوری متجاوز در دور دست 

استفاده می شود.
معاون عمليات سپاه با اشاره به اينکه در تمامی 
س��طوح، تمرين و حصول اطمين��ان از اجرای 
طرح های عملياتی، افزايش سطح هماهنگی در 
اجرای عمليات مشترك و تمرين دفاع و آفند 
جنگ الکترونيك و پايداری ارتباطات چند اليه 
از اهداف مهم رزمايش پيامبر اعظم )ص( 14 
اس��ت، تصريح كرد: تامين خطوط مواصالتی 
هوايی و دريايی و تداوم پشتيبانی های آمادی، 
تمرين ستادی سناريوهای مختلف و نيز طرح 
ريزی منعطف و س��ريع هم��راه با بازی جنگ 
دو طرفه از ديگر اهداف برگزاری اين رزمايش 

بزرگ است.
همچنين طرح ريزی مدرن بر اساس جنگ های 
تركيبی و ش��بکه محور متناس��ب با دكترين 
تهاجمی س��پاه، اس��تفاده حداكث��ری از توان 
و تجهي��زات مختل��ف س��يگنالی، اپتيک��ی و 
با سرنش��ين و بدون سرنش��ين برای اش��راف 
اطالعاتی و اجرای رزمايش در ش��رايط جنگ 
بيولوژيك را  از ديگر ويژگی های اين رزمايش 

است. 
نيلفروش��ان در اين باره گفت: در اين رزمايش 
دفاع ضد موشکی بالستيك و كروز انجام شده 
و از برخ��ی تجهي��زات و س��الح های غافلگير 
كننده مانند موشك های برد بلند بالستيك با 
قابليت اصابت به اهداف ش��ناوری متجاوز در 

دور دست استفاده می شود.
استفادهازماهواره 

در اين رزمايش برای نخستين بار نيز عمليات 

رص��د منطقه رزماي��ش با اس��تفاده از تصاوير 
ارسالی از ماهواره نور صورت می پذيرد.

اين امر حاكی از فعاليت مس��تمر و مداوم اين 
ماهواره در حدود يکصدمين روز از پرتاب و قرار 

گرفتن آن در مدار زمين است.
همچنين در اين رزماي��ش يگان های مختلف 
س��طحی، تکاوری، غواصی، موشکی و ... سپاه 
انه��دام و مقابله با ناو هواپيماب��ر آمريکايی را 

تمرين كردند.
در بخ��ش ديگ��ری از اي��ن تمري��ن، غواصان 
و ت��کاوران درياي��ی نيروی دريايی س��پاه نيز 
عملي��ات انهدام پ��ل فرماندهی ن��او را تمرين 
كردند. نمايش نوعی جديد از النچر موشك های 
بالستيك كالس فاتح از ديگر نکات قابل توجه 
اين رزمايش اس��ت ك��ه در ابعادی كوچکتر از 
نمونه های قبلی و با استفاده از كاورهای مشابه 
خودروه��ای تجاری، پيش از اين ديده نش��ده 
بود. همچني��ن اين النچر قابليت ش��ليك دو 
فروند موشك را دارد كه پيش از اين النچرهای 

تك فروندی در اين كالس ديده شده بود.
 عمقبخشیبهتوانمردمی 

به��ره گي��ری از توان عظيم ني��روی مردمی و 
بس��يج دريايی يکی از جوه تمايز اين رزمايش 
اس��ت. در اين رزمايش و در طرح های دفاعی 
س��پاه، روح تهاجم و آفندی با بس��يج مردمی 
شکل می گيرد و پايان ناپذيری دفاع با حضور 

مردم در معركه های جهاد معنا پيدا می كند.
توسعهتسليحاتمنطبقبرشناخت

نقاطضعفدشمن
 در همي��ن ح��ال فرمانده كل س��پاه س��طح 
رزمايش های سپاه را وسيع و با سناريو پردازی 
بر اساس دشمنان واقعی توصيف كرد و گفت: 

توس��عه تجهيزات و تس��ليحات ما منطبق بر 
تهديد و ش��ناخت واقعی از نقاط ضعف و قوت 
دش��من ب��وده و رزمايش های س��پاه با هدف 
اطمين��ان از صيانت مقتدران��ه از منافع ملت 

