
نصراهلل: 
تعرض دیشب اسرائیل به لبنان تحول بسیار بسیار بسیار خطرناکی است

  دانش�جویان دانش�گاه ش�ریف در مس�ابقات 
انجم�ن هوان�وردی و فضانوردی امری�کا از طریق 
ویدئو کنفرانس شرکت و مقام اول را کسب کردند. 
این در حالی است که به دلیل تحریم ها نمی توانند 

جایزه خود را دریافت کنند

  محمدجواد ظریف عصر دیروز در سفری از قبل 
برنامه ری�زی نش�ده به محل دیدار رهب�ران گروه 
هف�ت رفت، س�فری که تداوم رون�د دیپلماتیکی 
است که امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه برای 
میانجیگری پاریس آن را کلید زده است. دیروز از 
دونالد ترامپ درباره سفر وزیر خارجه ایران پرسش 

شد که البته او گفت: »نظری ندارم.«

 پهپادسازان »شریف« 
در امریکا اول شدند

 امسال ۳ ماهواره ایرانی 
در مدار قرار می گیرد
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دانش�جویان    اجتماعی
دانش���گاه 
صنعتی شریف برای نخستین بار به عنوان 
یک تی�م ایران�ی مق�ام اول مس�ابقات 
بین المللی انجمن هوانوردی و فضانوردی 
امری�کا )AIAA( را در ش�اخه طراحی 
موتوره�ای توربی�ن گاز هوایی کس�ب 
کردند. اهمیت دستیابی به رتبه نخست 
این مسابقات جدای از سطح علمی باالی 
آن وقتی بهتر روشن می شود که بدانیم 
تی�م ف�راس )FARAS( از دانش�کده 
مهندس�ی هوافضای دانش�گاه صنعتی 
شریف به دلیل تحریم های ایران از سوی 
امریکا اج�ازه اس�تفاده از نرم افزارهای 
تحلیل و طراحی موتور را نداشتند. عالوه 
بر این   آنها حتی امکان حضور در امریکا را 
هم نداشتند به همین خاطر هم در مرحله 
دوم از مسابقات، پیشنهاد فنی خود برای 
طرح موتور توربینی را به این مس�ابقات 
ارس�ال کردند و حتی برای دفاع از طرح 
خود، از ویدئوکنفرانس استفاده کردند. با 
تم�ام اینه�ا ت�وان علم�ی ای�ن گ�روه 
دانش�جویی موجب ش�د آنها بتوانند به 
مقام نخست این مس�ابقات دست یابند.

ای��ن نخس��تین ب��ار نیس��ت ک��ه جوانان 
کش��ورمان در معتبر  تری��ن رقابت ه��ای 
علمی دنیا می درخش��ند. این ب��ار هم تیم 
ف��راس از دانش��کده مهندس��ی هوافضای 
دانشگاه صنعتی ش��ریف، پس از موفقیت 
در مرحل��ه اول مس��ابقات بین الملل��ی 

هوان��وردی و فضان��وردی امری��کا س��ال 
2019 )ش��اخه طراحی موتورهای توربین 
گاز هوای��ی( و قرارگیری در بین س��ه تیم 
برتر از 15 تی��م ش��رکت کننده در تیرماه 
1398، در مرحل��ه دوم از ای��ن مس��ابقات 
در 30 مرداد س��ال جاری با ارائه طرح خود 
در کنفران��س پیش��رانش و ان��رژی امریکا 
موفق به کسب مقام اول این مسابقات شد. 
  دس�تیابی به مقام نخس�ت با تمام 

