آمریکا در تحلیل درباره ایران دچار «مشکل» شده است

دشمن غلطی بکند ،پاسخ کوبندهای دریافت خواهد کرد

فرمانده هوافضای سپاه با بیان اینکه دشمنان باید ادبیات خود را نسبت به ملت
ایران تغییر دهند ،گفت :اگر دش��من غلطی کند ،قطعا پاسخ کوبندهای دریافت
خواهد کرد.
سردار امیرعلی حاجیزاده در حاشیه افتتاح نمایشگاه پهپادهای غنیمتی و متجاوز
اظهار داش��ت :بزرگترین کلکس��یون پهپادی جهان در موزه دفاع مقدس و انقالب
اس�لامی افتتاح شد ،این موزه موزه عبرت اس��ت برای کسانی که ملت ایران را تهدید
میکنند .وی گفت :امروز بعد از چهل س��ال از انقالب اس�لامی شاهد پیشرفت فراوان در
حوزههای مختلف به ویژه هواپیماهای بدون سرنشین و جزو پنج کشور برتر دنیا در حوزه
پهپاد هستیم .فرمانده هوافضای سپاه افزود :عالوه بر آن در حوزه رادار نیز پیشرفت های
بسیار خوبی داشتیم که نمونه آن نیز ساقط کردن هواپیمای  MQ4Cبود.
حاجیزاده گفت :دشمنان باید عبرت بگیرند و ادبیات خود را نسبت به ملت ایران تغییر
مهر
دهند.
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اولتیماتوم کمیسیون اصل  90به وزیر اقتصاد

نایب رئیس کمیسیون اصل  90مجلس گفت :چنانچه وزیر اقتصاد در نشست بعدی
کمیسیون اصل  90حاضر نشود ،طبق قانون به قوه قضائیه معرفی خواهد شد.
امیر خجس��ته نمایندهمردم همدان در مجلس ش��ورای اسالمی گفت :نشست
بعدی کمیسیون اصل  90برای بررسی مشکالت پیش آمده در گمرکات کشور
با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار خواهد شد.
وی افزود :وزیر اقتصاد در دو نشس��ت پیش��ین کمیس��یون برای بررسی این موضوع
با وجود دعوت به عمل آمده برای حضور در این نشس��ت در جلس��ه کمیس��یون حاضر
نش��ده و چنانچه در نشست بعدی در کمیسیون حاضر نشود ،طبق قانون به قوه قضائیه
معرفی خواهد شد.
نای��ب رئیس کمیس��یون اصل  90مجلس اظهار داش��ت :طبق قان��ون آییننامه داخلی
مجلس ،وزیر یا هر مس��ئولی از حضور در نشس��ت کمیس��یون اصل  90امتناع کند ،در
فارس
مرتبه سوم به قوه قضائیه معرفی میشود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه آمریکا در
تحلیل درباره ایران دچار مش��کل شده اس��ت ،گفت :آنها فکر میکنند یمن و
انصار اهلل همان یمن  ۵الی  ۱۰سال گذشته است ،اما یمنِ امروز به حمداهلل به
توانمندیهایی رسیده است.
حجتاالس�لام مجتبی ذوالنور با اشاره به ادعای آمریکاییها مبنی بر اینکه ایران
پشت حمله پهپادی به پاالیشگاه عربستان است گفت :آمریکاییها در حقیقت از یک
غول تشکیل میشوند که هیکلشان بسیار درشت ،قدرت فیزیکیشان باال و اما سرشان،
جمجمهش��ان و مغزشان کوچک اس��ت .وی تصریح کرد :در حقیقت هیکل آمریکاییها
مثل یک دایناسور است ،اما مغز این دایناسور بسیار کوچک است.
وی تاکید کرد :یمنی ها امروز خودش��ان پهپادهای متن��وع و مختلفی در اختیار دارند.
همچنین در این چند سال با تجربه جنگ و سعی و خطا به یک توان باالی طرح ریزی
میزان
عملیاتی رسیدهاند.

رویـداد
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سرلشکر سالمی در مراسم افتتاح نمایشگاه شکار کرکسها:

ظرفیتهای اصلی قدرتمان را هنوز نشان ندادهایم

تصمیم گیری درباره ساز و کار
تعیین قیمت حاملهای انرژی

چهلمین جلسه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه
روز شنبه با حضور سران قوا و به ریاست حجتاالسالم
حسن روحانی تشکیل شد.
در ای��ن جلس��ه و در ادامه مباحث مرب��وط به اصالح
ساختاری بودجه ،سازمان برنامه و بودجه گزارش خود
را درباره س��از و کار تعیین قیمت حاملهای انرژی با
توجه به شرایط اقتصادی کشور ارایه کرد و تصمیمات
الزم براساس استفاده بهینه از مزیت نسبی در انرژی و
زنجیره تولید ارزش در اقتصاد کشور اتخاذ شد.
در این راس��تا رئیس جمهور تأکید کرد که «هرگونه
عواید حاص��ل از هرگونه اصالح س��اختاری قیمتها
صرف��اً باید به اقش��ار کم درآمد و اف��راد دارای درآمد
ثابت انتقال داده ش��ود تا کاهش قدرت خرید آنان با
توجه به نوسانات تورمی در حد ممکن جبران شود».
در بخ��ش دیگ��ری از ط��رح اص�لاح س��اختاری،
پیش��نهادهای مربوط به اصالح نظام مالیاتی کش��ور
مورد بررس��ی قرار گرفت و اص��ول و جهتگیریهای
اساس��ی از قبیل کاهش معافیتهای مالیاتی ،افزایش
ش��فافیت و حمایت از تولید با استفاده از تخفیفهای
هدفمند مالیاتی مورد بحث قرار گرفت.
در ادامه این جلس��ه؛ رئیس س��ازمان برنامه و بودجه،
رئیس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور و رئیس دیوان
محاس��بات به عنوان اعضای هیأت سه نفره حمایت و
نظارت بر واگذاری طرحهای نیمه تمام تعیین شدند.

