یکشنبه  21بهمن  4 ،1397جمادیالثانی  10 ،1440فوریه  ،2019شماره  ، 20034سال هفتادم.

امیرمؤمنان ،امام علی(ع) می فرمایند:

رتبه  4نشریات کشوری
روزنامه خراسان
موسسه فرهنگی هنری خراسان
صاحب امتیاز:
محمدسعیداحدیان
مدیرمسئول:
سیدعلیعلوی
سردبیر:
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
دفترمرکزی:
91735-511
صندوقپستی:
051 37634000
تلفن:
051 37624395
نمابردبیرخانه:
051
پذیرشآگهیواشتراک37010 :

شار ُة َع ْي ُن ا ْل ِهدا َي ِة.
َاال ِْس ِت َ

مشورت با ديگران سرچشمه هدايت است.

(شرح غررالحكم :ج  ،1ص )256

مشهد اذان ظهر  11:46غروب آ فتاب  17:07اذان مغرب  17:26نیمه شب  23:03اذان صبح فردا  4:59طلوعآفتاب فردا 6:24

...

تازههای مطبوعات
••جوان – هفت سال پیش جهان پذیرفته
بــود که «بشار اســد باید بــرود»امــا انقالب
اسالمی تشخیص داد که اسد ،بهانه است و
تجزیه سوریه به عنوان دژی مستحکم مقابل
صهیونیستها نشانه است .پس خواست
که اسد بماند و ماند و حاال کار نتانیاهو سفر
به اقصینقاط دنیاست تا باج بدهد برای آن
که سوریه از سنگر تدافعی به جبهه تهاجمی
علیه صهیونیستها تبدیل نشود.
••قانون -ایــران و همه کشورهای تحت
تحریم میتوانند برای رهایی از سیطره دالر
به ایجاد سازوکارهای مالی شبیه اینستکس
روی آورند و حداقل آمریکا را از یک ابزار مهم
در اقتصاد جهانی خلع سالح کنند؛به ویژه
این که دالر در فضای اقتصاد بینالملل،
رقبایی همچون یورو ،ین و یوان دارد.

...

انعکاس
••آنانوشت :محمدرجویپسرمسعودرجوی
در یک فایل صوتی ،افشاگری بیسابقهای
علیه ســازمــان منافقین انــجــام داده و از
شکنجهشدن و آزار و اذیت خودش و تعدادی
از نیروهای منتقد سازمان ،توسط منافقین
خبردادهاست.محمدرجویپسازانتقالبه
خان هامنسازمانمنافقین،موفقمیشوددر
یک فایل صوتی ،بهصورت مخفیانه وضعیت
خود را ضبط و فایل را برای یکی از دوستانش
درسازمانکهاوهممنتقدرفتارهایسازمان
بوده،ارسالکند.
••تابناک خبرداد  :امام جمعه کرج درباره
برخیحواشیپیشآمدهدرخصوصلغویک
سخنرانیگفت:بندهازلحظهایکهفهمیدم
الریجانی به کرج میآید ،باتوجه به شناختی
که از فضای کرج داشتم خودم اقدام کردم
و تماس گرفتم که جواب ندادند و من گفتم
در نماز جمعه اعــام میکنم ،چون مــردم و
تشکلهاازمنمیخواهند.حسینیهمدانی
گفت:دراینجریانکینههامشخصشد،بنده
باخداعهدکردمدرمقابلظلموفسادبایستم
و وابستگی هم به مسئولیت ندارم .عدهای از
مسئوالنازمردمعقبافتادند.
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همزمانبا رونماییازموشک 1000کیلومتریدزفولبراینخستینبارنمایشدادهشد

