
 توصیه رهبری به ائمه جمعه 
رفتار پدرانه با »همه« است

عضو دفتر نشــر آثار مقام معظم رهبری خطاب به 
امام جمعه مشــهد نوشت: یادآور می شوم که مقام 
معظم رهبری به ائمه جمعه رفتار پدرانه با »همه« 

را توصیه و چند بار تکرار فرمودند.
به گزارش مهر،مهدی فضائلی عضو دفتر نشــر آثار 
مقام معظــم رهبری با انتشــار مطلبی در صفحه 
شــخصی خود در توئیتی با اشاره به سخنان اخیر 
امام جمعه مشــهد، نوشت: جناب آقای علم الهدی! 
اینکــه دولتمــردان منحط آمریکا بــه زنان ما ولو 
متأســفانه بی حجاب، چگونه نــگاه می کنند مهم 
نیســت، مهم نــگاه امثال جنابعالی اســت. یادآور 
می شوم که مقام معظم رهبری به ائمه جمعه رفتار 
پدرانه با »همه« را توصیه و چند بار تکرار فرمودند.
ســید احمد علم الهــدی در خطبه سیاســی نماز 
جمعه مشــهد گفته بود: »کســانی که روسری از 
سر برمی دارند و برای رضایت آمریکا کشف حجاب 
می کنند، بدانند که آمریکا به آنان به چشــم همان 
روســپی های کودتای ۲۸ مرداد نــگاه می کند، آیا 
راضی هســتید که عفت خود را رها کنید تا آمریکا 

خوشش بیاید؟«

درو غ های پیاپی علی کریمی
چند ثانیه ســرچ در گوگل کافی است تا مشخص 
کند تصویر مــورد ادعای علی کریمی،  روز ۱۶ می 
۲۰۲۲ یعنی ۲۶ اردیبهشــت ۱۴۰۱ )۶ ماه پیش( 
از سوی صفحات یک گروه تروریستی تجزیه طلب 

منتشر شده است.
به گزارش تسنیم، علی کریمی که برای نقش آفرینی 
صریح در جریان آشــوب و اغتشاشات اخیر ایران از 
کشــور خارج شده بود و در کشــور امارات مستقر 
بود، به گفته برخی رســانه ها بــه دنبال فعالیت  در 
فضــای مجازی که مخــل امنیت این کشــور بود، 
مجبور به ترک امارات شــد. او در این مدت به اسم 
همراهی با مردم ایران اقدام به انتشــار مطالبی در 
صفحــات و اکانت های خود می کنــد که عمده آنها 
تحریک به آشوب و اغتشــاش است و البته در این 
مــدت، ادعا و خبر دروغ هم بــه وفور در مطالبش 
به چشــم می خورد. بعد از خبر دروغ انتســاب یک 
مربی ورزشی ســاکن خارج ایران به آیت اهلل مکارم 
شیرازی، او برای تحریک احساسات مردم سیستان و 
بلوچستان، اقدام به انتشار تصویری از یک دختربچه 
کــرد و او را ایرانی نامیــد در حالی که اصل تصویر 
مربوط به ۱۰ ســال پیش در کشور پاکستان بود. او 
در ادامــه فعالیت های تحریک آمیز خود در روزهای 
پیش از حادثه تروریستی ایذه با بازنشر توییت یک 
ضدانقالب، گرای خاصی به اغتشاشــگران مسلح در 
کشور داده بود که مراقب خودروهای شخصی شیشه 
دودی باشــید، احتماال مورد دارند و اتفاقا خودروی 
پدر شــهید کیان پیرفلک نیز کــه مانند خودروی 
بســیاری دیگر از مردم شیشــه دودی داشــت نیز 
چهارشــنبه هفته پیش با نزدیک شدن به جمعیت 
اغتشاشگران مورد اصابت گلوله قرار گرفت و نشان 
دادند خوب توصیه آقای کریمی را گوش داده بودند.
اما علی کریمی در یکی از جدیدترین استوری های 
خود با انتشــار تصویری مدعی شــده است که در 
شهر ایذه نیروهای مسلح با دوشکا مردم را به رگبار 
بســته اند و در ادامه گفته: مردم، بشینیم، قتل عام 
می شــیم. چند ثانیه ســرچ در گوگل کافی است تا 
مشــخص کند تصویر مورد ادعــای او،  روز ۱۶ می 
۲۰۲۲ یعنی ۲۶ اردیبهشــت ۱۴۰۱ )۶ ماه پیش( 
از سوی صفحات یک گروه تروریستی و تجزیه طلب 
منتشــر شــده اســت. اگر علی کریمی خودش در 
تصویری که به نام ایذه منتشر کرده از جمله هوای 
بارانی و معماری خانه ها دقت می کرد متوجه می شد 
که محل موردنظر مربوط به شــهر ایذه نیســت و 
احتماال رزمایش نیروهای بسیج در یکی از شهرهای 
شمال یا شمال غرب کشور است. او حتی می توانست 
از مردم ایذه سوال کند که آب و هوای دیروز و امروز 
شهرشان چگونه بوده اســت.آن گروهک تروریست 
برخالف علی کریمی، اگرچه اصل ویدئو را قلب کرد و 
دروغ گفت اما حداقل در بخشی از فیلم ادعا می کند 
که ویدئو مربوط به یکی از شــهرهای شمال ایران 
اســت! جالب ترین و خنده دارترین بخش از استوری 
علی کریمی هم آنجاست که با فاصله حدود ۱۰ هزار 
کیلومتری از مردم ایران، تالش می کند خود را کنار 
مردم جا می گوید: ما اگر بشینیم قتل عام می شیم. 
در حالی که اتفاقا او وقتــی تصمیم گرفت فعالیت 
خود علیه نظام و مردم ایران را وارد فاز جدید کند، 