محدودیت ها
این بار ه��م بومرنگ تحریم  ه��ا علیه ایران 
به س��مت خود امریکا بازگشت! تیم فراس 
دانش��کده مهندس��ی هوافضای دانش��گاه 
صنعتی ش��ریف اولین تیم ایرانی است که 
نه تنها موفق به کس��ب مقام در مس��ابقات 
بین المللی هوان��وردی و فضانوردی امریکا 
شاخه طراحی موتورهای توربین گاز هوایی 
شده است، بلکه رتبه نخست این مسابقات 
معتبر را به خود اختصاص داده اس��ت.  این 
تیم، پس از یک س��ال تالش و پژوهش و با 
وجود مشکالت عدیده مانند عدم اجازه به 
اس��تفاده از نرم افزارهای تحلیل و طراحی 
موتور ب��ه دلیل تحریم های ایران از س��وی 
امریکا، عدم ام��کان حض��ور در امریکا در 
مرحله دوم از مس��ابقات جه��ت ارائه طرح 
موتور توربینی پیش��نهادی خود، موفق به 
تدوین کدهای طراحی مورد نیاز، ارس��ال 
پیش��نهاد فنی خود و دفاع از طرح خود به 
صورت ویدئوکنفرانس ش��د و مقام اول این 
مسابقات را از سوی هیئت داوران کنفرانس 

بین المللی پیشرانش و انرژی امریکا کسب 
کرد. اگرچه تیم فراس به دلیل تحریم های 
ایران از س��وی امری��کا جایزه خ��ود را هم 

نمی تواند دریافت کند. 
  ماحص�ل کارگروه�ی از گروهی از 

نخبگان
تیم فراس دانش��کده مهندس��ی هوافضای 
دانشگاه صنعتی ش��ریف اگرچه نتوانستند 
در امریکا حضور یابند اما ت��وان علمی آنها 
آنچنان قوی بود که حتی وقتی طرح خود را 
به صورت ویدئوکنفرانس ارائه دادند، منطق 
علمی ش��ان داوران این مس��ابقه را مجاب 
کرد تا از س��وی هیئت داوران در کنفرانس 
بین المللی پیش��رانش و ان��رژی امریکا به 
عنوان تیم برتر انتخاب شوند.  اعضای تیم 
فراس، به سرپرستی کاوه قربانیان، همگی 
از بچه های دانش��کده مهندسی هوافضای 
دانشگاه صنعتی شریف هستند . محمدرضا 
امین��ی مقام )مقط��ع دکت��ری( و 9 نفر از 
دانش��جویان ورودی 94 مقطع کارشناسی 
به نام های علیرضا ابراهیمی )سرگروه تیم(، 
امیر ناظم��ی، ابوالفضل ذوالفقاری نس��ب، 
حجت اعتمادیان مفرد، وحید دانش، مهدی 
جمش��یدی ها، محمد مهدی اثنی عشری، 
امیررضا صافی زاده و س��عیده کاظم بیگی 
همگی در کنار هم ق��رار گرفتند تا یک بار 
دیگر نام این دانش��گاه برتر کشورمان را در 

دنیا بر سر زبان  ها بیندازند. 
این مسابقه بین المللی در خصوص طراحی 
نس��ل آینده موتور یک پهپاد جست وجو و 
نجات با مداوم��ت پروازی باال بوده اس��ت. 
تیم فراس موفق ش��د موتوری جدید با 67 
درصد افزایش نسبت توان به وزن، 31درصد 
کاهش مصرف س��وخت وی��ژه و 35 درصد 
کاهش وزن موتور نس��بت به موتور در حال 
بهره برداری را طراحی کند. پهپاد مورد نظر 
به واسطه موتور توربین گاز هوایی طراحی 
شده توس��ط تیم فراس دانش��گاه صنعتی 
شریف، با حفظ وزن پهپاد در حین برخاست 
برابر با 10هزار و 500 پوند و سقف پروازی 
50 هزار فوت، مداومت پروازی و برد پروازی 
خود را به ترتی��ب به بیش از 25 س��اعت و 

3هزار و 700 کیلومتر ارتقا می دهد. 

رئیس سازمان فضایی: امسال ۳ ماهواره ایرانی در مدار قرار می گیرد
  اجتماعی رئیس سازمان 
فضایی ایران 
اعالم کرد امسال سه ماهواره ناهید 1، ظفر 
و پ�ارس 1 در م�دار ق�رار می گیرن�د.