ايران برگزار می شود.
سردار سرلشکر پاسدار حسين سالمی فرمانده 
كل س��پاه پاسداران انقالب اسالمی در حاشيه 
برگزاری مرحله نهاي��ی رزمايش پيامبر اعظم 
)ص(14 اظه��ار كرد: سياس��ت ه��ای ما برای 
صيانت از منافع حياتی ملت عزيز ايران دفاعی 
اس��ت،به اي��ن مفهوم ك��ه ما از ابت��دا به هيچ 
كش��وری تهاجم نخواهيم كرد، اما در تاكتيك 

و عمليات كامال تهاجمی هستيم.
وی با تاكيد بر اينکه فضای عمل ما در س��طح 
راهبردی دفاعی اس��ت، اما در سطوح عمليات 
و تاكتيك سراس��ر تهاجم هستيم،اظهار كرد:  
آنچه امروز در اين رزمايش در سطح نيروهای 
هوافض��ا و درياي��ی به نمايش درآمد سراس��ر 
تهاجمی بود. سرلش��کر س��المی با بيان اينکه 
در سطح عمليات و تاكتيك هجومی هستيم و 
ابتکار عمل را به دست می گيريم،گفت:  در اين 
رزمايش  تهاجم به واحدهای شناوری دشمن 
در صورت��ی كه بخواهند تعرض��ی به منافع ما 
داش��ته باش��ند ، با تركيبی از عمليات تهاجم  
موش��کی و رزم واحد ش��ناوری در سطح دريا 
همراه با مين ريزی آفندی توس��ط شناورهای 

هجومی به نمايش درآمد.
سرلشکر سالمی با تاكيد بر اينکه از تاكتيك های 
هجومی به اس��تراتژی دفاع می رس��يم، اظهار 
كرد: به منظور تمرين سطوح رزمی در عمليات 
های مش��ترك بين نيروهای چندگانه سپاه و 
اطمين��ان يافتن از صيان��ت مقتدرانه از منافع 

حيات��ی ملت  عزي��ز ايران ، اي��ن رزمايش ها را 
برگزار می كنيم.

وی در ادام��ه تصريح ك��رد: تركيبی از مهارت 
و ف��ن درس��ت و تکنيك صحي��ح بکارگيری 
تجهي��زات ، تاكتيك های ابت��کاری مبتنی بر 
خالقيت  و ن��وآوری در مي��دان عمل ، فضای 
رزمايش های ما را شکل می دهد تا  در شرايط 

واقعی با ابهام مواجه نباشيم.
فرمانده كل سپاه در پايان سطح رزمايش های 
سپاه را وس��يع، نزديك به واقعيت و با سناريو 
پردازی بر اساس دشمنان واقعی عنوان و اظهار 
كرد: توسعه تجهيزات و تسليحات ما منطبق بر 
تهديد و ش��ناخت واقعی از نقاط ضعف و قوت 
دش��من است؛ دكترين دفاعی ما بر پايه توليد 
تجهيزات بومی بوده و در هر رزمايش نس��بت 
به رزمايش قبل كيفيت تجهيزات به روز شده 
و تجهيزات توليد جديد را در معرض آزمايش 
ق��رار ميدهي��م و آن را در ميدان واقعی به كار 

می گيريم.
 پرداختهزينه

سرلشکر پاسدار غالمعلی رشيد فرمانده قرارگاه 
مرك��زی خاتم االنبيا )ص( نيز گفت: به عنوان 
فرمانده قرارگاه مركزی خات��م االنبيا )ص( از 
مي��دان رزمايش ني��روی دريايی س��پاه اعالم 
كرده و به دشمنان مان هشدار می دهيم كه به 
طور قطع هزينه بی ثبات نش��ان دادن ايران را 

پرداخت خواهند كرد.
وی  در حاشيه برگزاری مرحله نهايی رزمايش 
مش��ترك پيامبر اعظم 14 س��پاه پاس��داران 
انقالب اسالمی گفت:خداوند متعال را شاكريم 
كه نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران در 
جهت ارتقای ت��وان رزم در مقابله با تهديدات 

دائما در حال تالش هستند.
وی افزود: مدت يك هفته است كه فرماندهان 
نيروهای مسلح در ارتش و سپاه يك رزمايش 
بسيار گسترده و مشترك در منطقه وسيعی از 
خليج فارس و تنگه هرمز و دريای عمان را در 

حال طرح ريزی و اجرا دارند.
سرلشکر رش��يد در ادامه تاكيد كرد: به عنوان 
فرمانده ق��رارگاه مركزی خات��م االنبيا از اين 
صحنه و ميدان رزمايش نيروی دريايی س��پاه 
اعالم كرده و به دشمنان مان هشدار می دهيم 
كه به ط��ور قطع هزينه بی ثبات نش��ان دادن 

