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اسم نزار زاکا در لیست عفو یا تخفیف 
مجازات محکومان نیست

اس��ماعیلی در پاس��خ به خبر و شایعه وجود اسم 
نزار زاکا در لیس��ت عف��و و تخفیف مجازات عید فطر، 
گفت: اس��م محکوم مورد اشاره در لیست ارائه شده از 
س��وی رئیس قوه قضاییه برای اعطای عفو یا تخفیف 

مجازات نبوده است.
در پی انتش��ار خبر موافقت رهبر انقالب اسالمی 
با عفو و تخفیف مج��ازات تعدادی از محکومان که از 
س��وی رئیس ق��وه قضاییه صورت گرفت��ه بود، برخی 
کانال ها و س��ایت های خبری، ادعای��ی مبنی بر اینکه 
اس��م نزار زاکا )محکوم امنیتی لبنانی-آمریکایی( نیز 

در این لیست قرار داشته، منتشر کردند.
وی در ادامه عنوان کرد: ش��خص محکوم و رئیس 
جمهوری لبنان با ارس��ال نامه هایی درخواس��ت عفو 
مش��روط را ب��ه مقامات قضایی کش��ورمان ارائه کرده 
بودند که این درخواست در فرآیند قضایی قرار گرفته 
اس��ت و در صورت اتخاذ هرگونه تصمیمی از س��وی 
دس��تگاه قضا، فرآیند قضایی آن اطالع رسانی خواهد 

شد.  میزان

 مراسم ترحیم 
روحانی شهید »محمد خرسند« برگزار شد

مراسم ترحیم روحانی ش��هید »محمد خرسند« 
ام��ام جمعه فقید کازرون در مس��جد ن��ور تهران و با 
حضور اقش��ار مختل��ف مردم و جمع��ی از چهره های 

سیاسی برگزار شد.
مراس��م ترحیم روحانی شهید حجت االسالم حاج 
ش��یخ محمد خرس��ند ام��ام جمعه فقید شهرس��تان 
کازرون و عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 

عصر روز )یکشنبه( برگزار شد.
در این مراس��م که با حضور اقش��ار مختلف مردم 
در مس��جد نور می��دان فاطم��ی تهران برگزار ش��د، 
برخ��ی چهره های سیاس��ی از جمله عل��ی الریجانی 
رئی��س مجلس، اس��داهلل بادامچیان، دبی��رکل حزب 
موتلفه اسالمی، اس��داهلل عسگراوالدی، سید مصطفی 
میرسلیم، سید رضا تقوی نماینده ولی فقیه در وزارت 
جهاد کشاورزی، حجت االسالم حاج علی اکبری رئیس 
ش��ورای سیاس��ت گذاری ائمه جمعه، کاظم انبارلویی 
معاون سیاسی حزب موتلفه اسالمی، سید محمد علی 
افشانی شهردار سابق تهران، روح االمینی رئیس خانه 
احزاب، محسن پیرهادی دبیرکل جمعیت پیشرفت و 
عدالت، پورمحمدی دبی��رکل جامعه روحانیت مبارز، 
سردار علی فضلی رئیس دانشگاه افسری امام حسین 
)ع(، غالمرض��ا مصباحی مقدم، س��ید مرتضی نبوی، 
سردار ایوب س��لیمانی جانشین فرمانده ناجا و حجت 
االس��الم محمدیان رئیس س��ابق نهاد نمایندگی ولی 

فقیه در دانشگاه ها حضور داشتند.  مهر

 فرمانده ناو آبراهام لینکلن: 
برخورد ایرانی ها حرفه ای بوده است

فرمان��ده ناوگروه آمریکائ��ی آبراهام لینکلن اعالم 
ک��رد: برخورد ایرانی ها در م��دت حضور ما در منطقه 

حرفه ای بوده است.
بی بی س��ی گزارش داد فرمان��ده ناوگروه آبراهام 
لینکل��ن که در دری��ای عرب در ش��رق دریای عمان 
مس��تقر ش��ده اس��ت در س��خنانی گفت که از زمان  
حضور آنه��ا در منطقه برخ��ورد ایرانی ها »حرفه ای« 

بوده است.