مرتض��ی ب��راری ب��ا بی��ان اینک��ه رویکرد 
س��ازمان فضایی، صنعتی س��ازی فناوری 
فضایی است گفت: برای اینکه فناوری های 
فضای��ی صنعتی س��ازی ش��ود، تالش مان 
این اس��ت که از ظرفیت بخ��ش خصوصی 
در کل زنجی��ره صنع��ت فضایی اس��تفاده 
کنیم. ب��ه همین خاط��ر برای شناس��ایی 

پیمانکار جهت طراحی، س��اخت و تحویل 
در م��دار ماهواره ه��ای س��نجش ازدور 
 اپتیکی و راداری، فراخ��وان مناقصه اعالم 

کرده ایم. 
 رئیس س��ازمان فضایی درباره ویژگی های 
ماهواره ناهی��د 1 که برای تزری��ق به مدار 
در حال طی فرآیند پرتاب اس��ت گفت: این 
ماهواره جزو گروه ماهواره ه��ای مخابراتی 
است. ماهواره   هایی که تاکنون پرتاب کردیم 
ماهواره های سنجش از دور بوده اند و ناهید 
1 نخس��تین ماهواره ما در گروه مخابراتی 

محسوب می ش��ود که به فضا پرتاب خواهد 
ش��د.   وی با بیان اینکه ماهواره ناهید 1 در 
مدار 250 کیلومت��ری قرار می گیرد و طول 
عمر ماندگاری اش دو و نیم ماه است، افزود: 
ما تصمی��م داریم یکس��ری از فناوری های 
ماهواره ه��ای مخابراتی را در ای��ن ماهواره 
آزمایش کنی��م. فناوری پنل خورش��یدی 
بازشونده، ارتباطات بین ماهواره ای و کنترل 
سه محوره جزو فناوری   هایی هستند که با در 
مدار قرار گرفتن این ماهواره، مورد آزمایش 

قرار خواهند گرفت. 

  بین الملل س�ید حسن 
نص���راهلل، 
دبیرکل حزب اهلل لبنان عصر دیروز حمالت 
پهپادی رژیم صهیونیستی به خاک لبنان را 
تحول بسیار خطرناکی عنوان کرد و گفت که 
حزب اهلل با همه امکاناتی که در دست دارد 
هرگز اجازه نخواه�د داد اینگونه تجاوز  ها 
تکرار ش�ود و بعد از این، هم�ه پهپادهای 
صهیونیس�تی را س�رنگون خواه�د کرد. 
دبی��رکل ح��زب اهلل ب��ه مناس��بت دومین 
س��الروز آزادسازی ارتفاعات ش��رقی لبنان از 
لوث تروریس��ت ها، درباره تحوالت منطقه و 
نقشه های ش��وم امریکا و رژیم صهیونیستی 
علیه محور مقاومت سخنرانی کرد. به گزارش 
خبرگزاری فارس به نقل از شبکه المنار، سید 
حس��ن نصراهلل با بیان اینکه باید پرسید چه 
کسانی از تروریست   ها حمایت مالی، تسلیحاتی 
و لجستیکی کردند، اعالم کرد که نبرد مقاومت 
در سال های گذشته با هدف ممانعت از تقسیم 
و تجزیه کشور  ها صورت گرفت. نصراهلل گفت 
که تح��والت جدید در لبن��ان و تعرض رژیم 
صهیونیس��تی به حریم هوایی لبنان و ارسال 
پهپاد به درون لبنان »تحول بسیار، بسیار بسیار 
خطرناک اس��ت«. او گفت که ارتش سوریه و 
حزب اهلل لبنان در پیروزی عملیات آزادسازی و 
پاکسازی شرق لبنان و جرود عرسال نقش مهم 
و غیرقابل انکاری داشتند و این در حالی بود که 
ارتش لبنان از تحرک ممنوع شده بود. دبیرکل 
حزب اهلل گفت که امروز بای��د به این پیروزی 

