بیخاصیت شدن قانون منع بهکارگیری بازنشستگان

عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس گفت :متأسفانه قانون منع بهکارگیری
بازنشستگان به راحتی دور زده میشود و عمال بیخاصیت شده است .محمدجواد
ابطحی  ،ضمن انتقاد از نحوه اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشس��تگان ،گفت:
متاسفانه قانون منع ب ه کارگیری بازنشستگان از ابتدا محکم و متقن نوشته نشد و
به همین دلیل بسیاری از بازنشستگان به هر نحوی تالش میکنند که این قانون
را دور بزنند .وی افزود :مدتی اس��ت که جمعی از نمایندگان خواس��تار بررسی اجرای
قانون منع به کارگیری بازنشس��تگان در دس��تگاههای مختلف شدهاند و علی رغم اینکه
این درخواست به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده اما هنوز بررسی نشده است که باید هر
چه س��ریعتر رسیدگی شود .وی تصریح کرد :مسئوالن بازنشسته باید از سمتهای خود
کنارهگیری کنند چرا که در شرایط جنگ اقتصادی توان و انگیز کافی برای فعالیت ندارند
مهر
و نمیتوانند اقدامات درخوری را برای عبور از این مرحله سخت انجام دهند.

توضیحات درباره بازداشت دو نماینده مجلس

س��خنگوی قوه قضاییه گفت :دو نماین��ده در ارتباط با پروندهای که در خصوص
فروش محصوالت ش��رکت س��ایپا از مدتها قبل در دادگس��تری و دادس��رای
تهران تش��کیل شده بود ،بازداشت شدند .غالمحسین اس��ماعیلی با تایید خبر
بازداش��ت دو نماینده مجلس اظهار کرد :این دو نماینده در ارتباط با پروندهای
که در خصوص فروش محصوالت ش��رکت س��ایپا از مدتها قبل در دادگس��تری
و دادس��رای تهران تشکیل شده بود ،بازداشت ش��دند .وی افزود :این دو نماینده در
فرآیند تحقیقات دادسرا مکررا احضار شده بودند و از آنها تحقیقات الزم به عمل آمده
بود .اسماعیلی ادامه داد :تامینی که مدنظر بازپرس دادسرا بوده صادر شده و نمایندگان
مورد اش��اره وثیقه مورد نظر دادگاه را نتوانس��تند بس��پارند و در نتیجه به موجب قانون
بازداشت شدند.وی خاطرنشان کرد :هرگاه وثیقه تعیین شده را بسپارند از زندان تا پایان
ایسنا
جلسه دادرسی آزاد خواهند شد.

نیروهای فرامنطقه ای به طور دائم رصد می شوند

فرمانده نیروی دریایی س��پاه پاسداران انقالب اسالمی گفت :نیروهای فرامنطقه
ای به طور دائم از س��وی س��امانه های کنترلی ایران رصد می ش��وند و ما برای
رویارویی با هرگونه تهدید احتمالی آمادگی کامل داریم.
سردار دریادار پاسدار «علیرضا تنگسیری» ،اظهارداشت :فرا منطقهای ها برای ما
امنیت ایجاد نمی کنند از این رو ما به همراه دیگر کشورهای منطقه باید امنیت
را تامین کنیم.فرمانده نیروی دریایی سپاه به حضور نیروهای بیگانه در منطقه اشاره
و عنوان کرد :نیروهای فرا منطقه ای در خلیج فارس ،تنگه هرمز و دریای عمان به طور
دائم رصد می ش��وند و سامانه های کنترلی ما لحظه به لحظه تحرکات نیروهای نظامی
فرامنطقه ای را تحت نظر دارند.وی با تاکید بر اینکه برای رویارویی با هر تهدید احتمالی
در آمادگی کامل هستیم ،گفت :نیروهای ما به منظور رویارویی احتمالی با دشمن و در
ایرنا
نطفه خفه کردن تهدیدات آمادگی کامل دارند.
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یادداشت

