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در جریان برگزاری پیشهمایش بزرگداشت
آیتا ...سید جواد خامنهای رونمایی شد

نامهدوستانهعالمهطباطباییبهآیتا...سیدجوادخامنهای
گـــروه انــدیــشــه  -در جــریــان بــرگــزاری
نشست پیشهمایش بزرگداشت آیـتا...
حــاج ســیــدجــواد حسینی خــامــن ـهای که
صبح پنجشنبه گذشته ،به همت مؤسسه
پژوهشیفرهنگی انقالب اسالمی در محل
تاالر موزه قرآن حرم مطهر رضوی برگزار
شد ،از سند «نامه دوستانه عالمه طباطبایی
به آی ـتا ...سیدجواد خامنهای» رونمایی
شد .به گزارش پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار
رهبر انقالب ،متن نامه مذکور به این شرح
است:
«بعرض مقدس میرساند  /امــیــدوارم که
وجود مقدس عالی قرین عافیت و موفقیت
بــوده و ماللی نداشته و گاهگاهی بیاد
ارادتمندان و اخالص کیشان بیفتید .مرقوم
مبارک که بیک لحاظ سرافرازی و بلحاظ
دیگر تنبیه ارادتمند بود زیارت گردید .مسئلۀ
تأخیر حواله چهارصدوپنجاه تومان باندازۀ
ارادتمند را غرق خجلت کرده بود که خدا
شاهد است اگر مرقومه شریفه زیارت نمیشد
تا مدتی عریضهنگار نمیشدم .خدا بحاج شیخ
اسماعیل کتابفروش انصاف بدهد که پول
ما را بعد از وصول یکماه و نیم تمام معطل
کرد .باالخره توسط آقای حاجی سید علی
اصغر آقا خوئی زورکی وصول کرده حواله
خدمت کردیم .بهرحال الخیر فیماوقع الزمه
بزرگی وآقائیتان تحمل مشاق و زحمات
زیردستان اســت .راجــع بسلسله نسب که
مــذاکــره فرمودید هم باقای نجفی عرض
شده و هم ببعض رفقا که مسافرت طهران
کرده سپرد هایم .امیدواریم چند روز دیگر
لــ ّفــا ب ــا عریضه
دیگر [داخل یا
همراه با نامه
دیگر] ارسال
محضر مبارک
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کهپیشرفتهایچشمگیرکشوردرعرصههای پدافندهوایی،صنایعموشکی و فناوریسلولهایبنیادی،مرهونجانفشانیهایکمنظیرآنهاست
جوادنوائیانرودسری–پیروزیانقالباسالمی،ورودبهیکعصرتازهدرتاریخایراناست؛عصریکهدر
آنایرانیانباتکیهبرهمتوتوانمندیخویش،ازقیدوابستگیها رهاشدند؛عصرخودکفاییودرنوردیدن
مرزهایدانشورسیدنبهیکترازجهانیدرزمینههایمختلفعلمیوپژوهشیوبهوجودآمدنهمان
«ایرانقوی»یادکرد.بدیهیاستکهرسیدنبهمطلوب،
چیزیکهبهتعبیررهبرانقالب،بایدازآنبهعنوان
ِ
هم سخت است و هم نیازمند فداکاری و جانبازی .آنان که دشمن عزتمندی و استقالل مردم ایران
هستندومنافعخودرادروابستهنگهداشتنملتهامیبینند،حتم ًادرمسیرمیلبهپیشرفتوتکاپوهای
استقاللطلبانه مردم آزاده جهان در این زمینه ،مانند سایر زمینهها ،سنگاندازی خواهند کرد و با هر

نمائیم .خدمت مبارک حضرت آقای آقامیرزا
غالمحسین آقا سالم و ارادتمندی و تبریکات
صمیمانه دارم .متمنی است گاهگاهی در
آستان قدس یادآوری بنمائید .چندی است
که کسالت دارم تب میکردم و سینه درد و
زکاموغیرهفعالاگرچهچندروزاستتبقطع
شده لکن هنوز برء [بهبودی از بیماری] کامل
حاصل نشده .خدمت حضرات حجج آقایان
ملکی و خوئی و تبریزی و نخجوانی سالم
دارم و بالخصوص حضرت آقای نجفآبادی
سالم دارم خانواده خدمت محترم علیه عالیه
اهل بیت و متعلقین سالم داشته و تقاضای
دعای زیــارت جدید دارنــد .خدمت محترم
آقای عبائی هم سالم داشته و عذر زحمات
میخواهم / .والــســام علیکم و رحــمــةا...
و بـــــرکـــــاتـــــه /
محمد حسین
طباطبایی»