اخبار

موافقت رهبر انقالب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان
حضرت آیت اهلل خامنه ای به مناس��بت عید س��عید فطر ب��ا عفو یا تخفیف 
مج��ازات ۶۹۱ نف��ر از محکومان محاک��م عمومی و انقالب، س��ازمان تعزیرات 

حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم رهبری، به مناس��بت عید 
س��عید فط��ر حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با عفو ی��ا تخفیف مج��ازات ۶۹۱ نفر از 
محکوم��ان محاکم عمومی و انقالب، س��ازمان تعزیرات حکومتی و س��ازمان قضائی 
نیروهای مس��لح موافقت کردند. حجت االسالم والمسلمین رئیسی رئیس قوه قضائیه به 
مناس��بت فرا رسیدن عید س��عید فطر طی نامه ای به رهبر انقالب اسالمی پیشنهاد عفو 
ی��ا تخفی��ف و تبدیل مجازات ۶۹۱ نفر از محکومان را که در کمیس��یون مرکزی عفو و 
بخشودگی واجد شرایط الزم تشخیص داده شده اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای 
بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد موافقت حضرت آیت اهلل خامنه ای قرار گرفت.

با والیت
صعود ۵۵ پله ای ایران در حوزه نوآوری

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: توانسته ایم در حوزه نوآوری ۵۵ 
پله صعود داشته باشیم.

س��ورنا س��تاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در نشست خبری 
برگزاری نخستین مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه گفت: این رویداد سالیانه در 

حوزه نوآوری برگزار می شود و امسال در کشور ما وزن گسترده تری دارد.
وی با بیان اینکه معاونت علمی سال گذشته در اجالس تایلند ریاست این نشست 
را برعهده گرفت، گفت: در اجالس امسال ۵۰کشور خارجی شرکت می کنند و این مهمانان 

وزرای آموزش عالی و فناوری کشورهای خارجی و معاونان سازمان ملل هستند.
وی گفت: البته ایجاد اس��تارتاپ ها نیاز به یک اکوسیس��تم دارد که این اکوسیستم 
باید بازیگران متعددی داشته باشد و همه باید با هم هماهنگ باشند، ما باید مدل توسعه 

را تکثیر کنیم تا جای محصوالت خود را در بازارهای بین المللی بیابیم.

فناوری
حامیان روحانی پاسخگوی مشکالت فعلی باشند

 عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس گفت: همه کسانی که پشتیبان 
واقعی روحانی بودند، اعم از اصالح طلبان و فراکس��یون امید، در مشکالت فعلی 

کشور سهیم هستند و باید پاسخگوی وضع موجود باشند.
محمد مهدی زاهدی اظهار داشت: اگر بخواهم اغراق کنم، فقط ۲۵ درصد 
از مش��کالت کش��ور به تحریم های دش��من بازمی گردد اما بخش قابل توجهی از 

مشکالت به علت سوء مدیریت مسئوالن و کارگزاران نظام است.
وی با اش��اره به اینکه دولتمردان با ناکارآمدی خود منجر به مشکالت اقتصادی بسیار 
زیادی شده اند، گفت: اگر قوه قضائیه در مقابله با مفسدان اقتصادی و مسئوالنی که در انجام 
وظایفش��ان کوتاهی کرده اند جدی تر باشد، بسیاری از مش��کالتمان حل و فصل می شود. 
نماینده مردم کرمان تصریح کرد: بخشی از مشکالت کشور هم به عملکرد مجلس شورای 

اسالمی باز می گردد چرا که مجلس در بخش نظارتی به خوبی عمل نکرده است.  مهر

دست به نقد

پروفسور امین: 
به خاطر محکوم کردن ترامپ از جبهه ملی اخراج شدم

س��ید حس��ن امین اس��تاد دانش��گاه گالس��کو از اخ��راج خود از  ب ا ح����ز تش��کیالت جبهه مل��ی به  دلیل محک��وم  کردن اق��دام ترامپ در ا
تروریست خواندن سپاه پاسداران انقالب اسالمی خبر داد.

وی با بیان اینکه "بعد از اقدام ترامپ در تروریس��ت خواندن سپاه ، به  همراه تیمسار 
فربد رئیس اسبق ستاد ارتش جمهوری اسالمی بیانیه ای صادر و اقدام ترامپ را محکوم 
کردی��م"، گفت: چگونه ترامپ س��پاهی را که جزو الینفک نیروهای مس��لح جمهوری 
اس��المی است می تواند تروریست بخواند؟ متأس��فانه این اقدام موجب شد تا چند عضو 
تندروی جبهه ملی که عالقه مند به تش��دید تحریم ها هس��تند ما را به جیره خوار بودن 