سامانه پدافند حراست از آسمان کشور تکمیلتر شد

مخاطب شمایید

«باور  373ایرانی » قویتر از پاتریوت و اس 300

سامانه بومی پدافند برد و ارتفاع بلند «باور »۳۷۳با حضور حجت
االس�لام والمسلمین حس��ن روحانی رئیس جمهوری در حالی
رونمایی ش��د که این سیستم ساخته شده به دست متخصصان
ایرانی کارآمدتر از پاتریوت آمریکایی و اس  300روسی است.
جوانان ایران زمین گامی دیگر برای حراس��ت از کش��ور و ملت
برداشتند تا آنانی که گاهی از روی بی فکری ادعای اقدام نظامی
علیه ایران س��ر میدهن��د دیگر حتی خیال چنی��ن توهمی را
نداش��ته باش��ند .زمانی در دوران دفاع مقدس ،ایران برای تهیه
س��ادهترین ادوات نظام��ی و دفاعی با مش��کل مواجه بود اما به
برکت ایستادگی و تالش جوانانش توانسته از چنان توان دفاعی
برخوردار ش��ود که هر روز ابعاد جدیدی از برتری دفاعی کشور
را به رخ جهانیان میکش��ند و این هش��دار را آشکارا به دشمن
میدهند که دوران بزدن در رو تمام شده و نمیتوانند علیه ایران
اقدامی داشته باش��ند چنانکه پهپاد متجاوز آمریکایی با پدافند
ایران منهدم شد و مقر تروریستها در دیرالزور با یگان موشکی
ه��دف قرار گرف��ت و جهانیان را متهیر توان دفاعی و موش��کی
کش��ور کرد .در ادامه همین مس��یر حجت االسالم والمسلمین
حس��ن روحانی صبح پنجشنبه در حاش��یه مراسم گرامیداشت
روز صنعت دفاعی کش��ور ،از س��امانه بومی پدافند هوایی برد و
ارتف��اع بلند باور  ۳۷۳بازدید و فرمان رونمایی از این س��امانه را
صادر کرد.
رییس قوه مجریه تصریح کرد :اگر بخواهیم سامانه پدافند هوایی
جدید را با پدافند هوایی معروف اس  300و اس  400مقایس��ه
کنیم ،این سامانه از اس  300قویتر و به اس  400بسیار نزدیک
است.
جزئیات از باور 373
در همی��ن چارچوب معاون وزیر دفاع گفت :س��امانه باور ۳۷۳
قابلی��ت دفاع از فضای کش��ور از س��طوح پائین ت��ا ارتفاع ۶۵
کیلومت��ری را دارد ،برد آن حدود  ۳۰۰کیلومتر اس��ت ،قابلیت