افتخار کرد، اگرچه زخم حضور تروریس��م در 
لبنان و منطقه همچنان باز بوده و التیام نیافته 
است. نصرااهلل در ادامه سخنان خود به تحوالت 
سوریه هم اش��اره کرد و گفت:»همانگونه که 
ارتش این کشور طی سال های گذشته در نبرد 
با تروریست   ها و دشمنان موفق بوده، با گام های 
اس��توار و ثابت خود به س��وی پیروزی نهایی 
حرکت می کند و اس��تان ادلب که در اشغال 
تروریست   ها است، به زودی به آغوش سوریه 
باز خواهد گشت و آزاد خواهد شد و شرق فرات 
نیز این گونه خواهد بود«. سید حسن نصراهلل 
همچنین با تأکید بر نقشه های شوم امریکا در 
منطقه در سال های گذشته خاطرنشان کرد: 
»امریکایی   ها بنا به گفته اطرافیان باراک اوباما، 
رئیس جمهور سابق امریکا از تروریست   ها در 
منطقه حمایت کرده اند و هم اکنون نیز به دنبال 
احیای گروه تروریستی داعش هستند؛ چرا که 
کمیسیون های پارلمانی عراق به دنبال اخراج 
امریکایی   ها از این کشور هستند«. او گفت که 
در سالروز آزادسازی مناطق لبنان از تروریسم، 
باید از جمهوری اسالمی ایران و ارتش و ملت 

سوریه به دلیل فداکاری های آنها و ایستادن در 
کنار لبنان قدردانی و تشکر کرد. 

نصراهلل در بخش��ی از س��خنان خود به تجاوز 
پهپادهای اس��رائیلی به خاک لبنان واکنش 
نش��ان داد و گفت:»آنچه اتفاق افتاد، خیلی 
خطرناک بود و کسی نمی تواند آن را دست کم 
بگیرد و مسخره کند. این حمله با پهپاد  هایی 
صورت گرفت ک��ه نمی توان آنه��ا را خرید و 
استفاده کرد. پهپاد اولی هواپیمای شناسایی و 
غیر مسلح بود و حزب اهلل این پهپادهای متجاوز 
را ساقط نکرده  است. برخی از جوانان می گویند 
با مشاهده این پرنده که در ارتفاع پایین پرواز 
می کرد، به سمت او سنگ پرتاب کردند و آن را 
ساقط کردند. بررسی این پهپاد نشان می دهد 
که به دلیل نقص فنی و اصابت سنگ سقوط 
کرده است«. سیدحسن نصراهلل گفت که پهپاد 
دومی ولی مسلح و انتحاری بود و برای اجرای 
عملیات آمده بود. دبی��رکل حزب اهلل لبنان با 
بیان اینکه حمله با پهپاد انتحاری اولین حمله 
خصمانه رژیم صهیونیس��تی از ماه آگوست 
2006 بود، اظهار داش��ت: ح��زب اهلل با همه 
امکاناتی که در دست دارد هرگز اجازه نخواهد 
داد این گونه تعرض   ها و تجاوز  ها تکرار شود. او 
همچنین گفت:»دیگر زمان ورود هواپیماهای 
اسرائیل به لبنان و حمله به مناطق و مواضع 
این کشور به س��ر آمده است و حزب اهلل از این 
تاریخ به بعد هرگونه هواپیمای بدون سرنشین 
رژیم صهیونیستی را هدف قرار داده و سرنگون 