چاره را در این دید که از همه دور شود.

برخی سلبریتی ها سرمایه اجتماعی 
خود را از دست دادند

رئیس خانه احــزاب ایران گفت: اوج خیانت برخی 
از سلبریتی ها در اغتشاشات اخیر، اتصال و ارتباط 
آن ها با شــبکه ســرویس های خارجی دشمن بود 
که پرونده های شــان در دســت بررسی است. آنان 
ســرمایه اجتماعی خود را بر پایه اطالعات غلط و 

اشتباه محاسباتی، یکجا از دست دادند.
منوچهر متکی، در مورد دروغ پراکنی برخی سلبریتی ها 
در حوادث اخیر گفت: افراد مشــهور یا ســلبریتی ها 
کسانی هســتند که به دلیل کار شاخصی که انجام 
می دهند، در جامعه شناســایی و مــورد توجه قرار 
می گیرند، ظرفیت و مدل الگوشــدن پیدا می کنند و 
گاهی تا مرز گروه های مرجع پیش می روند. وی افزود: 
در حوزه های هنری، ورزشــی، مددکاری اجتماعی، 
کمک های بشردوســتانه در بروز بالیای طبیعی و یا 
رسیدگی به اقشــار ناتوان اجتماعی، این چهره های 
شــاخص نقش پیشران مشارکت آحاد جامعه را پیدا 

کرده و هم زمان بر محبوبیت خود می افزایند.

اخبار
پیکر مطهر شــهدای حادثــه تروریســتی ۲۵ آبان خانه 
اصفهان؛ شــهید ســرهنگ اســماعیل چراغی، شــهید 
محمدحســین کریمی و شهید محســن حمیدی دیروز از 
میدان بزرگمهر بر روی دســتان مردم قدرشناس اصفهان 

تشییع و در گلستان شهدا به خاک سپرده شد.
به گزارش فارس، چند روزی اســت که حال و هوای شهر 
اصفهان عطر شــهدا در گوشه گوشه شهر پیچیده است. از 
محالت گرفته تا خیابان های شهر این روزها با تصاویری از 
شــهدای امنیت از شهید چراغی گرفته تا شهیدان کریمی 
و حمیدی فضا آرایی شده است؛ مردم اصفهان دیروز همه 
در خیابان های منتهی به میدان بزرگمهر جمع شدند تا بار 
دیگر همبستگی خود را اعالم کنند و بگویند که پای خون 
تک تک شــهدای انقالب ایستاده اند و انتقام خون شهدا را 