متهم و از جبهه ملی اخراج کنند.
سید حسن امین با ابراز اینکه "من خودم به عنوان یک شهروند و یک حقوقدان انتقاداتی 
به شرایط فعلی کشور دارم و انتقاد چه از باب امر به معروف و چه از باب حقوق شهروندی، 
حق ما هست"، اظهار داشت: ولی این دلیلی نمی شود که شخصی از خارج کشور به ما زور 
بگوید و ما باید منافع درازمدت ملی را در نظر بگیریم. اگر جنگی رخ دهد آیا کس��ی جز 
نیروهای سپاه و ارتش و یا سربازانی که در سپاه خدمت می کنند از مملکت دفاع خواهند 
کرد؟ همین مسئله موجب شد تا افرادی مانند آقای موسویان، با بنده در 7۰سالگی چنین 
رفتاری انجام دهند، این افراد دنبال این هستند که یا با رفتارهای رادیکال به زندان بیفتند 

یا با رسانه های بیگانه گفتگو کنند و از این طریق خود را سر زبان ها بیندازند.
این استاد دانشگاه گالسکو خاطرنشان کرد: بنده اآلن در اسکاتلند دسترسی دارم با 
هر رسانه فارسی زبانی گفتگو کنم اما می دانم که آنها مواجب بگیر بیگانگان هستند، ما اگر 
ملی هس��تیم باید حرفمان را داخل مملکت خودمان بزنیم، متأسفانه رفتار این اشخاص 

حتی خالف منش فکری دکتر مصدق است و راه به جایی نخواهد برد. تسنیم

لعی��ا جنیدی در پاس��خ به  ای��ن پرس��ش که چ��را در پرسم����ان
ص��ورت نبود اختی��ارات الزم، آق��ای روحانی در 
زمان انتخابات وعده های بس��یاری داده اند اظهار 
داش��ت: شما انتخابات بدون وعده در دنیا دارید؟ 
آن وقت دیگر انتخابات نمی ش��ود! مگر می شود 
بگوی��ی من در انتخابات ش��رکت می کنم اما کار 

خاصی نمی توانم انجام دهم!
لعی��ا جنیدی معاون حقوق��ی رئیس جمهور 
پیرامون درخواس��ت رئیس جمهور برای افزایش 
اختیارات خود، ضمن اشاره به اینکه در دولت هم 
این بحث مطرح شده اس��ت، گفت: به طور کلی 
اط��الع دارید که همه روس��ای جمهور قبلی این 
مشکل را مطرح کردند پس این چیزی نیست که 

اختصاصی ایشان) روحانی( باشد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: وقتی همه روس��ای 
جمهور گذش��ته این مطلب را می گویند به طور 
طبیعی و در یک قضاوت بی طرفانه بایس��تی فکر 
کنی��م ای��ن گفته احتم��االً به��ره ای از حقیقت 
دارد. م��ن االن به عنوان معاون ایش��ان و در این 
مقام)معاون��ت حقوقی ریاس��ت جمه��وری( هم 

صحب��ت نمی کنم بلکه به عنوان یک کارش��ناس 
بی طرف صحبت می کنم.

جنی��دی تاکید ک��رد: وقتی همیش��ه تمام 
روس��ای جمهور و قوه مجریه ای��ن گله مندی را 
دارند که من)رئیس جمهور( اگر می خواهم کاری 
انجام دهم اختیارات و صالحیت های کافی ندارم 
نش��انگر این است که این یک مشکل است و باید 

این مشکل را به نوعی عالج کرد.
مع��اون حقوق��ی رئیس جمهور با اش��اره به 
اینک��ه ای��ن موضع ربط��ی به جن��اح  بندی های 
سیاس��ی ندارد تصریح کرد: همه روسای جمهور 
ای��ن مش��کل را مطرح کردند و خیل��ی به جناح 

دولت ها ربطی ندارد. 
جنیدی در پاس��خ به این پرسش که چرا در 
ص��ورت نبود اختی��ارات الزم، آق��ای روحانی در 
زمان انتخابات وعده های بس��یاری داده اند اظهار 
داش��ت: شما انتخابات بدون وعده در دنیا دارید؟ 
آن وقت دیگر انتخابات نمی ش��ود! مگر می شود 
بگوی��ی من در انتخابات ش��رکت می کنم اما کار 

خاصی نمی توانم انجام دهم.
وی بیان داش��ت: اگر بخواهیم انتخابات معنا 

داش��ته باش��د باید ب��ه مردمی که به ش��ما رای 
می دهن��د تعه��د کنید که من این خواس��ته ها و 
مطالبات ش��ما را پیگیری خواهم کرد. این یعنی 
خواس��ته های ش��ما را با همه وجودم، امکانات و 
صالحیت ه��ا پیگی��ری خواهم ک��رد. این چیزی 