ايران را پرداخت خواهند كرد.
فرمانده قرارگاه مرك��زی خاتم االنبيا)ص( در 
پايان اظه��ار كرد: نيروهای مس��لح جمهوری 
اسالمی ايران با اس��تفاده از تمام ظرفيت ها و 
مولفه های ق��درت  ،در زمان و مکان مناس��ب 
،پاس��خ محکم و قوی به تهدي��دات و اقدامات 

بی ثبات ساز دشمن خواهند داد.

آیت هللا مکارم  شیرازی: 

نمی توان جلوی 
برگزاری مراسم 

عاشورا را گرفت
مرجع تقليد ش��يعيان با بيان اينکه 
به هيچ قيم��ت نمی ت��وان جل��وی 
برگزاری مراسم عاشورا را گرفت، 
گفت: ش��کی نيس��ت كه اصولی 
داريم كه به هيچ وج��ه نمی توانيم 

آنها را رها كنيم و از جمله آن مسئله عزاداری 
محرم و صفر است.

آيت اهلل مکارم شيرازی مرجع تقليد شيعيان 
در دي��دار حجت االس��الم والمس��لمين قمی 
رييس سازمان تبليغات اسالمی، اظهار داشت: 
به هيچ قيمت نمی توان جلوی برگزاری مراسم 
عاش��ورا را گرفت، در زمان رضاخان با عاشورا 
چه كردند اما هم��ه ديدند كه كاری از پيش 
نبردند. وی با تأكيد بر اينکه "شکی نيست كه 
اصولی داريم كه به هيچ وج��ه نمی توانيم آنها 
را ره��ا كنيم و از جمله آنها مس��ئله عزاداری 
محرم و صفر است"، افزود: اگر اين امور را رها 
كنيم اسباب دردسر است، اگر بخواهيم عمل 

كنيم بايد به ش��کلی باشد كه هم پروتکل های 
بهداش��تی رعايت ش��ود و ه��م از جنبه های 
معن��وی و مذهبی غافل نش��ويم همان گونه 
كه در مورد نماز جمعه هم اين دس��تور داده 
ش��ده اس��ت. تقليد ش��يعيان بيان كرد: اگر 
ضابط��ه و معي��اری در اين خصوص نداش��ته 
باشيم، مش��کالتی پيش خواهد آمد، بنابراين 
قطع��اً بايد متوليان امر در اين خصوص توجه 
كافی و الزم را داشته باشند تا هم دغدغه های 
مذهبی و دينی مردم م��ورد توجه قرار گيرد 
و هم پروتکل های بهداش��تی و س��المت آنان 
حفظ شود. استاد س��طوح عالی حوزه علميه 
با اش��اره به مش��کالت جامعه گف��ت: همان 

گونه كه مش��کالت فرهنگی را بيان می كنيم 
به مش��کالت اقتصادی و معيش��تی مردم هم 
می پردازيم، در اين خص��وص بيانيه ای صادر 
كردي��م تا مردم بدانند مراجع هم نس��بت به 
گرانی ها انتق��اد می كنند و تذك��رات الزم را 
می دهند. آيت اهلل مکارم شيرازی خاطرنشان 
ك��رد: در ش��رايط حس��اس و خطي��ری كه 
بسياری از بيماران و مبتاليان كرونايی فراری 
بودند، ورود روحانيت و طالب به اين عرصه و 
كمك به بيماران و حتی غس��ل و كفن و دفن 
فوتی های كرونا تأثير بسيار زيادی در جامعه 
گذاش��ت و اين خود از بهتري��ن نوع تبليغات 

تأثيرگذار است.