از دشمنان داخلی و خارجی خواهند گرفت.
مردم اصفهان با در دست داشتن پرچم  جمهوری اسالمی 
ایران شــعار این گل پرپر آمده به عشــق رهبر آمده را سر 
دادند؛ اقشــار مختلف از مسؤوالن لشکری و استانی گرفته 
تا بازاریان و دانشجویان و مردم عادی، از پیر و جوان گرفته 
تــا زن و مرد و کودک و نوجوان همه آمدند تا اعالم کنند 
مماشات دیگر کافیســت. تا بگویند این فتنه هم به زودی 
سرکوب می شود و روســیاهیش برای دشمنان و مخالفان 

نظام و براندازان می ماند.
مردم اصفهان مســیر میدان بزرگمهر به گلستان شهدای 
اصفهان را هــر بار برای عزیزی طــی کرده اند، اما چیزی 

که در چهره ها نشان می دهد، تفاوت هایی با گذشته دارد.
مــردم لبیک یا حســین)ع( و اهلل اکبر گویــان به میدان 
می رســند، آمده اند به بدرقه فرزندان شــان محمدحسین 

کریمی، محسن حمیدی و سرهنگ اسماعیل چراغی.
باز هم تصاویر ســردار شهیدشــان را در دست دارند، حاج 
قاســم برایشــان نماد امنیت و نماد شــجاعت است، نماد 
»ایران« اســت، این بیرق مردانگی را باال می برند تا بگویند 

راه این سرباز وطن ادامه دارد.
حاال دیگر جمعیت مقابل ســن فشــرده شده و پرچم های 
ایران از میان جمعیت ســر بر آورده است، سه رنگ عشق 
را در هوا تکان می دهند، ســه رنگی کــه حاال تابوت های 
مقابل شان را هم پوشانده است. مراسم با قرائت قرآن آغاز 
می شــود، بغض زن ها و دختران بی صدا می شکند و آیه به 

آیه یاد جوانان شان را زنده می کنند.
دانشــجویان هم همگام بــا بزرگترها و خانواده شــان به 
میدان آمده اند، اتفاقا آتش شان هم از بقیه تندتر است و با 
پالکاردهایی که در دســت دارند و شعارهایی که می دهند 

خواستار مجازات عامالن این حادثه هستند.
جمعیت بــه  راه افتاده و پیکرهای مطهر شــهدا در میان 
خیل مردم انقالبی و قدرشــناس، مســیر خیابان بزرگمهر 
تا گلســتان شهدا را طی می کند، شعارهای »یا حسین« و 

»مرگ بر منافق« در مسیر طنین انداز شده است.
بســیجی های جوان دور جمعیت حلقه زده اند، آن ها را از 
لباس هایشان می شناسم و سوز گریه های بی وقفه شان؛ حق 

دارند، رفیق از دست داده اند و جا مانده اند.
روزگار در این سال ها تا توانسته به ما سخت گرفته و آنکه 
همیشه از این جدال ها سربلند بیرون آمده ملت ایران بوده 
است، گواهش تصاویر جوانان رشید و رعنایمان است که بر 

مزارهایشان در این گلستان می درخشند.
می درخشــند چون مردم این دیار در هــر نقطه از تاریخ 
در جای درســت خــود قرار گرفتند و دلیل جمع شــدن 

امروزشان به دور سه فرزندشان هم همین است.
چهل و یکی دو سال پیش، شیرمردان و پسرانشان را راهی 
جبهه هــا کردند تا بیگانه پا در این خاک نگذارد و حاال هم 
قصه همان است، ناامنی و آشوب داخلی پیش زمینه جنگ 

خارجی اســت و غیرت جوان ایرانی اجازه نمی دهد کار به 
آنجا بکشد. پیکر مطهر این سه شهید واالمقام پس از اقامه 
نماز بر پیکر آنان به امامــت آیت اهلل مهدوی، برای وداع و 

خاکسپاری رهسپار شدند.
مردم اصفهــان اما قدردانی خود را از تمام نیروهای حافظ 
امنیت به نمایش گذاشته و با تقدیم گل و در دست داشتن 
شــعارهایی تعرض به این دالورمــردان را محکوم کرده و 

خواستار برخورد قاطع با تمامی عوامل مرتبط شدند.
پس از اقامه نماز بر پیکر شــهیدان، پیکر مطهر شــهیدان 
به گلســتان شــهدا اصفهان منتقل و در کنار دیگر شهدا 