است که در واقع )رئیس جمهور(می گوید.
جنیدی خاطرنشان کرد: طبیعی است که هر 
رئیس جمه��وری که آمده می گوید که می خواهم 
اگ��ر مردم م��را واجد صالحیت بدانن��د و در این 
َمس��ند قرار گیرم خواست های مردم را پیگیری 
 کن��م؛ اصال هر رئی��س جمهوری بای��د همین را 
بگوید، شما هم اگر بخواهید رئیس جمهور شوید 

باید این را بگویید.
وی بیان داش��ت: ایشان )روحانی( در شرایط 
فعلی، ب��ا توجه به تحریم های خیلی س��نگین و 
اتفاقات��ی که افتاده در مضیقه بیش��تری اس��ت. 
ای��ن را باید به عنوان یک حقیقت اضافی در نظر 
گرف��ت به طور طبیعی برای اداره کش��ور در این 
ش��رایط سخت نیازمند این اس��ت که اختیاراتی 
به ایش��ان )روحانی( تفویض شود تا نسبت به آن 
چارچوب این وظیفه مدیریت قابل قبول را انجام 
ده��د بنابراین به طور طبیعی درخواس��ت کرده 
اس��ت شما هم در موقعیت ایش��ان بودید همین 

درخواست را می کردید.  فارس

جادوی زبان و قانونگرایی!
ادامه از صفحه اول

ج��ادوی زبان اس��ت که تفک��ر و زب��ان قانون و 
قانونگرایی را از هم متمایز جلوه می دهد که همیش��ه 
س��اده ترین، اولی��ن و کوتاه تری��ن راه را بهترین راه 
بدانی��م که این خود آغاز انح��راف از معیارهای قانون 

و قانونگرایی اصیل است! 
جادوی زبان اس��ت ک��ه قان��ون و قانونگرایی که 
همانند ش��عر نغز ش��اعران و س��خنان ناب متفکران، 
دارای اصال��ت، انحصار و غیر تکرار ش��ونده اس��ت، با 
ناگزاره های غی��ر اصیل و تکراری بیاالید و گمراهمان 
کن��د! ج��ادوی زبان اس��ت که هر کس ی��ا هر جناح 
سیاسی )اعم از اصولگرا و اصالح طلب(، رشته کلمات 
و پاره متن های کپی شده خود را عین حق و حقیقت 
می داند گویا که باعث و بانی این همه مش��کالت ریز 
و درش��ت در زندگی مردم خود آنهایند! جادوی زبان 
اس��ت که تقس��یم کار ملی در قانونگرایی، جناح های 
سیاسی و شخصیت های حقیقی و حقوقی کشور خود 
را مس��ئول و پاسخگوی مش��کالت زندگی مردم نمی 
دانند و همواره دیگران را مقصر می دانند!! و در پایان 
باز هم جادوی زبان اس��ت که توجیه گری و فرافکنی 
را نزد تقس��یم کار ملی قانونگرایی بجای پاس��خگویی 
و ش��فافیت مطرح می س��ازد تا همچون گذشته حل 
مشکالت زندگی مردم به آینده ای نامعلوم حواله شود 

)شاید وقتی دیگر(!

سرمقاله

س��امانه پدافن��د هوایی »۱۵  خرداد« ساخت متخصصان و امنیت و اقتدار
دانشمندان س��ازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور امیر سرتیپ 
حاتمی وزیر دفاع و امیر س��رتیپ علیرضا صباحی 
فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری 

اسالمی رونمایی و تحویل این نیرو شد.
همزم��ان با س��الروز رحل��ت بنیانگ��ذار کبیر 
جمهوری اس��المی ایران و قیام ۱۵خرداد "سامانه 
پدافن��د هوایی ۱۵ خرداد" س��اخت متخصصان و 
دانشمندان س��ازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور امیر سرتیپ 
حاتمی وزیر دفاع و امیر س��رتیپ علیرضا صباحی 
فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری 

اسالمی رونمائی و تحویل این نیرو شد.
امیر س��رتیپ حاتمی وزیر دفاع و پش��تیبانی 
نیروه��ای مس��لح در این مراس��م اظهار داش��ت: 
فرزندان غیور ملت ایران در وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح با اتکال به ذات اقدس الهی و تحت 
زعام��ت مقام معظم رهب��ری و فرمانده معظم کل 
ق��وا و با حمایت های بی دریغ دول��ت خدمتگزار و 
ملت س��رافراز ایران موفق ش��دند دستاورد جدید 
و ارزش��مندی در ح��وزه پدافن��د هوائ��ی ب��ه نام 
»۱۵خرداد« را به ملت ش��ریف و نیروهای مسلح 