اسبابیبهدشمنیبااینتالشهاخواهندپرداخت؛شهدایهستهایما،بزرگانیمانندشهیداناحمدی
روشن،مسعودعلیمحمدی،داریوشرضایینژاد،مجیدشهریاریومحسنفخریزاده،عزیزانیبودندکه
دراینمسیرمقدس،ازجانمایهگذاشتندوباشهادتشان،روشنایراهیشدندکهبایدتوسطفرزنداناین
مرزوبومطیشود.درگزارشپیشرو،میخواهیمازسهشهیدبزرگوارییادکنیمکهمفهوم«ایرانقوی»
درذهنوجانآنهانهادینهشدهبود،قهرمانانیکهیکعمربرایاعتالوعظمتایراناسالمیکوشیدند
و شهادت آنها ،ثمره و پاداش این مجاهدتهای تاریخی بود؛ شهیدان سرلشکر منصور ستاری ،سردار
سرلشکرحسنطهرانیمقدمودکترسعیدکاظمیآشتیانیکهیادهمهآنهاگرامیباد.

پدرصنایعموشکیکشور

معمارپدافندهواییایران

بانیرویش«رویان»

شهید طهرانیمقدم که از وی با عنوان پدر صنعت موشکی ایران
یاد میشود ،در سال 1338ش در محله سرچشمه تهران و در
خانوادهای پیشهور و مذهبی متولد شد .او توسط برادرش ،شهید
علی طهرانیمقدم ،با جریان نهضت اسالمی امام خمینی(ره)
آشناییپیداکردوازهمانسنیننوجوانیبهنهضتپیوست.شهید
طهرانیمقدمدرسال1356ش،دررشتهصنایع،گرایش«برش
قطعات صنعتی» در مدرسه عالی «تکنیکیوم نفیسی» پذیرفته
شد و پس از پیروزی انقالب اسالمی توانست تحصیالت خود را تا
مقطعلیسانسدراینرشتهادامهدهد.اوهمزمانبهعضویتسپاه
پاسداران انقالب اسالمی درآمد و تا پیش از آغاز جنگ تحمیلی،
در مناطق مختلف غرب کشور به مقابله با ضدانقالب پرداخت.
درست از همین زمان بود که ضعف تجهیزات نظامی سپاه ،وی
را به فکر تولید و مجهزکردن آن با سالحهای سنگین انداخت.
شهید طهرانیمقدم ،با دانش فنی خود و البته ،تعهدی که به
انقالب اسالمی داشت ،نخستین گامها را در مسیر خودکفایی
برداشت .او در بحبوحه جنگ ،در سال  ،1361مرکز تحقیقات
فنیتوپخانهرادراهوازراهاندازیکرد.اوودوستانشتوانستند در
بهمن،1362اولینتوپهایتولیدداخلرابرایحملهبهدشمن
درمحورعملیاتیبصرهبهکاربگیرند؛طولینکشیدکهدراسفند
 ،1363با تالشهای شهید طهرانیمقدم ،صدای غرش شلیک
نخستین موشک ساخت ایران در فضای جبهه پیچید و نوید آغاز
یک عصر طالیی را داد .در شهریور  ،1364او به عنوان فرمانده
موشکینیرویهواییسپاهبرگزیدهشدوتاسال،1366نخستین
خط تولید موشک داخلی نازعات را راهاندازی کرد .وی در سال
،1377ازموشکشهاب 3بهعنوانیکیازاصلیترینسالحهای
سامانه دفاعی کشور رونمایی کرد و
جهان را به حیرت واداشــت .شهید
طهرانیمقدم در سال  1385به
عــنــوان رئــیــس س ــازم ــان جهاد
خودکفاییسپاهپاسدارانانقالب
اسالمی برگزیده شد .او در حادثه
 21آبان سال  1390و انفجار
زاغــــه مــهــمــات در پــادگــان
امیرالمؤمنین(ع) مالرد ،به
شهادترسید.