آرام گرفتند.
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گزارش

جانشــین فرمانده کل سپاه با اشاره به شکست های متعدد دشمنان در ۴۳ سال 
گذشته گفت: دشــمنان در فضای مجازی و رسانه ها هم باید شکست بخورند و 

این توانمندی در ما وجود دارد.
سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه، دیروز در رزمایش بزرگ جهادگران 
بســیجی )فاطمی ۲( با بیان اینکه خدمت به مردم در ۴۳ ســال گذشــته، در 
اولویت ســپاه و بســیج قرار داشته است، اظهار داشــت: پس از پیروزی انقالب 
اسالمی، بســیج و سپاه بر روال قاعده های خداوند متعال که پیامبر )ص( و اهل 
بیت )ع( که آن را به ما یاد داده و امامین انقالب اسالمی بر آن تأکید داشته اند، 

عمل کرده اند.
سردار فدوی ادامه داد: برای همین است که خداوند به وعده های خود عمل کرده 
است؛ لذا علی رغم اینکه خبیثان عالم در ۴۳ سال اخیر هرچه شیطنت و دشمنی 
خود را علیه جبهه حق انقالب اسالمی به کار گرفته اند؛ اما نمی توانند ادعا کنند 
که حتی یک پیروزی داشــته اند و اگر پیروزی می داشــتند، از طریق رسانه های 

خود، آن را در دنیا فریاد می زدند.
جانشــین فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه خداوند در قرآن فرموده است که در 
دنیا ۲ حزب بیشــتر وجود ندارد؛ یکی حزب خدا و دیگری حزب شیطان، گفت: 
خداوند فرموده اســت که من )خدا( اراده کرده ام که حزب خدا در بهترین وجه 
ممکن پیروز شــود؛ لذا وقتی در وعده خدا تخلفی نیســت، باید به بهترین وجه 
ممکن پای کار برویم و فقط مواظب باشــیم که در حزب خدا باشیم. وی با بیان 
اینکه دشــمنان خبیث ما هر از گاهی یک اشــتباه محاسباتی دارند، تأکید کرد: 
خبیثان عالم دوباره اشــتباه محاســباتی کردند و وهم آن ها برداشــته است که 
می توانند بر انقالب اســالمی پیروز شــوند. امروز بیش از ۶۰ روز اســت که یک 
اشــتباه محاســباتی آن ها موجب شده است که پیروان دســت و دهان آن ها به 
قلیل ترین وجه ممکن به میدان بیایند؛ اما عده ای از آن ها فریب خوردگان داخلی 

هستند؛ وگرنه این ۶۰ روز به شش روز هم نمی رسید.
سردار فدوی افزود: بسیجیان و پاسداران و نیروهای انتظامی، در فتنه اخیر بیش 
از ۶۰ شــهید تقدیم کرده اند. این شــهدا برای این است که مظلومیت مقتدرانه 
کشورمان دوباره به دنیا گوشزد شــود؛ چراکه مظلومیت ما، مظلومیت مقتدرانه 
است؛ نه مظلومیتی که دشمنان بر ما تحمیل می کنند. در حالی که شرارت های 

آمریکا و کســانی که دنباله رو آن هستند، در شدیدترین وجه ممکن وجود دارد؛ 
اما کل کشــور و نظام جمهوری اســالمی، کل بسیج و سپاه، بر همه اموراتی که 
امورات دائمی آن هاســت، مستمراً ادامه می دهند. گروه های جهادی و سازندگی 
نیز در کل کشــور، به ایــن روال اهتمام دارند و آغاز و انجــام پروژه های بزرگ 
در دولــت ادامه دارد؛ این موضوع به خاطر این اســت که همــه ارکان نظام در 
قوی ترین وجه خود، دارند کارهایی را که در راستای خدمت رسانی به مردم است، 
دنبال می کنند و بسیجیان، پاسداران، نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی پای کار 