مقتدر جمهوری اسالمی ایران تقدیم کنند.
وی افزود: پیرو تشکیل نیروی پدافند هوایی به 
عنوان نیروی چهارم ارتش جمهوری اسالمی ایران 
و تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( 
با مس��ئولیت فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی 
ای��ران با حک��م مبارک فرمانده معظ��م کل قوا به 
منظور انجام دقیق تر مأموریت های کالن و خطیر 

پدافندی نظام مقدس جمهوری اسالمی در سطح 
راهبردی، وزارت دفاع بر خود فرض می داند همان 
طور ک��ه فرمانده معظم کل ق��وا پدافند هوایی را 
اولویت اول نیروهای مس��لح برشمردند با تولید و 
ساخت پیشرفته ترین تجهیزات پدافندی متناسب 
ب��ا نیاز کش��ور و ن��وع تهدیدات پی��ش رو پدافند 
هوائی را با هدف ارتقاء امنیت و صیانت از آس��مان 

جمهوری اسالمی ایران تأمین و پشتیبانی نماید.
امیر س��رتیپ حاتمی با بیان اینکه جمهوری 
اس��المی ایران به حکم عق��ل و منطق روز به روز 
ب��ه توان دفاعی ب��رای تامین امنی��ت ملی و دفاع 
از مناف��ع ملی خ��ود می افزاید و در این مس��یر از 
کسی اجازه نمی گیرد، گفت: از آنجا که مأموریت 
نی��روی پدافن��د هوایی ارتش جمهوری اس��المی 
ایران بس��یار حس��اس بوده و ب��ه تعبیری در خط 
مقدم مقابله با دش��منان ایران محسوب می شود، 
س��امانه س��الح پدافند هوایی»۱۵خرداد«که نماد 
خود ب��اوری، خود اتکائی و دس��ترنج متخصصین 
داخلی کش��ورمان اس��ت به عنوان یک دس��تاورد 
مهم دفاعی و پیشرفته متناسب با فناوری روز دنیا 

تحویل نیروی پدافند هوایی می شود.
وزیر دفاع با اشاره به حضور پایگاه های متعدد 
نیروهای فرا منطقه ای مستقر در کشور های اطراف 

ما اظهار کرد: با بررسی تحوالت اخیری که پیرامون 
کش��ور عزیزمان رخ داده است و البته اتفاقاتی که 
بواسطه ایجاد داعش در سوریه و عراق شکل گرفته 
است می بینیم که سمت و سوی نبردهای امروزی 
متفاوت از گذش��ته و به س��مت تهدیدات موشکی 
و هوایی رفته اس��ت. به همین دلی��ل تنها راهکار 
مقابل��ه با تهدی��دات هوایی و موش��کی بطور قطع 
در اختیار داش��تن یک پدافند هوایی پیشرفته، به 
روز، مجهز و کارآمد اس��ت و در این راستا با وجود 
تحریم های شکننده در حوزه های دفاعی و نظامی 
ملت ما ش��اهدند هیچ س��دی جلودار عزم و اراده 
فرزندان برومند ایران اسالمی در حوزه پشتیبانی از 

نیروهای مسلح نبوده و نخواهد بود. 
وزیر دفاع با تش��ریح پروژه سامانه سالح پدافند 
هوایی شهدای سوباشی با نام سامانه پیشرفته پدافند 
هوایی »۱۵خرداد« که توس��ط متخصصان سازمان 
صنایع هوا فضای وزارت دفاع طراحی و ساخته شده 
اس��ت، گفت: در ش��بکه جامع پدافند هوایی کشور 
الزم اس��ت گستره ای از سامانه های پدافند هوایی با 
بردهای مختلف از چندکیلومتر تا چند صد کیلومتر 
به کارگرفته ش��وند؛ و بر این اس��اس این س��امانه 
می تواند اهدافی نظیر جنگنده و پهپادهای مهاجم را 
در برد۱۵۰ کیلومتر شناسایی و تا برد ۱۲۰ کیلومتر 

ردگیری نماید و توانایی شناسایی اهداف پنهان کار 
در برد ۸۵ کیلومت��ر و درگیری و انهدام آن ها را در 

برد ۴۵ کیلومتری را دارا می باشد.
امیر سرتیپ حاتمی ویژگی برجسته دیگر این 
سامانه را هدف گیری آن عنوان کرد و افزود: سامانه 
پدافند هوایی "۱۵خرداد" قادر است تعداد ۶ هدف 
را بطور همزمان شناسایی و ردگیری نموده و علیه۶ 
هدف عملیات شلیک و انهدام را انجام دهد. از دیگر 
ویژگی های بارز این س��امانه س��الح قابلیت تحرک 
پذیری آن می باش��د، بگونه ای ک��ه زمان حاضر به 