کارخانه موشک بالستیک در اعماق زمین

سپاه پاسداران برای نخستین بار از یکی از
کارخانه های زیرزمینی تولید موشک های
بالستیک و نیز جدیدترین موشک زمین به
زمین رونمایی کرد .کارخانه ای که براساس
گزارش صداوسیما در عمق «صدها متری»
زمین قرار دارد .موشک بالستیک «دزفول»
که رونمایی شد نیز از پیشرفته ترین نمونه
ایرانی خود(ذوالفقار) پیشرفته تر و وزن آن
معادل وزن موشک ذوالفقار است ،اما بردش
 300کیلومتر افزایش یافته و به هزار کیلومتر
رسیده و قــدرت تخریب اش دو برابر شده
است .ایمان مرآتی خبرنگار صداوسیما در
این گــزارش تصریح کرد که هیچ کس نمی
داند این شهرها کجا هستند؛ حتی خود او و
تیم همراهش هم به صورت چشم بسته به آن
جا برده شده اند .در تصاویر منتشر شده ده
ها سر جنگی در سوله ها و راهروهایی تو در
تو که صدها متر زیر زمین قرار دارند ،در حال
تبدیل به موشک هایی هستند که به گفته
خبرنگار صداوسیما ایران را به «قله فناوری
نقطه زنی در موشک زمین به زمین» رسانده و
بهگفتهفرماندهسپاه«تماممنافعوپایگاههای
دشمنان ایران در شعاع دو هزار کیلومتری ما
در تیررس آن هاست و این برای بازدارندگی
کافی است».
فرماندهکلسپاهدرمراسمرونماییازموشک
«دزفــول» تصریح کرد« :هم اکنون تمرکز ما
بر دیگر بخش ها مانند سبک سازی ،سرعت
تولیدوتولیدانبوهموشکاست،حتیموشک
هایی که در گذشته تولید شده اند در حال
تبدیل شدن به موشک هوشمند هستند.
تولید انبوه موشک های پیشرفته دقیق و
هوشمند با آخرین فــنــاوری که نقطه اوج
پیشرفت در عرصه موشکی است ،امــروز به
همتفرزندانملتایراندرنیرویهوافضای
سپاه تحقق یافته است».

▪تواندفاعیقابلمذاکرهنیست

سرلشکر عزیز جعفری با اشــاره به نمایش
کــارخــانــه زیــرزمــیــنــی تولید مــوشــک های
بالستیک نقطهزن سپاه برای نخستین بار،
گفت :رونمایی از این شهر تولید موشک در
اعماق زمین ،پاسخی به یاوهگوییهای غربی
هاستکهتصورمیکنندباتحریموتهدیدمی
توانند ما را محدود کنند و از اهداف بلندمان
بازدارند.فرماندهکلسپاهباتاکیدبراینکهدر
 40سالگیانقالباسالمیتوانکاملدفاعی
خودرااعالممیکنیم،گفت:تواندفاعیایران
اسالمی بازدارنده و در راستای حفظ امنیت
ملی است و با هیچ چیز قابل معامله و مذاکره
نیست.وی افزود :امروز اروپایی ها در حالی
از محدودیت و تحریم توان دفاعی ما صحبت
می کنند که با کمال وقاحت از توان آفندی
شان برای حمله به مردم مظلوم و بیگناه در
جای جای دنیا استفاده میشود ،ولی ما با
افتخار تــوان دفاعی خود را ارتقا می دهیم
و از هیچ چیز واهمه ای نداریم .همچنین در
این مراسم سردار حاجی زاده فرمانده نیروی
هوافضای سپاه تأکید کــرد :صحبت کردن
از محدودسازی توان موشکی نه تنها ما را در
پیگیری اهــداف مان متوقف نخواهد کرد،
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بلکه ترغیب می شویم این توان بازدارنده را
توسعه دهیم.همچنین سپاه در بیانیهای به
مناسبت  ۲۲بهمن اعالم کرد :بدون اعتنا به
توطئههایدشمنروندتوسعهقدرتموشکی
وکمکبهجبههمقاومتودولتهایاسالمی
را ادامه میدهیم.همزمان با رونمایی از این
کارخانه تولید موشک ،ظریف وزیر خارجه
کشورمان در گفتوگو با شبکه روسی الیوم
با اشــاره به غیرقابل گفت و گو بودن برنامه
دفاعی ایــران ،تأکید کــرد که موشکهای
ایــران دفاعی هستند و به جز گروهکهای
تروریستی علیه هیچ طرفی از آن ها استفاده
نشده است اما سالح های اروپا و آمریکا علیه
مردمیمناستفادهمیشود.ویبابیاناینکه
اروپاحقنداردایرانرابهخاطرموشکهایش
سرزنش کند ،افــزود :این مسئله ربطی به
توافقهستهاییاسازوکارمالیاروپاندارد         .
▪دستیابی ارتش به نسل پنجم پهپادها

همزمان امیر سرتیپ نصیرزاده فرمانده
نیروی هوایی ارتش نیز از دستیابی ایران به
پهپادهای نسل  5خبر داد؛پهپادهایی که
منطبق بر جدیدترین فناوری های روز دنیا
هستند.