کش��ف و شناسایی و اولویتبندی همزمان  ۱۰۰هدف را داشته
و میتواند با  ۶هدف به طور همزمان درگیر شود.سردار قریشی
معاون وزی��ر دفاع با حضور در برنامه بحث روز گروه سیاس��ی
رادیو ایران به مناسبت فرارسیدن روز صنعت دفاعی با اشاره به
رونمایی از سامانه پدافند هوایی باور  373در روز صنعت دفاعی
( 31مرداد) به ویژگیهای برجس��ته این دستاورد دفاعی اشاره
کرد و گفت :ایده طراحی این س��امانه ب��ه زمانی برمیگردد که
بدلیل تحریمها برای دریافت سامانه "اس  "300مشکل داشتیم؛
اما اکنون سامانه باور  373با اتکا به توان بومی طراحی و ساخته
شد.
وی افزود :سامانه باور  373قابلیت دفاع از فضای کشور از سطوح
پائین تا ارتفاع حدود  65کیلومتری که ارتفاع بلند به حس��اب
میآید را دارد؛ برد آن حدود  300کیلومتر است؛ قابلیت کشف و
شناسایی و اولویتبندی همزمان  100هدف را داشته و میتواند
با  6هدف در آن واحد درگیر ش��ود .سردار قریشی ویژگی دیگر
این س��امانه به نسبت مشابه خارجی آن همچون اس  300را به
روز بودن آن عنوان کرد و گفت :طراحی سامانهایی همچون اس
 300برای چند دهه گذشته است .در حالی که سامانه باور 373
متناسب با شرایط روز طراحی و ساخته شده است.
برتری باور  373بر نمونههای خارجی
فرمان��ده نی��روی پدافند هوایی ارتش جزئیات��ی از قابلیت های
س��امانه باور  ۳۷۳را تش��ریح کرد و گفت :این سامانه در میدان
رزم برتری بسیار بیشتری نسبت به نمونه های خارجی دارد.
امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی
ارتش در مراس��م رونمایی س��امانه ارتفاع بلند باور  ۳۷۳اظهار
داشت :سامانه باور  ۳۷۳محصول تالش مشترک کارکنان جوان
نی��روی پدافند هوایی ارتش ،کارشناس��ان متعهد وزارت دفاع و
مجموعه های دانش��گاهی و شرکت های دانش بنیان است و در
میدان رزم برتری بس��یار بیشتری نسبت به نمونه های خارجی
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دارد.فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره به توانایی های
این س��امانه تصریح کرد :س��امانه باور  ۳۷۳توانایی شناس��ایی
همزم��ان  ۳۰۰هدف و اولویت بندی ۱۰۰ه��دف را دارد و می
تواند به صورت همزمان با  ۶هدف درگیر ش��ود که این توانایی
قابل افزایش اس��ت .صباحی فرد افزود :سامانه باور  ۳۷۳قابلیت
درگی��ری با ان��واع هواپیماهای پناهنکار ،موش��کهای کروز و
بالستیک را دارد و مخصوص شرایط جغرافیایی کشور طراحی
ش��ده اس��ت و توانایی دارد تا به پس از درگیری با دش��من به
سرعت جابجا شود.
باور  ۳۷۳و افزایش ضریب نفوذناپذیری
در همی��ن چارچوب نیز س��خنگوی ارتش گفت :س��امانه باور
 ،۳۷۳ضری��ب نفوذناپذیری به مرزهای هوایی میهن اس�لامی
را در سطح قابل توجهی افزایش داده است.
امی��ر تقیخانی معاون فرهنگی و روابط عمومی و س��خنگوی
ارت��ش با اش��اره به رونمایی از س��امانه بومی پدافن��د بردبلند
باور  ۳۷۳و قابلیتهای این س��امانه ،گفت :تولید این س��امانه
و رونمایی از آن در روز صنعت دفاعی کش��ورمان ،تنها نش��ان
دهن��ده گوش��های از توانمندیهای داخلی و ق��درت ابتکار و
خالقی��ت ما در مجموعه صنایع دفاعی کش��ور اس��ت .معاون
فرهنگی و روابط عمومی ارتش در ادامه با اشاره به قابلیتهای
س��امانه بومی باور ،۳۷۳تصریح کرد :این س��امانه قدرت شبکه
یکپارچ��ه پدافند هوایی -تحت کنترل عملیاتی قرارگاه پدافند
هوایی خاتم االنبیاء ( ص) -را افزایش خواهد داد؛ این س��امانه
ضری��ب نفوذ ناپذیری به مرزهای هوایی میهن اس�لامی را در
سطح قابل توجهی افزایش داده و باو ِر توانستن و عبور از موانع
تحری��م را در جوانان مبتکر ح��وزه صنایع دفاعی تقویت کرده
اس��ت .وی با اشاره به پروژههای در دس��ت طراحی و اجرا در
مجموع��ه نیروه��ای ارتش تصریح کرد ۱۵۰ :پروژ ه در س��طح
ملی و داخلی مجموعه ارتش در دس��ت اجراست که طراحی،

lÕ|//Æ»cu½Y|//¿§ÕY|//Æ´¿Ä//ËÌyÄ//Â»cY//ÌÌ¤eÖ//Æ³M
Ö¸»Ä//ZÀÁd//^iÃZ¼//Ä]ÕZ//neÌ£Ä//Â»YÁ^//¾//ËÂm

]Ä»Z¿]Y]Á  wÂ//»ÃË|»dXÌÅÄ//¸neÂ{ZÀf//YÄ
½ZfÆÖfËÆ]ÃY{Y  wÂ»  ÃZ¼//
ÌWd¼//Ä]Âa½Ó{YZÌ¸ÕZ«M|//}ZzeY¶Ë}cZ¼Ì¼e¾ËÂm
Ä]Õ{Z]M Z^ºÌ ·Y|^ÕZ«MÖ//¸»|¯Ä]ÃË|»dXÌÅ
|¼v»ÕZ«MÖ//¸»|¯Ä]Ã//Ë|»dXÌÅÌW\ËZ¿d¼//
Ö¸»|¯Ä]ÃË|»dXÌÅÖ¸YÂd¼//Ä]Âa½Ó{Y
º¿ZyÖ//¸»|¯Ä//]Y{Ä¿Yyd¼//Ä]ÖWÁ]//Ì¿º//¿Zy
¼Ö¸»|¯Ä]ÃË|»dXÌÅÖÀ»d¼Ä]Âa½Ó{YÄ¿Z
¶»ZË|»d¼//Ä]Ö¸»|¯Ä]Âa½Ó{YZÌ¸ÕZ//«M
»{ZÀ//YÁZÅ{Y{Y«ÄÌ¸¯ |//¿|Ë{³[Zzf¿YµZ//c|»ÕY]Ä//Â
¼LZ»YZ]Y{ZÆ]©YÁYÁcY],Äf¨,®q¶Ì^«YÖ°¿Z]ÁM|Æ eÁÖ
»|Æ»Z]ÃY¼ÅÁY{Ä¿Yyd]ZiLZ»YÁÃË|»d//XÌÅÌWZËÁ¶»Z//Ë
»^f »Ä//Â»Æ»Á¶»ZË|»LZ»YZ]Õ{Z©YÁYÁ|//Z]Ö»Ä//Â
{Â]|ÅYÂy
d¯d^im»ÕÂ½ZYy½ZfYÔ»YÁ{ZÀYd^i¶¯ÃY{Y
¾ËÂmÕZneÌ£cZÂ»ÁZÅ