در 13 استان و با اعتبار 1480 میلیاردی انجام می شود؛

179 طرح پل و راه سازی برکت در 
مناطق محروم

بنياد بركت ستاد اجرايی فرمان امام 179طرح 
پل و راه س��ازی را در مناطق محروم كش��ور به 

بهره برداری رسانده يا در دست اقدام دارد.
معاون عمرانی و طرح های زيربنايی بنياد بركت 
ضمن بي��ان اين مطلب افزود: 179 طرح پل و 
راه سازی را در مناطق محروم و كمتر برخوردار 
13 استان كشور در دست اقدام داريم كه از اين 

تعداد، 60 طرح تکميل شده و مابقی در درست انجام است.
محمد مهجوری ادامه داد: 60 شهرس��تان و روس��تاهای توابع در اين 13 
استان تحت پوش��ش فعاليت های عمرانی و زيربنايی بنياد بركت در حوزه 
ساخت پل و راه قرار دارند. همچنين 18 طرح پل و راه سازی نيز آماده افتتاح 
است. به گفته معاون عمرانی و طرح های زيربنايی بنياد بركت، استان های 
خوزستان، سيستان و بلوچستان، كهگيلويه و بويراحمد و لرستان بيشترين 

سهم را از پروژه های پل و راه سازی اين بنياد دارند.
مهجوری خاطرنش��ان كرد: 1480 ميليارد ريال اعتبار برای بهره برداری از 
179 طرح پل و راه س��ازی بنياد بركت پيش بينی ش��ده و تخصيص يافته 
اس��ت. وی با تاكيد بر اين كه بسياری از س��اكنان مناطق روستايی از بابت 

كمب��ود راه و پل در مضيقه هس��تند، گفت: س��اخت پ��ل و راه در مناطق 
ش��هری و روس��تايی، عالوه بر جلوگيری از مهاجرت بی رويه  روستاييان و 
بروز مش��کالت مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و معيش��تی ناشی از 
حاشيه نش��ينی در ش��هرها، باعث حفظ و بقای جمعيت در مناطق مرزی 
كش��ور، ارتقای س��طح معيشت روس��تاييان و گس��ترش عدالت اجتماعی 
می ش��ود. معاون عمران��ی و طرح های زيربنايی بنياد برك��ت از اجرای 47 
هزار و 800 پروژه عمرانی توس��ط اين بنياد در كش��ور خبر داد و گفت: در 
س��ال 1399 نيز اج��رای 3500 طرح عمرانی و زيربناي��ی را در حوزه های 
مختلفی از جمله مدرسه سازی، ساخت مسجد و مراكز فرهنگی، راه سازی، 
آب رسانی، ساخت مراكز بهداشتی، مرمت قنوات و ... را در مناطق محروم و 
كمتر توسعه يافته كشور تعهد كرده ايم.  مهجوری افزود: بنياد بركت عالوه بر 
ايجاد نهضت اشتغال زايی با هدف محروميت زدايی، توسعه و توانمندسازی 
اقتصادی و اجتماعی در مناطق محروم و كمتر برخوردار كش��ور به عنوان 
رس��الت و ماموريت اصلی خود، فعاليت های گسترده ای را نيز در حوزه های 
عمرانی و زيربنايی در اين مناطق دارد. معاون عمرانی و طرح های زيربنايی 
بنياد بركت با تاكيد بر اين كه تمام 31 استان كشور تحت پوشش طرح های 
عمران��ی و زيربنايی اين بنياد قرار دارن��د، تاكيد كرد: هر چند بنياد بركت 
ب��ا توجه به منويات مقام معظم رهبری و تاكيدات و سياس��ت های ابالغی 
از سوی س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( مبنی بر محروميت زدايی و 
توانمندس��ازی اقتصادی و اجتماعی جوامع محروم و كمتر توسعه يافته از 
طريق ايجاد فرصت های كس��ب و كار، عمده فعاليت ه��ا و اقدامات خود را 
بر اش��تغال زايی در اين مناطق متمركز كرده اس��ت اما به اجرای طرح های 

عمرانی و زيربنايی در مناطق روستايی و محروم نيز توجه ويژه دارد.

امامباقر)ع(: همه جنبندگان زمين ، حّتی ماهيان دريا ، بر جوينده دانش 
درود می فرستند .

آيتاهللكعبی:
شورایهماهنگیتبليغاتاسامی
حماسههایانقابیرااحيامیكند

دو عض��و مجل��س خب��رگان 
رهبری با اش��اره به چهلمين 
ش��ورای  تاس��يس  س��الگرد 
هماهنگ��ی تبليغات اس��المی 
ضمن تأكيد بر اينکه اين شورا 
حماس��ه های انقالب��ی را احيا 
می كند، خاطرنشان كردند: شورای هماهنگی خود 