خواهد کرد.«

کلمات ظلم، ظال��م و مظلوم از 
ادبیات رایج در قضاوت عمومی 
ایرانیان است که هم ریشه عاطفی 
و هم ریشه اعتقادی دارند. اما بر 
سر اینکه چه کسی یا چه جریانی 
یا چه س��ازمانی ظلم می کند و 
یا مظلوم واقع می ش��ود تفاسیر 
موّسع اس��ت. وقتی بین مردم و 
حاکمیت قضاوت می شود عموماً 
ظلم کننده را حاکمیت می دانند 
زیرا باور عمومی این اس��ت که قوه قهری��ه در اختیار حکومت 
است و اگر لجام گسیخته استفاده شود موجب ظلم می شود. اما 
کمتر از ظلم مردم به مردم و مردم به حاکمیت گفته می شود. 
شاید علت اصلی آن نگاه نخبگان، سخنگویان و تریبون داران 
به انتخابات اس��ت. اما وقتی از ظلم به نظام س��خن می گوییم 
یعنی چه؟ چه کسانی ظلم می کنند؟ و چگونه این ظلم محقق 
می شود؟ نماد های آن کدام است؟ مگر نظامی که صاحب قوه 
قهریه )پلیس، دستگاه  امنیتی و قضایی( است امکان دفاع از خود 
را ندارد؟ اما ظلم به نظام به س��بک جنگ مسلحانه و براندازانه 
نیست که نظام نیز در همان تراز ظاهر شود. در یک تقسیم بندی 
کلی: آیا اغیار به نظام ظلم می کنند یا خودی  ها و مدعیان آن؟ 
آیا کسانی که به نظام ظلم می کنند تصمیم آگاهانه گرفته اند یا 
متوجه آنچه می کنند نیستند؟ بدون تردید آنچه اغیار می کنند 
دشمنی است و کسی از دشمن توقع ندارد که دشمنی را کنار 
بگذارد. دشمن درصدد نابودی است و نابودی امری فراتر از ظلم 
است. ظلم آنجاست که حقی را از شما سلب کنند. دشمنی که 

دنبال نابودی شماست، سلب یک حق دیگر معنایی نمی یابد؟
سخت معتقدم بیشترین ظلم به نظام جمهوری اسالمی از سوی 
مدعیان آن انجام می شود. همان گونه که بیشترین ستم در حق 
امیرالمؤمنین از سوی صحابه پیامبر ش��د و همان گونه که امام 
خمینی فقط به »خیانت دوستان « که رسید فرمود: »خدا مرگ 
مرا برساند که بیش از این شاهد خیانت دوستانم نباشم.« همه 
آنچه به عنوان ظلم به آل اهلل در صدر اسالم می دانیم، ظلم کفار و 
اغیار و روم و یونان و ایران نبود که ظلم مدعیان پیامبر اسالم بود. 
نظام ما نیز این چنین اس��ت و بسیاری مش��غول ظلم به نظام 
هستند اما ممکن است همان ظالمان گمان کنند سرسپرده 

نظام جمهوری اسالمی، امام و رهبری هستند. 
اولین و مهم  ترین کس��انی که به نظام ظلم می کنند کس��انی 
هستند که مشغول کاهش و تراشیدن سرمایه اجتماعی نظام 
هس��تند، زیاده خواهی، رفتارهای ناهمتراز با نظام اسالمی از 
سوی کارگزاران آن، پلشتی های اخالقی از مدیران حکومت، 
کیسه های نودوخته شده در زیر پوست حاکمیت دینی و...  عامل 
کاهش سرمایه اجتماعی نظام است و برای نظام مردم ساالر هیچ 
ظلمی باالتر از کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نیست و 
مقابله با کاهش سرمایه اجتماعی ازسوی نااهالِن به درون خزیده 

نیاز به قیام و نهضتی تمام عیار دارد.   
دومین دسته از ظلم کنندگان به نظام اسالمی کسانی هستند 
که در حکومتند اما فهم حکومتی از رفتار، س��خنان، مواضع 
و مطالبات خ��ود ندارند. گویی عضو یک گ��روه چریکی اند. نه 
تعامل با مردم را می فهمند و نه حوصله شنیدن دارند، نه جذب 
را می فهمند و نه اثرات دفع را، نه مردم ساالری را با ارزش گرایی 
همسو می کنند و نه حد و مرز خود را می دانند. این افراد می توانند 
در یک دستگاه امنیتی-انتظامی باشند، در شهرداری، در گمرک، 
در بانک، تریبون و هرکجای این دیوان ساالری بزرگ باشند اما 
نمی فهمند که تولید تنفر در یک ارباب رجوع یا یک متهم چه 
اثرات درازمدتی دارد و انباشت تنفر چگونه به لشکر ناراضیان 