آمادگی ایران اسالمی برای برپایی جشن
باشکوه و دشمن شکن چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب

میآییم؛ مثلبهمن57

نه ناو وینسنس ،نه موشک های  9متری صدام ،نه تیغ های
موکت ُبری منافقین ،نه تحریم ها و توطئه های پی در پی و نه
این اواخر ا ...اکبرهای جعلی سیاه پوشان داعش در اطراف
مرزهای ایران هیچ کدام نتوانست از ثبت عدد  40در مقابل
عمر نهال انقالب اسالمی جلوگیری کند تا در نهایت ترامپ
و همکارانش که سال گذشته برای نرسیدن انقالب به 40
سالگی ُکری خوانده بودند ،باز هم مجبور شوند نسخه شکست
خورده تحریم و تهدید را در مسیر جشن چله انقالب اسالمی
َعلم کنند .با این همه مردم ایران فردا برای چهلمین بار پیاپی
در سالگرد پیروزی انقالب اسالمی خود به میدان می آیند تا
شکوه ماندگارترین انقالب تاریخ را به رخ جهانیان بکشند؛
انقالبی که با پشتوانه خون های بی شمار همین مردم در طلیعه
ورود به دهه پنجم همچنان شعارهای خود راهمچون بهمن
 ۵۷زنده و پویا سردست گرفته و باوجود همه سنگ اندازی
های بدخواهان برای تحقق برخی اهداف محقق نشده خود
می جنگد .فردا راهپیمایی  22بهمن در حالی در سراسر ایران
اسالمی برگزار می شود که به گفته دوست و دشمن ،عبور از مرز
 40سالگی خواب هر گونه ضربه به درخت تنومند انقالب را
تعبیرناپذیرمیکند.
در آستانه این مراسم که شواهد از باشکوه بودن هر چه بیشتر آن
حکایت دارد ،احزاب ،تشکل ها ،نهادها و ...در کنار شخصیت
های مختلف مردم را به تجدید بیعت هر چه با شکوه تر دعوت
کرده اند .در روزهای گذشته سران قوا در اظهارات جداگانه
ای از مردم دعوت کرده بودند تا در جشن  40سالگی انقالب
شرکت کنند .علی الریجانی رئیس مجلس گفت :با حضور
پرشور مردم اهتمام بیشتر برای رفع مشکالت به وجود میآید.
به گزارش ایرنا ،امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش نیز
گفت:حضورانبوهملتدرراهپیمایی 22بهمن،بهمعنیواقعی
کلمه دشمنشکن و مرعوبکننده دشمنان و نشاندهنده
حضور عمومی ملت در صحنه و تجلی عزم و وحدت ملی است
و با هوشیاری ملت و حضور همه سالیق و دیدگاهها ،باشکوهتر
از سالهای قبل خواهد بود .سپاه پاسداران و وزارت خارجه نیز
در اطالعیه های جداگانه ای نقش این راهپیمایی را در وحدت
داخلی و تداوم شکست های دشمنان تشریح کردند.

سخنرانی پرشور و مستند نصرا ...در بیان دستاوردهای انقالب

سید حسن نصرا ...دبیرکل حزب ا ...لبنان به
مــنــاســبــت  40ســالــگــی ان ــق ــاب اس ــام ــی در
یک سخنرانی پرشور به صــورت مستند به بیان
دستاوردهای جمهوری اسالمی در  40سال اخیر
پرداخت .براساس گزارش خبرگزاری ها مهم ترین
نکات این سخنرانی که بازتاب گسترده ای داشت
بهشرحزیراست:
*منفهرستیآمادهکردهامکهطوالنیاست؛اخراج
آمریکاودزدانومفسدانوشرکتهایآنانازایران.
* اخــراج اسرائیل از ایــران و قطع روابــط با رژیم
صهیونیستی.
* دستیابی به استقالل واقعی ،همان طور که شعار
استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی داده میشد و
اینشعارتحققیافت.
* در حوزه صنعت نظامی ،در زمان شاه  5درصد
نیازش را تولید میکرد و با همه داللبــازیهــا با
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قیمتهای گــران از آمریکا می خرید اما امــروز در
حکومت والیت فقیه ،ایران  ۹۰درصد نیاز نظامی
خودراتولیدمیکندوپنجمیلیارددالرصادراتدارد.
* اســرائــیــل از تخصصهای مهندسی ایــران
شگفتزده است؛ در حوزه های مختلف مهندسی.
ایران در منطقه در ریاضی و فیزیک اول است .در
علوم فضا و اعزام موجود زنده فعال است .یکی از
شش کشوری است که توانسته موجود زنده اعزام
کندوزندهبازگرداند.
* نمیخواهیم بگوییم که در ایران مشکلی نیست.
بیکاری هست ،مشکالت هست .خواستهها و
آرزوهای به حقی هست و مشکالت هم وجود دارد.
کسیهماینهاراانکارنمیکند.رهبریومسئوالن
و نمایندگان می گویند اما باید منصف بــود .این
کشورکجاستبرادران؟درغربآسیا.اینکشوردر
خاورمیانه است .در کنار جهان عربی و اسالمی که