Ä]Ö¿ÁZ ed¯//¾ËÂm®¸»Zf//³d Àd¯//cYÌÌ¤eÖÆ³M
¼Ö¸»ÄZÀÁd^iÃZ
]Ä»Z¿Á  wÂ//»ÃË|»dXÌÅÄ//¸neÂ{ZÀf//YÄ
ÖZ¼fmYÃZ//§ÁZ¯½ÁZ// eÃY{Y  wÂ//»ÃZ¼//
Ä]Ö]ÄeÔ¯//¤YÖ¸ÕZ«M |//}ZzeY¶//Ë}cZ¼Ì¼e¾//ËÂm
¯|»¸¶»ZË|»ÁÃ//Ë|»dXÌÅÌWd¼//Ä]Ö//
\ËZ¿d¼//Ä]Ö¸»|¯Ä]Ö]ÄeÔ¯^¯YÖ//¸ÕZ«M
Ö¸»|¯Ä]Ö]ÄeÔ¯ºZ«ÕZ«MÃË|»dXÌÅÌW
]ÄÌ¸¯Á|¿|[Zzf¿YµZ//c|»ÕY]ÃË|»dXÌÅÖÀ»d¼//Ä
«,Äf¨//,®q¶Ì^«YÖ°¿Z]ÁM|//Æ eÁÖ¼//{ZÀ//YÁZ//Å{Y{Y
]¶»ZË|»Ö]Ä//eÔ¯¤YÖ¸ÕZ«MLZ//»YZ]Y{Z//Æ]©YÁYÁcY//
Ö»^f »d¯//Æ»Z]ÃY¼ÅÃË|»dXÌÅÖ//À»Ö]ÄeÔ¯º//Z«Á
]Á¶»ZË|»Ö]Ä//eÔ¯¤YÖ¸ÕZ«MLZ»YZ]Õ{Z//©YÁYÁ|//Z
»¾ËÂmÖf^i|uYÁ{d¯//¶v»  {Â//]|ÅYÂy^f »d¯//Æ
],{Z]Mº°uZfÁ,{Z]Mº°u½Zf//Å{,®¸»Zz],¾ËÂm {MÄ
»¦°¼ÅÄ¬^,Ôa,ÕZ°ÂmÄqÂ¯,Ö¯ZyÄqÂ¯,Æ Ä¸v
¯|Ä»ZÀ//ZY{ÄÂ]»Ã{Z»Ád§ZËÌÌ¤eÖf//a
] |Ë{³sÔY©Â§s
d^im»ÕÂ½ZYy½ZfYÔ»YÁ{ZÀYd^i¶¯ÃY{Y
¯¾ËÂmÕZneÌ£cZÂ»ÁZÅd

d¯d¨Å¡¼Ì//ÖËZfÁ|Ì·Âed¯//cYÌÌ¤eÖÆ³M
Ö¸»ÄZÀÁd^iÃZ¼Ä]Ö¿ÁZ e
]wÂ//»Õ{Z//Ö//»Â¼//¼n»Ä//¸neÂ{ZÀf//YÄ//
   wÂ//»    ÃZ¼// Ä//»Z¿ Á
  ¶Ë}cZ¼Ì¼eÂ]ZÌ¿ÖËZf//Á½ÁZ eÃY{Y
Ö·Z»µZ//½ZËÁ{Â//[Z//uÁÄ»Z¿Ye |//}ZzeY
]Ze§{Â¼v» |Ì\ËÂeÄ
 »¹Â// » Ö//¸¨   Ö¿Z¸// |//¼v
  »|Ì//   cZ//Ì] |//¼v
^cPÌÅÖ¸YLZYd¼//Ä]ÖÀÌ//u Z
»|Õ|Ì¼u¾//uÖ¿Z¸//^¯YÖ¸ Ã//Ë
]ÃË|»cPÌÅµ|//^·YÖ¸LZY½YÂ//ÀÄ//
Ö¸  |¿|//[Zzf¿YÖ//·Z»µZ//Ä//c|»ÕY]d¯//
Ä]cZÌ]Ö¸ À//uÆ»{Y
¼ |¿|[Zzf¿YÖ·Z»µZ°Ëc|»ÕY]d¯½ZZ]d
m»ÕÂ½ZYy½ZfYÔ»YÁ{ZÀYd^i¶¯ÃY{Y
Â]ZÌ¿ÕZneÌ£cZÂ»ÁZÅd¯d^i