جنگ و عملیاتی شدن آن کمتر از ۵ دقیقه است.
وزی��ر دفاع توس��عه  ی س��امانه پدافند هوایی 
نیروهای مس��لح را یکی از ضرورت های دفاعی هر 
کش��وری دانس��ت و افزود: با وجود تحریم و عدم 
در اختیار قرار دهی این گونه س��امانه س��الح ها از 
طرف کش��ورهای دیگر، بومی س��ازی این سامانه 
از طریق طراحی و توس��عه در داخل کش��ور مورد 
توجه ویژه قرار گرفته  است  تا بتوان پوشش دفاعی 
مناس��بی را در مقابل تهدیده��ای مختلف هوایی 
با قابلیت عملیاتی باال جهت مقابله با س��الح های 
استراتژیک دشمن از جمله هواپیماهای جنگنده، 
بمب افکن های رادار گریز ، موشک های بالستیک، 
موش��ک های کروز و انواع پهپادها ایجاد نمود. در 
ای��ن میان نقش س��امانه های برد بلند و متوس��ط 
کش��ور در بازدارندگی از تهاجم دشمنان و تهدید 
اهداف هوایی برای محافظت از تأسیسات حیاتی و 

شهرهای بزرگ بسیار حائز اهمیت است.
امیر سرتیپ حاتمی در تشریح سایر ویژگی های 
این سامانه پیش��رفته افزود: این سیستم مجهز به 
رادار آرایه  فازی با امکان درگیری همزمان با چند 
هدف و سکوهای پرتاب مستقل می باشد که در آن 

از موشک صیاد۳ استفاده شده  است.
وی ام��کان درگی��ری موثرب��ا اه��داف هوایی 
ب��ا قابلیت ه��ای آفندی ب��اال مانن��د هواپیماهای 
شناس��ایی، بمب افکن ها و جنگنده های تاکتیکی 
را از دیگر قابلیت های این س��امانه برش��مرد.  امیر 
سرتیپ حاتمی افزود: این سامانه درصورت وجود 
اهداف کروز در ناحیه کش��ندگی س��امانه سالح، 

قابلیت انهدام اهداف مذکور را دارد.
وی قابلی��ت کارایی باال در س��طوح کنترل و 
هدایت عملیات، ق��درت تحرک پذیری باال و زمان 
عکس العم��ل کوتاه را از ویژگی های دیگر س��امانه 
"۱۵ خ��رداد" عنوان کرد و گفت: این س��امانه در 
برد عملیاتی باال و ناحیه کش��ندگی گس��ترده )با 
اهداف��ی که در مح��دوده ارتف��اع ۱۵۰کیلومتر تا 
۲7کیلومتر و در برد 7کیلومتر تا 7۵کیلومتر قرار 

دارند( می تواند درگیر شود.
وزیر دفاع خاطرنش��ان س��اخت: ما امروزه در 
حوزه س��اخت فناوری ها، تجهیزات و سامانه های 
پدافند هوایی به سطحی از رشد، بالندگی و توسعه 
رسیده ایم که نیروهای مسلح ما در مقابل هرگونه 
تهدیدات هوایی و موش��کی ب��دون نیاز به کمک 
س��ایر کش��ورها می توانند از حدود و ثغ��ور ایران 

اسالمی حفاظت و حراست نمایند.
وزیر دفاع در پایان با تبریک این موفقیت بزرگ 
به محض��ر فرماندهی معظم کل قوا، ملت ش��ریف 
ایران و نیروهای مسلح از تالش ها و مجاهدت های 
دانش��مندان، متخصصان و مدیران سازمان صنایع 
هوا فضای وزارت دفاع که در بخش های مختلف با 
تولیدات ارزشمند خود قدرت بازدارندگی جمهوری 
اسالمی ایران را به اوج رسانده اند تشکر و قدردانی 

کرد.  وزارت دفاع

 سامانه پدافند هوایی پیشرفته »۱۵خرداد« رونمایی
و به نیروی پدافند هوایی ارتش تحویل شد

شکارچی ویرانگر

واکنش معاون حقوقی رئیس جمهور به وعده های انتخاباتی روحانی؛ 
مگر انتخابات بدون وعده وجود دارد؟

مشاور عالی فرماندهی معظم  ن یب����و کل قوا گفت: آمریکا با چالش تر
قدرت انقالب اس��المی و فرهن��گ مقاومتی که به 
محوری��ت ای��ران اس��المی در منطق��ه در ح��ال 