تبدیل می شود. 
سومین دسته کسانی هستند که هنگام احساس تکلیف، مضرات 
فردی، اجتماعی، بازتاب   ها و دستاوردهای مواضع، رفتار، سخنان 
و اقدامات خ��ود را نمی دانند یا نمی فهمن��د. تکلیف فردی در 
کارگزاران نظام اسالمی نمی تواند از مصلحت عمومی و تکلیف 
اجتماعی تبعیت نکند. وقتی تابلوی حکومت باالی سر شماست 
سخن شما سخن فرد نیست که پاسخگوی آن همه حاکمیت 
اس��ت و گویی ش��ما ناخن را در صورت نظام فرو برده اید اما با 
احساس تکلیف فردی از شر نفس لوامه فرار کرده اید اما ضربه به 

نظام اسالمی وارد شده است. 
بقیه در صفحه 2
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قیمت: 1000  تومان

انتحار تل آویو از ترس مرگ!
   بین الملل

فضای دیروز مجلس با حضور دو نماینده بازداشتی در جلسه غیر علنی متفاوت بود. به رغم درخواست رئیس مجلس برای آزاد بودن این دو تا زمان دادگاه و حمایت ضمنی از 
آنها، احمد توکلی در نامه ای اتهامات دو نماینده مجلس را به این شرح اعالم کرد: تبانی در خرید 6هزار خودرو به صورت رانتی، تبانی در خرید چندصد کیلو طال، همکاری با 

فردی که جز 15نفر اول اخالل کننده در نظام اقتصادی با خرید 30هزار سکه است و ایجاد بحران در موضوع پوشاک | صفحه 5 را بخوانید

 داریوش اسدزاده بازیگر پیشکسوت تئاتر
سینما و تلویزیون روز گذشته با زندگي وداع کرد 

رئیس سازمان فضایی: 

 کوچ پدربزرگ
 به »خانه سبز ابدي«

 توکلی:تبانی در خرید 6هزار خودرو، چند صد کیلو طال 
و ۳0هزار سکه از اتهامات احمدی و عزیزی است

دادگاه 2 نماینده 
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هواپیماهای رژیم صهیونیس��تی بار دیگر یک پایگاه نظامی در دمش��ق را مورد هدف قرار دادند، 
عملیاتی که سخنگوی ارتش صهیونیستی آن را تأیید و ادعا کرده که عملیاتی پیش دستانه برای 
جلوگیری از حمالت پهپاد های تهاجمی ایران به سایت های اسرائیل انجام شده است. نخست وزیر رژیم 
صهونیستی برای اولین بار عملیات در خاک سوریه را تأیید کرد و مدعی شد»ایران در هیچ جایی مصونیت 
نخواهد داشت و نیرو های ما در تمام جهات با ستیزه جویی ایران مقابله می کنند«. ساعاتی پس از حمالت 

به پایتخت سوریه، یک مقام حزب اهلل اعالم کرد که دو پهپاد اسرائیلی در جنوب بیروت، در مرکز حضور 
نیروهای حزب اهلل منفجر ش��ده  اس��ت. تل آویو با این حمالت که ویژگی آن، خروج از اس��تراتژی سنتی 
»ابهام « است، بیش از هرموقع دیگری در وضعیت تهاجمی به نظر می رسد ولی چنین وضعیتی قبل از 
هر چیز انعکاس انفجار احساس ناامنی ناشی از ظهور محور پنج وجهی به هم پیوسته »ایران، عراق، یمن، 

سوریه و لبنان « است، همچون گربه ای در تله، به همه جا و همه چیز چنگ می اندازد | صفحات 1و 15