به قدرت اول موشکی منطقه
تبدیل شدهایم

ساخت و تولید نیاز ها در حوزههای رزم زمینی ،پدافند ،هوایی
و دریایی با به��ره گیری از بهترین فناوریها و با تکیه بر توان
جوانان و با اس��تفاده از فناوریهای روز دنیا در مجموعه ارتش
جمهوری اسالمی ایران را شامل می شود.
«باور  »۳۷۳برتر از پاتریوت آمریکا
از س��وی دیگر مدیرعامل س��ازمان صنایع الکترونیک ایران با
اش��اره به اینکه س��امانه پدافندی «باور  »373برتر از س��امانه
پاتریوت آمریکاس��ت ،گفت :ما به سامانهای قویتر از اس 300
نیاز داش��تیم .امیر سرتیپ شاهرخ ش��هراممدیرعامل سازمان
صنای��ع الکترونیک ایران در برنامه گف��ت و گوی ویژه خبری
ش��ب شبکه دو سیما با اشاره به رونمایی از سامانه باور  ۳۷۳با
حضور رئیس جمهور افزود :این س��امانه با توجه به نیاز کشور
به پدافند دفاعی با برد باال طراحی و س��اخته شد و با توجه به
اینکه تنفیذ س��اخت این سامانه از سوی رهبر معظم انقالب و
اینکه با میالد پیامبر اکرم (ص) همزمان ش��د ،عدد  ۳۷۳عدد
ابجد پیامبر اکرم (ص) اس��ت و کلمه «ب��اور» هم به تبرک از
کالم مقام معظم رهبری مبنی بر خودباوری ،نامگذاری شد.
معاون وزیر دفاع با بیان اینکه این س��امانه ابرس��امانه اس��ت و
زیرس��امانه های��ی را همراه خود دارد و متحرک اس��ت ،گفت:
یک رادار جس��تجو دارد که بی��ش از  ۳۲۰کیلومتر برد دارد و
ی��ک رادار ردگیر با بیش از  ۲۵۰کیلومت��ر برد دارد و با دقت
بس��یار باال ،هدف را دنبال میکند.امیر س��رتیپ شهرام افزود:
این س��امانه بیش از  ۱۰هزار اِلمان (چشم مرکب) دارد که هر
کدام یک رادار محسوب می شود .وی با بیان اینکه این سامانه
در مقابله با موش��ک های بالس��تیک کاربرد دارد ،اضافه کرد:
س��امانه موشکی باور  373از س��امانه «پاتریوت» آمریکا بسیار
برتر است .معاون وزیر دفاع گفت :سامانه موشکی «تاد» بیشتر
س��امانه مراقبتی است و خانواده س��امانه باور  373در کالس
باالتر از آن است.

Õ{Â¬¨»ÖÆ³M
Ö»Zf¿YÃZ¼Ä]{ZÌ»Y½ZÌ¿d¿YÁÕÁ{Ây^±]dÌ°·Z»|À//¶Y
¹ZÀ]ÂeÂ»ÃZ¼//Á1$]S/˺̊˹%(˹˼̂˺̌˻˼ÖZÃZ¼//µ
 Za dY«Z//Z^fY{Â//Ö»Äm{YÁÃ|//{Â¬¨»Â¸¿Z¤»|À´//YÂa|Ì //
½Z¤»{Z]M

¯¸|Ì¨//²¿Ä]˺˼˺VO|ËYaÁ{Ây Á¾Ì//Z»|À//,^//±]Y|»ÄÌ
ÂeÂ»ÃZ¼//Z]½YËY  ÔaÃZ¼//Z]µ|»ÖÀ£Á
ÆqÂÀ»|¿§Ö¿ZmÌ»{Y¿|¼v»Ã|Ë§¹Z¿Ä]V˼̊˺˻˻̂˹˼̀˹̂̌̊Ö//ZÃZ¼//Á
]½Z»¯ |Z]Ö»«ZZ^fYÄm{YÁÃ|Ë{³{Â¬¨»Ö¸»ÃZ¼Z