شکل گیری است مواجه است.
سرلشکر س��ید یحیی صفوی در همایش ملی 
پرچ��م داران انقالب و پیشکس��وتان ۸ س��ال دفاع 
مقدس که در سالن همایش های غدیر دفتر تبلیغات 
اس��المی حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار داشت: 
آمری��کا و اروپا که بر دنیا و اقتصاد متکی هس��تند 
بزرگ ترین چالش خود را »تمدن اسالم« می دانند 
هرچن��د ب��رای از بین بردن ارزش های اس��المی و 
انقالب با بهره گی��ری از ماهواره ها و فضای مجازی 
در حال تالش هستند تا سبک زندگی و فرهنگ ما 
را تغییر دهند ولی اکنون انقالب اس��المی به قطب 

مهم فرهنگی دنیا تبدیل شده است.
وی بیان کرد: قدرت از نیم کره غربی در حال 
قدم گذاش��تن به نیم کره ش��رقی و آسیایی است 
و اکن��ون روس��یه و هند که بی��ش از ۴۰ میلیون 
جمعیت دارند به قدرت بزرگی تبدیل ش��ده اند و 
یک قط��ب فرهنگی جدیدی ب��ا محوریت انقالب 
اس��المی به رهبری رهبر انقالب اسالمی در حال 

شکل گیری است.

مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به 
قدرت مقاومت ملت ایران در ۸ س��ال دفاع مقدس 
و هم چنین توطئه های بعد از جنگ تحمیلی گفت: 
مکتب مقاومت اکنون در دنیا در حال نمایان است 
و در ایران اس��المی شکل گرفته و در عراق، سوریه 
و لبنان توسعه یافته است این مقاومت با الگوگیری 
از مقاومت ایران اس��المی است که اکنون آمریکا و 

اروپا با آن در چالش هستند.
وی افزود: طب��ق فرمایش مقام معظم رهبری 
در سالروز ارتحال امام خمینی )ره( ملت ایران در 
مقابل تحریم اقتصادی و فرهنگی در حال مقاومت 
هس��تند ملت در مقابل جنگ فرهنگی دش��من با 
ابزار ماهواره و شبکه های مجازی که برای براندازی 

انقالب در تالش هستند مقاومت می کند.
سرلشکر صفوی اظهار داشت: گفتمان مقاومت 
در جهان اس��الم که از زمان »س��ید جمال الدین 
اسدآبادی« شروع و به رهبری معمار کبیر انقالب 
اس��المی ش��کل گرفت اکنون به رهبری حکیمانه 
امام خامنه ای و سید حسن نصراهلل در حال توسعه 

اس��ت و اکنون به یک مکتب سیاسی تبدیل شده 
و به نظر اندیش��مندان جهان اس��الم امروز دنیا از 
چند قطبی به سمت گفتمان اقتصادی و فرهنگی 
در حال تغییر اس��ت و دوران جنگ سرد جدیدی 

اکنون آغاز شده است.
وی افزود: اکنون گسل استراتژیکی با ماهیت 
نظامی در حال ش��کل گیری است و آمریکا و اروپا 
را مقابل چین و روس��یه قرار داده است مهم ترین 
کش��ورهای اروپای��ی انگلیس و فرانس��ه با قدرت 
نظامی بحری در جنگ افغانستان و عراق در مقابل 

جنگ بری با روسیه روبرو شدند.

بحران اقتصادی چالش دیگر آمریکا
ای��ن فرمان��ده دوران دفاع مق��دس در بخش 
دیگری از س��خنان خود با اشاره به بحران آمریکا 
و پرچ��م داران هماره او در اروپا بی��ان کرد: امروز 
آمری��کا با بح��ران و چالش اقتصادی روبرو اس��ت 
چین مصمم اس��ت ق��درت اقتصادی خ��ود را بر 
آمریکا مس��لط کند در س��خنان رئی��س جمهور 

آمریکا »ترامپ« بر از بین رفتن حیثیت آمریکا در 
جنگ در عراق اش��اره شده و حزب دموکرات ها و 
اوباما را زیر سوال برده است طبق گفته او تحمیل 
جنگ بر آمریکا عالوه بر کشته شدن چندین هزار 
س��رباز آمریکای��ی 7 تریلی��ون دالر آمریکا هزینه 