هستند تا خبیثان نتوانند مانع این روند شوند.
جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه دشمنی شیطان بزرگ آمریکا و همه 
پیروان خبیث او از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی ادامه داشته است؛ اما در برخی 
مواقع اوج می گیرد، گفت: این دشــمنی ها زمانی اوج می گیرد که دشمنان یا با 
یک شکســت بزرگ مواجه شــده اند و یا ما با یک پیروزی بزرگ مواجه شده ایم 
و یا هر دو. ما امروز پیروزی بزرگی به دســت آورده ایم؛ چراکه دولتی بر ســر کار 
آمده اســت که می خواهد در نظام جمهوری اسالمی بر همه وظایف خود، بدون 
اینکه که چشم به خارج از کشور داشته باشد، عمل کند؛ چون توانمندی داخلی، 

توانمندی بی انتهایی است که ما را در اوج قرار می دهد.
وی با بیان اینکه امروز شکست بزرگی برای کل جبهه غرب به وجود آمده است، 
تأکید کرد: این خبیثان، پنج قرن است که در دنیا خباثت می کنند و کشورهای 
زیادی را مســتعمره خود کرده اند تا ثروت آن ها را چپاول کنند؛ اما در این ایام 
مشــکلی برای آن ها پیش آمده اســت. خودشان جنگی را آغاز کرده اند و در این 
جنگ طرف مقابل، یعنی روسیه را تحریم کرده اند و روسیه هم به تالفی اقدامات 
آن ها، قرار بر این شده است تا آن ها را تحریم کرده و گاز و نفت خود را به روی 
آن هــا ببندد؛ لذا می بینیم که غربی ها به چــه فالکتی افتاده اند؛ همه دولت ها و 

رسانه های اروپایی ماه هاست که به مردم خود می گویند که برای زمستان چوب، 
ذغــال و فضوالت گاو و گوســفند جمع کنید؛ این شکســت بزرگی برای تمدن 

غرب است.
جانشــین فرمانده کل ســپاه خطاب به دولت های اروپایی و غربی، گفت: خاک 
بر ســرتان کنند کــه حتی در دنیای خود هم نتوانســتید موفق شــوید! چون 
خیانت و جنایت کرده و همه کشــورهای جهان را تحــت ظلم خود درآوردید؛ 
حتی عرضه نداشــتید که با یک مشــکل کوچک، دنیای خــود را تأمین کنید. 
وی افــزود: ما از ســال ۱۳۵۸ در تحریم بوده ایم؛ اما هیچ گاه در این ۴۳ ســال 
یکی از صحنه هایی که با تحریم روســیه در غرب به وجود آمد را در کشــور خود 
شــاهد نبودیم. به دلیل اینکه وعده خدا صادق اســت؛ چون او گفته اســت که 
 هرکســی در جبهه حق و حزب خدا قرار بگیرد، من تضمین می کنم که هیچ گاه 

در بن بست نماند.
سردار فدوی ادامه داد: خوشا به حال کسانی که سردمداران این صحنه هستند؛ 
همه دلدادگان انقالب اسالمی، بسیجیان عالم و بسیجیان کشور، پاسداران و همه 

دلدادگانی که در کشور پای کار نظام بودند، هستند و خواهند بود.
وی شــهادت را افتخارآمیز دانســت و با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ هزار شــهید 
میراث بزرگی اســت، گفت: همه اتفاقاتی که پس از پیروزی انقالب اسالمی در 
منطقه افتاده است، میلیون ها کشته داشته است؛ اما شهدای ما به ۳۰۰ هزار هم 
نرســیدند؛ ببینید که چقدر آن ها برکت داشته اند. به خاطر همین است که همه 

دلدادگان انقالب اسالمی آرزوی شهادت دارند.
جانشین فرمانده کل ســپاه با بیان این که ما خبیثان عالم را ما به خفت بارترین 
وجه ممکن گرفتیم و آن ها دستان خود را بر سر گذاشته و به غلط کردن افتادند، 
گفت: پس از پایان جنگ تحمیلی، کســی جرأت نکرده اســت حتی یک تیر به 
ســمت انقالب اسالمی شــلیک کند؛ به خاطر این که فهمیده اند که نمی توانند و 

شکست قطعی می خورند؛ لذا به جنگ های دیگر روی آوردند.
وی با تأکید بر این که امروز مردم فهیم ما باید در این جنگ هم شکست بزرگی 
را برای دشــمنان رقم بزنند، تصریح کرد: دشــمنان در فضای مجازی و رسانه ها 
هم باید شکســت بخورند و این توانمندی در ما وجود دارد؛ چراکه خداوند، به ما 

وعده داده که پیروزی از آِن حزب خداست.