Y§YÄ]cÂ{ÖÆ³M
Õ|uY¿|¿§ Zf·ZY Zf·Z¯Á//À»Z¿Õ¿Z»Ô£º¿Zy ÕZ«M½Â//q
¶]Y½ZfÆ½ZfÌ ®Ëz]{«YÁÖ¸Y ÔaÖZ//»¾Ì°·Z»Y
^Ä¿Zyf§{ ÃZ¼Ä»ZÀf·Z¯Áª^  wÂ» ÃZ¼//d//YÂy{ª
½Â¿Z«Ä]{ZÀfYZ]¹Â«»ÔaYYËÂy¶¯Â» {ÂyÖ¼ÆY§YÕZZ¬e ÃZ¼//
ÕZZ¬e¶Ë}{ÁÃ{Â¼¿ÃY{Y¾ËYYYµZ[Â»Z»Ô»YÁ§ÁY§Y
ZÆ¿M {MÁ{Y|//¿Ö//f{ÖZ//»¾Ì°·Z»´Ë{Ä]Ä¯Äf//Y{¹ÔYËÂyY§Y
»¹ÓÖ¼//{ZÀ//Y{Z¨»ÖWYmYÄ»Z¿¾ÌWMÃ{Z»ª^\eY»Y~·|//Z^Ì¼¿z//
®¸»¾ËY{Ö«Â¬uÁªuÄ°Ì¿Z//¯ÁZ//»¾Ì°·Z»¾ËËZ//YÁ{{´Ì»ÖÆ³MYmÓY
{Ä^À//Át^dZ//{Ze|ËYÖ»¶¼ ]cÂ{|¿Y{Y//§YÄ]¶ËZ¼eZ//ËÁ|//¿Y
»Z]Ze|À¿Z//ºÆ]ÂuÂ]»®¸»Â«Á¶v»{ZËÁÃY{Y¾//ËY{  Ä//yÂ
Âu¹|{{´Ì»ÁM{ZË{Ë~acÂcY¬»]Y]Y§Y¶¼½Z¿McZ¿ÁÂ//u
» ¦·Y¹ Ä^À  Zf¿YxËZe ||ÅYÂz¿Y§Y¶¼¹Zn¿YY¿Z
¶]YÔ»YÁ{ZÀYd^iÃY{YÌW
Y§YÄ]cÂ{ÖÆ³M
¾Ì°·Z»YÕ|uYÖ¸ »Ô£|¿§ Zf·ZY Zf·Z¯Á½Zf{|¼v»º¿Zy ÕZ«M½Âq
»dYÂy{ª^¶]Y½ZfÆ½ZfÌ ®Ëz]{«YÁÖ¸Y ÔaÖZ
ÕZZ¬e ÃZ¼Ä¿Zyf§{ ÃZ¼Ä»ZÀf·Z¯Áª^  wÂ» ÃZ¼//
Á§ÁY§Y½Â¿Z«Ä//]{ZÀf//YZ]¹Â«»ÔaYYËÂy¶¯Â» {ÂyÖ¼Æ//Y§Y
ËÂyY§YÕZZ¬e¶Ë}{ÁÃ{Â¼¿ÃY{Y¾ËYYYµZ//[Â»Z//»Ô»Y
|Z^Ì¼¿z»ZÆ¿M {MÁ{Y|¿Öf{ÖZ»¾Ì°·Z»´Ë{Ä]Ä¯Äf//Y{¹ÔY
·~Á{{´Ì»ÖÆ³MYmÓY¹ÓÖ¼{ZÀY{Z¨»ÖWYmYÄ»Z¿¾ÌWMÃ{Z»ª^\eY»Y
Y§YÄ]¶ËZ¼eZËÁ|¿Y{®¸»¾ËY{Ö«Â¬uÁªuÄ°Ì¿Z¯ÁZ»¾Ì°·Z»¾ËËZY
{¾ËY{  ÄyÂ»Ä^À//Á{Át^dZ//{Ze|ËYÖ»¶¼ ]cÂ{|¿Y
¶¼½Z¿McZ¿ÁÂ//uZ]Ze|À¿Z//ºÆ]ÂuÂ]»®¸»Â«Á¶//v»{Z//ËÁÃY{Y
Y§Y¶¼¹Zn¿YY¿Z»Âu¹|//{{´Ì»ÁM{ZË{Ë~acÂcY¬»]Y]Y//§Y
¿ ¦·Y¹   Ä^ÀZf¿YxËZe ||ÅYÂz
¶]YÔ»YÁ{ZÀYd^iÃY{YÌW
Y§YÄ]cÂ{ÖÆ³M
¾Ì°·Z»YÕ|uYÖmZu|¿§ Zf·ZY Zf·Z¯ÁÖËZzÌ¯ Z^º¿Zy ÕZ«M½Â//q
»dYÂy{ª^¶]Y½ZfÆ½ZfÌ Á{z]{«YÁÖ¸Y ÔaÖZ
ÕZZ¬e ÃZ¼Ä¿Zyf§{ ÃZ¼Ä»ZÀf·Z¯Áª^  wÂ» ÃZ¼//
Á§ÁY§Y½Â¿Z«Ä//]{ZÀf//YZ]¹Â«»ÔaYYËÂy¶¯Â» {ÂyÖ¼Æ//Y§Y
ËÂyY§YÕZZ¬e¶Ë}{ÁÃ{Â¼¿ÃY{Y¾ËYYYµZ//[Â»Z//»Ô»Y