شهید ستاری در سال  ،1337در روستای ولیآباد ورامین به
دنیا آمد و بعدها ،پس از طی دوره دانشکده افسری ،به دلیل نبوغ
و هوش ذاتی خود ،به عنوان افسر منتخب ،برای طی دوره کنترل
رادار به خارج از کشور اعزام شد .وی با پیروزی انقالب اسالمی
و در پی آن ،آغاز جنگ تحمیلی ،تمام توان و دانش خود را برای
بهینهسازی رادارهای کشور به کار گرفت و با نوآوریهایی که در
تنظیم و بازراهاندازی سیستمها داشت ،به عنوان معمار سیستم
پدافند هوایی کشور شهرت یافت .شهید ستاری به دلیل همین
فعالیتها ،در سال  ،1365با درجه سرهنگی به فرماندهی
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران منصوب شد .شهید
ستاری در عملیاتهای مختلفی مانند خیبر حضور فعال داشت و
در همین عملیات بود که به دلیل دادن ماسک ضدگاز خود به یک
بسیجی ،در معرض آلودگی گازهای شیمیایی قرار گرفت و حس
بویایی خود را تا پایان عمر از دست داد؛ موضوعی که همواره
از دیگران مخفی میکرد .شهید ستاری ،بعد از پایان جنگ
تحمیلی ،فعالیتهای گسترد های را برای خودکفایی نیروی
هوایی سازماندهی کرد؛ تأسیس دانشکده هوا فضا ،دانشکده
پرواز و ایجاد شبکه گسترده دید هبانی با هدف تقویت پدافند
هوایی کشور ،از اقدامات شهید ستاری محسوب میشود.
او بــرای تقویت نهضت خودکفایی در نیروی هوایی ،مرکز
پژوهش ،تحقیقات و آموزش(پتا) را تأسیس کرد که باعث ارتقای
قالعاده دانش بومی در زمینه پدافند هوایی و صنایع مربوط به
فو 
آن شد؛ آنها حتی به ساخت هواپیماهای شکاری و بمبافکن
نیز ورود کردند و با استفاده از توانایی مهندسان متعهد داخلی
و مهندسی معکوس ،گامهای مؤثری در
این مسیر برداشتند.
پــروژه تولید هواپیمای شکاری
آذرخش که در سال  1376و سه
سال بعد از شهادت شهید ستاری
به ثمر رسید ،با همت و کوشش
او کلید خــورد .شهید سرلشکر
منصور ستاری ،در سانحه
هــوایــی دیمــــاه ســال
 1373بــه شــهــادت
رسید.

شهید دکتر سعید کاظمی آشتیانی در سال  1340در تهران به
دنیا آمد و در سال  ،1358وارد دانشگاه علوم پزشکی ایران شد
و همزمان به تدریس درس دینی در دبیرستانهای زادگاهش
پرداخت .شهید کاظمی آشتیانی ،از نخستین افرادی بود که
به اهمیت خودکفایی در عرصه پزشکی توجه ویژه کرد و سنگ
بنای جهاد دانشگاهی را در دانشگاه علوم پزشکی گذاشت .او
از همان ابتدا ،به موضوع ارج نهادن به توانمندیهای داخلی،
اهمیت فراوانی میداد و تا سال  1370که مسئولیت طرحها
و تحقیقات جهاد گروه پزشکی را برعهده داشت ،طر حهای
مختلف پژوهشی را با مدیریت خود پیش برد .شهید کاظمی
آشتیانی در دوران تحصیل در دانشگاه تربیت مدرس ،موفق
به تأسیس مرکز رویــان شد؛ مرکزی که به طور ویــژه ،مقوله
سلولهای بنیادی را موردتوجه قرار میداد .وی پس از اخذ
مدرک دکتری در رشته علوم تشریح ،با گرایش جنینشناسی،
تالشهای خود را برای تقویت و توسعه این دانش در ایران ،با
محوریت مؤسسه پژوهشی رویان افزایش داد .از دستاوردهای
مهم این پژوهشکده ،خودکفایی در درمــان نــابــاروری بود؛
موضوعی که در دهه  ،1360باعث میشد ،گروه زیــادی از
ایرانیان به خاطر آن راهی کشورهای اروپایی شوند و پس از
بیماران قلبی ،رده دوم را در این سفرهای خارجی داشتهباشند.
این موفقیتهای خیرهکننده ،ایران را به قطب دانش و فناوری
استفاده از سلو لهای بنیادی در منطقه تبدیل کرد و همین
مسئله باعث شد تا شهید کاظمی آشتیانی ،به عنوان هدف ترور
بیولوژیک سازمان اطالعاتی رژیم صهیونیستی تبدیل شود .او
بر اثر همین ترور ،در دیماه سال  ،1384به دنبال یک سکته
قلبی درگذشت.
هرچند برخی در ابتدای
کــــار ،درگـــذشـــت دکــتــر
کاظمی آشتیانی را یک
اتفاق میدانستند ،اما 11
سال بعد از شهادت او ،رهبر
انقالب در سخنان روز اول
فروردین سال ،1395از دکتر
کاظمی آشتیانی با عنوان
شهید یاد کردند.
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