سردار فدوی:

 دشمن را در جنگ رسانه ای هم 
شکست خواهیم داد

رئیس جمهور با اشــاره به اینکه خروجی اقدامــات و عملکرد نهادهای اقتصادی باید در 
جهــت ثبات اقتصادی باشــد گفت: ثبات اقتصادی، امنیت ســرمایه گذاری و حمایت از 
تولید و اشتغال با بخشنامه اتفاق نخواهد افتاد و مردم باید آن را در عمل احساس کنند.
شــصت و دومین اجالس مجمع عادی و فوق العاده بانک مرکزی دیروز با حضور ســید 
ابراهیم رئیســی رئیس جمهور برگزار شــد. رئیس جمهور پس از اســتماع گزارش علی 
صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی، به برخی موارد ذکر شــده از جمله روند کاهشــی 
نرخ تورم، افزایش صادرات، وصول درآمدهای ارزی کشــور، روند کاهشــی نوسانات نرخ 
دالر، روند کاهشــی رشــد نقدینگی، افزایــش خالص دارایی هــای خارجی و همچنین 
حفظ و تقویت ذخایر ارزی کشــور اشــاره کرد و گفت : اســتمرار این اقدامات  موجب 

اطمینان بخشی به مردم و همچنین فعالین اقتصادی است.
در این جلسه همچنین بانک مرکزی مکلف شد موضوع اضافه  برداشت برخی بانک ها که 

انضباط مالی و پولی شبکه بانکی کشور را تحت تأثیر قرار داده با جدیت پیگیری کند.
حل موضوع تکالیف به جا مانده از ســال های قبــل در گزارش های مالی، عملیاتی کردن 
نظــر ناظران در گزارش های مالی بانک مرکزی، تأکید بر کنترل تورم و رشــد نقدینگی، 
 کنترل و نظارت جدی بر بانک ها بویژه بانک های خصوصی و هدایت اعتبارات به ســمت 
فعالیت های مولد، کنترل ترازنامه های بانک ها و تسهیل دسترسی مردم به تسهیالت بانکی 
از دیگر مسائلی بود که رئیس جمهور بانک مرکزی را به اجرا و پیگیری دقیق آنها مکلف 
کرد. رئیس جمهور همچنین از بانک مرکزی خواســت با تسریع در تسهیل روابط پولی و 

بانکی با دیگر کشورها، خارج کردن اقتصاد کشور از انحصار دالر را با جدیت دنبال کند.
رئیســی تأکید کرد: خروجی اقدامات و عملکرد بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی 
دولت باید در جهت ثبات اقتصادی، امنیت ســرمایه گذاری و حمایت از تولید و اشتغال 
باشد و با هرگونه یأس آفرینی با هدف برهم زدن نظام اقتصادی کشور و یا تشویش اذهان 
عمومی با جدیت برخورد شود. وی همچنین گفت: ثبات اقتصادی، امنیت سرمایه گذاری 
و حمایت از تولید و اشــتغال با بخشــنامه اتفاق نخواهد افتاد و مردم باید آن را در عمل 

احساس کنند.

رئیس جمهور:

ثبات اقتصادی با بخشنامه اتفاق نمی افتد 
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه با اشاره به دستاوردهای این نیرو گفت: مردم باید آن را در عمل احساس کنند

بســیاری از دســتاوردهای ما روز حادثه اگر الزم باشد بیرون می آید؛ 
مانند اصابت دشمن در فاصله یک هزار و ۵۰ کیلومتری که البته این ها 

تصادفی نیست.
به گزارش فارس، جمعی از اســاتید ســطوح عالی و دروس خارج فقه 
حوزه علمیه قم و مشــهد از نمایشــگاه توانمندی های نیروی هوافضای 
ســپاه بازدید و با ســردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای 

سپاه پاسداران دیدار و گفت وگو کردند.
ســردار حاجی زاده در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید 
حســن طهرانی مقدم گفت: ما توفیق داشــتیم از ســال ۶۰ در محضر 
شهدای بزرگی مثل شهید طهرانی مقدم و سایر دوستان باشیم. در آن 
دوران، شهید طهرانی مقدم در مجالس مختلف مطرح می کرد و حسرت 
می خورد که ای کاش ما در واقعه کربال بودیم و امام حسین)ع( را یاری 
می کردیم و در ادامه می گفت البته اگر سالح خوب هم می داشتیم می 