|Z^Ì¼¿z»ZÆ¿M {MÁ{Y|¿Öf{ÖZ»¾Ì°·Z»´Ë{Ä]Ä¯Äf//Y{¹ÔY
·~Á{{´Ì»ÖÆ³MYmÓY¹ÓÖ¼{ZÀY{Z¨»ÖWYmYÄ»Z¿¾ÌWMÃ{Z»ª^\eY»Y
Y§YÄ]¶ËZ¼eZËÁ|¿Y{®¸»¾ËY{Ö«Â¬uÁªuÄ°Ì¿Z¯ÁZ»¾Ì°·Z»¾ËËZY
{ÃY{Y¾ËY{  ÄyÂ»Ä^ÀÁt^dZ{Ze|ËYÖ»¶¼ ]cÂ{|¿Y
Y§Y¶¼½Z¿McZ//¿ÁÂuZ]Ze|À¿Z//ºÆ]ÂuÂ]»®¸»Â«Á¶//v»{Z//ËÁ
]|ÅYÂz¿Y§Y¶¼¹Zn¿YY¿Z»Âu¹|{{´Ì»ÁM{ZË{Ë~acÂcY¬»]Y
|  ¦·Y¹ Ä^À  Zf¿YxËZe
¶]YÔ»YÁ{ZÀYd^iÃY{YÌW
Y§YÄ]cÂ{ÖÆ³M
YÕ|uYÖmZu|//¿§ Zf·ZY Z//f·Z¯Á{Y{ÄmYÂy|//¼v»º¿Zy ÕZ«M½Â//q
»ª^¶]Y½Zf//Æ½Zf//Ì ®Ëz]{«YÁÖ¸YÔaÖZ//»¾Ì°·Z
{ÃZ¼Ä¿Zyf§{ ÃZ¼Ä»ZÀf·Z¯Áª^  wÂ» ÃZ¼//d//YÂy
Y§Y½Â¿Z«Ä]{ZÀf//YZ]¹Â«»ÔaYYËÂy¶¯Â» {ÂyÖ¼Æ//Y§YÕZZ¬e
Y§YÕZZ¬e¶Ë}{ÁÃ{Â¼¿ÃY{Y¾ËYYYµZ[Â»Z»Ô»YÁ§Á
z»ZÆ¿M {MÁ{Y|¿Öf{ÖZ//»¾Ì°·Z»´Ë{Ä]Ä¯Äf//Y{¹ÔYËÂy
¿¼ÖÆ³MYmÓY¹ÓÖ¼{ZÀ//Y{Z¨»ÖWYmYÄ»Z¿¾ÌWMÃ{Z»ª^\eY»Y~·|//Z^Ì
»¶ËZ¼eZËÁ|¿Y{®¸»¾ËY{Ö«Â¬uÁªuÄ°Ì¿Z¯ÁZ»¾Ì°·Z»¾ËËZYÁ{{´Ì
]{  ÄyÂ»Ä^ÀÁt^dZ{Ze|ËYÖ»¶¼ ]cÂ{|¿Y{Y§YÄ
¶¼½Z¿McZ¿ÁÂuZ]Ze|À¿ZºÆ]ÂuÂ]»®¸»Â«Á¶v»{ZËÁÃY{Y¾ËY
Y§Y¶¼¹Zn¿YY¿Z»Âu¹|//{{´Ì»ÁM{ZË{Ë~acÂcY¬»]Y]Y//§Y
¿ ¦·Y¹ Ä^À  Zf¿YxËZe ||ÅYÂz
¶]YÔ»YÁ{ZÀYd^iÃY{YÌW
diYÁuÖÆ³MdÂ¿Á
dYÂy{Y{sÄ]ÃZ¼Ä»ZÀZÀÕYY{Ö°ÀÌ¯ÖÀÌuÄ]Y{Á|Ìº¿Zy
]tÌÂe¾ÌÀqÁÃ{Â¼¿diYÁuÖÅYÂ³d//YÂy{YÂ¾ËYYÄ//Ô¯Ä
{ÃZ´f»Z«Y  xËZe{Ä»ZÀ//ZÀ]Ö°ÀÌ¯ÖÀÌ//u|¼v»½YÁ{Z//Ä¯Ã{Y
{½YÆ» Ä]d//YvÀ»¹Âu»½McÂ¨·Y¾ÌuÄiÁÄf¨³Ö³|¿{Á|]{ÂyÖ//¼WY
{Y{Æ» Ö§Âf»|¿§  ccÕYY{Ö°ÀÌ¯ÖÀÌu
|¼v» Ö§Âf»|¿§  ccÕYY{Ö°ÀÌ¯ÖÀÌu
 Ö§Âf»|¿§  ccÕYY{Ö//°ÀÌ¯ÖÀÌ//u{YÂm
 Ö§Âf»|¿§  ccÕYY{Ö°ÀÌ¯ÖÀÌu¾Ìu
  ccÕYY{¾»Â»Ö¸|Ì|¿§Ö°ÀÌ¯ÖÀÌuÄ]Y{Á|Ì
Ö»ÖÆ³YÄ^e¼°ËYÂ]»dYÂy{ÖeZ»|¬»cZ¨Ë//e¹Zn¿YZ]®ÀËY Ö§Âf»//¼Å
¿¼ÖÆ³M¿xËZeY|Z]ÁY{¿Ö§Âf»YÄ»ZÀfÌÁZËÁ{Y{ÖYfYÖ¯ÅZe|ËZ
 ||ÅYÂy{ZÖÅYÂ³ÓYÁ{Y{ºË|¬eYÂÄ]ÃZ»®Ë¥
½Z³{·ÖWZ«ÃÂu ºÃZ¼¥ÔfyY¶uÕYÂÌW