کرده است.
ب��ه گفت��ه وی، دش��من ب��ا روی کار آوردن 
انقالب ه��ای س��اختگی ب��ه ظاهر اس��المی به نام 
داعش، القاعده و طالبان هدفی جز جنگ با اسالم 
ناب محمدی و ارزش های انقالب اس��المی نداشت 
ولی چندی نگذش��ت که با رشد فرهنگ مقاومت 
محص��ول آن ه��ا داع��ش در منطقه ه��م در حال 
افول اس��ت؛ اکنون ش��یعیان و اهل سنت دنیا بر 
این باورند که تنها مکتب نجات بخش دنیا اس��الم 

محمدی است.
س��ردار صفوی گف��ت: اکنون ی��ک میلیارد و 
۶7۰ میلیون مس��لمان تحت تأثیر انقالب اسالمی 
هستند و تا پایان قرن ۲۱ در حال تبدیل شدن به 

قدرت فرهنگی جهان هستند.

تکیه بر تدابیر رهبری راه عزت ملت
وی ب��ا اش��اره ب��ه مش��کالتی ک��ه در بعضی 
ساختارها در کشور مش��اهده می شود، افزود: تنها 
راه عزت ملت ما تکی��ه بر تدابیر رهبری و اقتصاد 
مقاومتی اس��ت باید اشکاالت را در دولت سازی را 
بررس��ی و با راهبرد اقتصادی ۳۰ ساله به موفقیت 
برسیم در زمینه معنوی قدم خوبی برداشتیم ولی 

در راهبردهای اقتصادی موفق نبودیم.
مش��اور عال��ی فرمانده��ی معظ��م کل قوا از 
روحانی��ون خواس��ت ت��ا در تبیی��ن راهبرد کالن 
انقالب اسالمی به نسل جدید و پیگیری مشکالت 

در بعد ملی و استانی همکاری کنند.

 ظهور نسلی جدید با فرهنگی جدید
بعد از انقالب

سرلشکر صفوی با اشاره به وجود ۴۶ میلیون نفر 
افراد زیر ۴۰ سالی که بعد از انقالب به دنیا آمده اند، 
بیان کرد: نوع زندگی، دیدگاه و نگرش آن ها نسبت 
به انقالب اس��المی و دفاع مقدس ف��رق دارد ایران 
اس��المی هم کشوری بسیار وس��یعی است شرایط 
کش��ور هم شرایط دشوار و حساسی است اکنون در 
پیچ تاریخی هس��تیم باید با درک این مهم مقاومت 

کنیم تا در برابر دشمن پیروز شویم.  مهر

سرلشکر صفوی:
آمریکا با چالش قدرت انقالب اسالمی ایران و فرهنگ مقاومت روبرو است

پرداخت ۱۰۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان 
ح رتبه بندی معلمان تصویب شد و طر

پرداخت ۱۰۰درص��دی حقوق، عیدی و  مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و درح���اشیه
لشکری، مستمری بگیران و طرح رتبه بندی معلمان در جلسه 

شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسید.
جلس��ه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی روز یکشنبه با 
حضور سران سه قوه و به ریاست حجت االسالم حسن روحانی 
رئیس جمهور تش��کیل شد و موضوعات اقتصادی مورد بحث و 
بررس��ی قرار گرفت. در این جلسه پیش��نهاد سازمان برنامه و 
بودجه در رابطه با تعدیالت الزم در منابع درآمدی و اعتبارات 
هزینه ای بودجه سال ۱۳۹۸ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ب��ر اس��اس مصوبه س��ران قوا در این جلس��ه مقرر ش��د 
هزینه های ضروری ش��امل: پرداخت حقوق و مزایای مس��تمر 
کارکنان کش��وری و لش��کری، حق الزحمه نیروهای شرکتی و 
کارکنان طرح بیمه س��المت و بیمه های اجتماعی، مستمری 
اف��راد تح��ت پوش��ش کمیته امداد و بهزیس��تی، مس��تمری 
ایثارگران و خانواده ش��هدا، بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی 
اس��المی، عیدی کارکنان لش��کری و کش��وری، اجرای طرح 

رتبه بن��دی معلم��ان، تأمین حقوق و عیدی و همسان س��ازی 
حقوق بازنشستگان، تأمین اعتبار کاهش آسیب های اجتماعی 
و برخی موارد ضروری دیگر به هیچ وجه تحت تأثیر نوس��انات 

اقتصادی قرار نگرفته و ۱۰۰ درصد تخصیص یابد.
راه ه��ای جدید افزایش درآمد و صرفه جویی در بودجه نیز 
بررس��ی شد. همچنین مقرر ش��د که در جلسه آینده، اصالح 

ساختار بودجه ساالنه در دستور کار شورا قرار گیرد.