را به مناسبت های مشخص فعلی محدود نکند.
آيت اهلل عباس كعبی عضو مجلس خبرگان رهبری 
با اش��اره به چهلمين س��الگرد تاس��يس ش��ورای 
هماهنگ��ی تبليغات اس��المی و اقدامات به موقع و 
مناس��ب اين نهاد انقالبی تاكنون اظهار داشت: اين 
ش��ورا در مناس��بت های مختلف انقالب اسالمی و 
ملی مانن��د 22بهمن، روز قدس و مناس��بت های 
خاصی همچون 9دی و مراسم هايی كه اقتضاء می 
كند، مردم در صحنه دفاع از اس��الم و مکتب اهل 
بي��ت)ع( و نظام مقدس جمهوری اس��المی حاضر 
ش��وند و ش��ور انقالبی خود را نش��ان دهند، نقش 
بسيار موثری دارد، زيرا اينگونه حماسه ها، ايام اهلل 

است و بايد گرامی داشته شود.
عضو هيئت رييسه مجلس خبرگان رهبری با بيان 
اينکه تعظيم ش��عائر انقالب اسالمی، گراميداشت و 
تعظيم شعائر دين اس��ت افزود: شورای هماهنگی 
تبليغات اس��المی به خوبی توانس��ته در طول اين 
س��ال ها، ب��رای  برگ��زاری مناس��بت های مختلف 
س��خنرانان مناس��بی را انتخاب كن��د و هماهنگی 
ه��ای الزم بين دس��تگاه ه��ای مختل��ف را انجام 
ده��د؛ اقدامات اين نهاد انقالبی قابل تقدير اس��ت 
و جای تش��کر ف��راوان دارد. آيت اهلل كعبی تصريح 
كرد: چهلمين س��الگرد تأسيس شورای هماهنگی 
تبليغات اس��المی را به كليه دس��ت اندركاران اين 
نه��اد انقالبی تبريك می گويم و از اهتمام، صالبت 
و حضور قاط��ع و انقالبی آيت اهلل جنتی رياس��ت 
شورای هماهنگی تبليغات اسالمی تشکر می كنيم 
.  همچنين آيت اهلل س��يد احمد خاتمی ديگر عضو 
مجلس خبرگان نيز درباره اينکه بزرگداشت حماسه 
های مل��ی همچون 9دی و 22 بهمن تا چه ميزان 
می توان��د در ايجاد رويش های جدي��د و بازتوليد 
آرم��ان های اس��المی موثر باش��د، اظهارداش��ت:  
فرص��ت های انقالب از مصادي��ق »وذكرهم به ايام 
اهلل« است.  ايام اهلل زمانی است كه خداوند عنايتی 
ويژه به ملتها داشته است، لذا 22بهمن، 9دی 88 و 
حماسه 23تير 78 از مصاديق ايام اهلل است. احيای 
اين مناس��بت ها، بس��تری برای انديشه در چرايی 
آنها و چگونگی وقوع اين حماس��ه ها می ش��ود و 

يافتن اين چرايی، چراغ راه آينده خواهد بود.
آيت اهلل خاتمی در پاسخ به اين سوال كه مهمترين 
رس��الت ش��ورای هماهنگی تبليغات اس��المی در 
مقطع حس��اس كنونی چيست، عنوان كرد: حضور 
آيت اهلل جنتی در رأس شورای هماهنگی تبليغات 
اس��المی، زينت اين نهاد است و  بخشی از موفقيت 
هايی كه ش��ورا در اين 40 س��ال داش��ته به علت 
حضور اين فقيه وارس��ته اس��ت. مهمترين وظيفه 
نهاد ش��ورای هماهنگی تبليغات اسالمی در مقطع 
حس��اس كنونی، احيا و زنده نگه داش��تن مناسبت 
هايی همچون 9دی و 22بهمن و 23 تير و نيز رصد 
مس��ائل كش��ور و تالش در جهت اينکه اگر مسئله 
ای در كش��ور نياز به حضور همگان��ی دارد، با طرح 
اين مس��اله و در ميان گذاشتن با مسئوالن، زمينه و 
بس��تر حضور مردم در صحنه را فراهم كند. مقصود 
آن است كه شورای هماهنگی تبليغات اسالمی خود 
را به مناس��بت های مشخص فعلی محدود نکند، به 
طور مثال اگر شرارت های آمريکا در مقطعی به بيش 
از اينکه  هم اكنون وجود دارد، تبديل ش��د، چه بسا 
حضور مردم در صحنه می تواند خنثی كننده توطئه 
آنها باش��د و لذا پيش��نهاد و  پيگي��ری اين مطلب با 
فارس شورای هماهنگی تبليغات اسالمی است. 
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