3

توانایی دانش��مندان و متخصصان جوان کشور در تولید
اورانیوم غنیش��دهی ۲۰درصد ،در ش��رایطی که طرف
مقابل انواع ش��روط و مش��کالت را برای تأمین اورانیوم
۲۰درصد جهت مصارف پزش��کی مطرح کرده بود ،نماد
قدرت علمی و فن��اوری و یک نقطهی قوت بزرگ ملی
است که برای کشور مایهی آبرو شد .اکنون دشمن تالش
دارد ت��ا با کار روانی و ریش��های ،این نقطهی قوت ملی
را به مس��ئلهای چالشبرانگیز تبدیل و ملت را نسبت به
آن بدبین کند .در دوران جنگ تحمیلی بهدلیل آنکه ما
سالح دفاعی و توان موشکی نداشتیم ،از شهرهای مرزی
تا تهران ،ش��بانهروز زیر آتش موشکی بودند اما اکنون با
همت متخصصان جوان ،ما به قدرت اول موشکی منطقه
تبدیل شدهایم و دشمن میداند که اگر یک موشک بزند،
با ده موشک پاسخ خواهد گرفت.دشمن با یک عملیات
روانی بر روی این نقطهی قوت متمرکز ش��ده اس��ت و
متأس��فانه عدهای هم در داخل ،با او همصدا شدهاند .به
حول و قوهی الهی ،ما دچار انفعال و ضعف نمیش��ویم.
هیجانزده و احساسی تصمیم نمیگیریم و به جای متن،
وارد حاشیهها نمیش��ویم؛ به مردم و تواناییهای آنها
بهخص��وص جوانان اعتماد خواهیم کرد اما به دش��من
مطلقاً اعتماد نمیکنیم؛ مردم عزیزمان را از دودستگی و
دوقطبی برحذر میداریم و به نصرت الهی اطمینان داریم
و شک نداریم که ملت ایران با این ایمان و انگیزه و با این
امید ،قطعاً پیروز خواهد شد.

ت و نهمین
سخنرانی رهبر انقالب در مراسم بیس 
سالگرد رحلت امام خمینی (رحمهاهلل)
 14خرداد 1397
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