اکثریت قریببهاتفاق نیازهایش در همه حوزهها را
ازصنعتوفناوریگرفتهتااموردیگر،واردمیکند.
اینایراناست.
*شعارجمهوریاسالمیازابتداروشنبودکهمردم
سر میدادند .با این حال همهپرسی برگزار شد و
انتخابات در ایران حتی در زمانی که استانهای
ایران را صدام بمباران می کرد و موشکهایش به
تهرانمیرسید،یکروزهمتعطیلنشد.
* از روز اول جنگ بر ایــران تحمیل شد اما ایران
ایستادگیکرد.جنگیشبهجهانیبرایرانبهرهبری
آمریکا و شوروی تحمیل شد و همه از صدام حمایت
میکردند .کشورهای عربی جز سوریه از صدام
حمایتمیکردند.
* اگر جنگی علیه ایران به راه بیندازند ،ایران تنها
نخواهد بود ،مسیر منطقه ،آینده منطقه و مقدسات
ما وابسته به جمهوری اسالمی ایران است بنابراین

جنگی که آمریکایی ها می گویند می خواهند علیه
ایرانراهبیندازندخیلیخندهداراست.
*دیدیمدرزمان 40سالهکهزیرنظروالیتفقیهبوده
و 10سالآنراامامبودهوبقیهآنرارهبریاستثنایی
بوده که خدا بقیه جان مرا بگیرد و به ایشان بدهد و
این را به صورت دعایی نمیگویم بلکه به صراحت
میگویمکهخدایابقیهعمرمرابگیروبرعمراینرهبر
استثناییبیفزا.

...

بدون موضوع
محمدرضازائری

political@khorasannews.com

این روز  80میلیونی
هشدار دقیق و حکیمانه رهبر انقالب برای
حفظ جایگاه مناسبت راهپیمایی ملی و
فراگیر بیست و دوم بهمن از آن روست که
این فرصت تاریخی و حساس تنها سالی یک
بار در اختیار ما قرار می گیرد.
مناسبت هــای ملی را نباید بــرای تسویه
حساب های شخصی بهانه کرد و حتی با
توجیه احساس تعهد و دلسوزی برای اصل
انقالب و نظام اسالمی انگشت روی اختالف
سلیقه های سیاسی یا گرایش های جناحی
گذاشت.
این فرصت های ملی و فراگیر متعلق به یک
گروه و جریان خاص و حتی طیف انقالبی
و حزب اللهی هم نیست بلکه این مناسبت
ها متعلق به  80میلیون نفر ایرانی است
و مثل یک عروسی که بــرای کل خانواده
است و نباید آزردگــی و دلخوری به وجود
بیاید ،در این مناسبت ها باید خیلی حرف
ها و دلخوری ها و آزردگــی ها و مواضع را
کنار گذاشت و به خاطر یک ارزش بزرگ تر
و مهم تر به طور موقت آن ها را فراموش کرد.
رهنمود رهبر انقالب صریح و روشن است:
"راهپیمایی را مظهر اختالفات قرار ندهید.
وقتی پــای انــقــاب وســط اســت ،اختالف
سلیقهها رنگ میبازد.
راهپیمایی را مظهر اختالف و درگیری
قرار ندهید ،بگذارید همینجور باعظمت
باقی بماند".
شاید فهم و درک کسی از ضرورت های این
مرحله سیاسی کشور این باشد که عملکرد
فالن مسئول به ضرر نظام بوده یا حتی باالتر
از این ،ممکن است بر اساس برخی قرینه
ها گروهی عقیده داشته باشند که مواضع و
رویکرد یکی از مدیران کشور خیانت است،
هیچ کدام از این ها دلیل نمی شود که کسی
تشخیص فردی خود یا گروه همفکران خود
را در ساحت عمومی به صورت علنی مطرح
کند و به تخریب ساختار کالن سیاسی کشور
بپردازد.
شاید در دوران انقالب به دلیل شرایط
آشفته و نابه سامان کشور و استقرار نیافتن
نظام سیاسی رسمی برخی رفتارهای بی
ضابطه یا موضع گیری های تند قابل توجیه
یا حداقل قابل فهم بود ،اما در شرایط کنونی
که یک دولت رسمی با رأی مردم انتخاب
شده و سکان اجرایی کشتی حکومت را به
دست دارد دیگر رفتارهای تند و بی ضابطه
شخصی قابل دفاع نیست.
فرصت های استثنایی فراگیر و ملی مانند
راهپیمایی سالگرد پیروزی انقالب که می
تواند روزی  80میلیونی باشد حیف است به
خاطر غفلت و بی توجهی ضایع شود.