توانستیم امام زمان)ع( را بهتر یاری کنیم.
وی افــزود: این عطش و این حرارت از آن روز در بین نیروهای هوافضا و 
موشکی شــعله ور بلکه اضافه نیز شده است. شهید بزرگوار بارها تکرار 
می کرد که ما نباید مشــت ولی فقیه خود را خالی بگذاریم و باید بتوانیم 

با اجراکردن تدابیر ولی فقیه خود از ایشان حمایت کنیم. 
فرمانــده نیروی هوافضای ســپاه با بیان اینکه ما در آن دوران ســالح 
هایی مانند توپ ۱۳۰ داشــتیم که  ۲7 کیلومتر برد داشت و وقتی می 
خواســتیم مکان هایی در  ۳۰ کیلومتری و ۲9 کیلومتری منهدم کنیم 
را نمی توانســتیم، تصریح کرد: به همین دلیل، شهر بغداد که به فاصله 
۱۰۵ کیلومتری از مرزهای ما قرار داشت را نمی توانستیم تهدید کنیم. 
اما، این حرکت در زمان جنگ و دوران بعد از جنگ نیز ادامه پیدا کرد 
به طوری که امروز مجموعه نیروی هوافضا و بخش های مختلف ســپاه 

به ویژه حوزه های موشکی و پهپادی تبدیل به یک قدرت شده است.

وی ادامه داد: امروز در حوزه هواپیمای بدون سرنشین و پهپادها در تراز 
جهانی هســتیم و حرکت هایی را که ارتش های بزرگ و قدرتمند دنیا 
ده ها سال قبل از ما شــروع به کار کرده اند را به چالش کشیده است و 
بسیاری از دستاوردها نیز وجود دارد که روز حادثه اگر الزم باشد بیرون 
می آید مانند اصابت دشمن در فاصله یک هزار و ۵۰ کیلومتری که البته 
این ها تصادفی نبوده و مرهون عمل به تعالیم اسالم، قرآن و از معجزات 
الهی است. ســردار حاجی زاده در ادامه با بیان اینکه در حوزه موشکی 
در تراز جهانی جلو افتاده ایم، گفت: خبر موشک بالستیک هایپرسونیک 
پیشــرفته که در مراسم سالگرد شــهید طهرانی مقدم گفته شد و قادر 
اســت در جو و بیرون از جو مانور داشــته باشــد متعلق به خیلی وقت 
پیش اســت ولی در واقع امروز رســانه ای شده است و در این دستاورد 
یک جهش نســلی اتفاق افتاده است و تا ده ها سال دشمن نمی تواند به 

توانمندی مقابله با این موشک برسد.
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه به حوزه پدافند اشاره کرد و گفت: ما در 
برهه ای در حســرت یک سامانه پدافندی برد کوتاه بودیم به طوری که 
رژیم بعث عراق در جنگ هشت ساله برای تحقیر ما با هواپیماهای باری 
به آســمان کشور ما می آمدند و زباله های پادگانی از جمله فایل، کمد، 

مبل، تیرآهن و ... را به پایین می ریختند.
وی افزود: امروز با لطف خداوند در حوزه پدافند از موشــکی و پهپادی 
گســترش بیشتری داشــته ایم، به طوری که انواع رادارها در حوزه ها، 
فرکانس هــا، ارتفاع هــا و  بردهای مختلف و همچنین ســامانه های 
پدافندی ارتفاع پائین، سامانه های برد متوسط تا برد بلند همگی بومی 
و ســاخت داخلی هستند. ســردار حاجی زاده در پایان به حوزه فضایی 
اشــاره کرد و گفت: ما در حوزه فضایی اخیراً توانســتیم به لطف الهی 
ماهواره بر قائم ۱۰۰ را پرتاب بکنیم و این ماهواره بر با ســوخت جامد 
هست و در ســال جاری اولین ماهواره را با این ماهواره بر در مدار قرار 

خواهیم داد.

سردار حاجی زاده: 

بسیاری از دستاوردهای ما روز حادثه بیرون می آید

شکوه یک وداع