سرمقاله
دفاع مقدس ادامه دارد
ادامه از صفحه اول

ایران در بحرانهای منطقه نقش متجاوز نداشته است
در حالی ک��ه آمریکا و دیگر همپیمانان منطقه ای او،
از یمن تا س��وریه ،عراق و افغانس��تان نقش متجاوز را
بازی میکنند ،قیام ملتهای مسلمان علیه رژیمهای
سرسپرده منطقه ،واکنشی به حق در مقابل ظلمهایی
اس��ت که طی س��الیان طوالنی بر آنها رفته و اکنون
انقالب اس�لامی ای��ران الگویی برای راهی اس��ت که
مردم مسلمان کشورهای اسالمی و حتی آزادیخواهان
جهان را هدایت میکند.
وظیفه جمهوری اس�لامی حمایت از مسلمانان جهان
اسالم است و در این مسیر نیز تاکنون توانسته است به
درستی حرکت کند و به راه خود ادامه دهد ،عصبانیت
دشمنان به ویژه رژیم آمریکا و صهیونیستها به خاطر
بیداری جهان اس�لام است ،مردم مسلمان کشورهای
اس�لامی آیا تاکنون علی��ه جمهوری اس�لامی ایران
اقدامی کرده اند؟ رفتار مس��لمانان جهان با جمهوری
اسالمی نش��ان از حقانیتی اس��ت که ایران با انقالب
اسالمی ،دوران دفاع مقدس و راهبرد مقاومت توانسته
اس��ت هیمنه آمریکا و همه دش��منان جهان اسالم و
مس��لمانان را به لرزه درآورد .راهی که باید ادامه پیدا
کن��د تا به اهداف واالی خود دس��ت یاب��د ،به همین
خاطر دف��اع مق��دس ادام��ه دارد و در مقابل تهاجم
دشمنان ،به تهاجم مقدس تبدیل شده است.

ننجون
سفارت روسیه باز النه جاسوسیه

ریی��س جمهور روس��یه :تحریم بانک مرک��زی ایران
نامشروع است.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) کمونیس��ت ها هم گاهی که الزم بش��ود معنای
«شرع» را می فهمند.
ب) بعد از قرائت قرآن و سخن گفتن درباره مشروعیت
و این صحبت ها باید منتظر اش��یم برادر نقدی بر آثار
استاد مسعود ده نمکی هم بنویسند.
ج) پوتی��ن جان باال ب��ری و پایین بیای باز س��فارت
روسیه النه جاسوسیه!
د) هر سه گزینه فوق صحیح است.
دولت :حساب بانکی یارانه بگیران بررسی می شود.
به نظر ش��ما در حس��اب یارانه بگیران ک��دام یک از
اتفاقات زیر می افتد؟
الف) شپش در آنجا قاپ می ریزد.
ب) ش��پش و سوس��ک در آنجا تی وی گیم بازی می
کنند.
ج) شپش و ساس در آنجا گرگم به هوا بازی می کنند.
د) ش��پش و کک و سوس��ک و س��اس در آنجا منچ و
مارپله بازی می کنند.
رئیس جمهور آمریکا :در قبال ایران خویش��تنداری به
خرج میدهم.
عبارت فوق یادآور کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) قمارباز که نگوید به درک از غصه می ترکد.
ب) اگر کسی گفت نان و پنیر تو سرت را بگذار زمین بمیر
ج) دوکلمه هم از مادر عروس بشنو
د) هر سه گزینه صحیح است

فرمانده کل س��پاه با تاکید بر اینکه هم اراده و هم عمل و نیز
زبان به عهده گرفتن مس��ئولیت کارهایی ک��ه انجام دادهایم،
داریم ،گفت :دش��منان بدانند که ما ق��درت تولید مخاطرات
ناش��ناخته را باال بردیم و ظرفیت های اصلی قدرتمان را هنوز
نش��ان ندادهایم ،بخش کوچکی از آن را نشان دادهایم و بخش
کوچکتری را استفاده کردهایم.
س��ردار سرلش��کر پاسدار حسین س�لامی در مراس��م افتتاح
نمایش��گاه ش��کار کرکسها در باغ موزه دف��اع مقدس ،اظهار
داش��ت :بی تردید هیچ جامعه و کش��وری از تاریخ و گذش��ته
خود جدا نمیش��ود و حیات هر لحظه ه��ر جامعه امتدادی از
می��راث تاریخی آن اس��ت .وی افزود :هوی��ت هر ملت منبعی
منبسط در زمان است و دفاع مقدس هنوز قطعهای جاودان و
قدرت بخش ملت و جامعه ما اس��ت و شهیدان ما نیز استوانه
هایی مستحکم هس��تند که پیکر استقالل ،آزادی و اسالم بر
روی آن استوار است .سرلشکر سالمی ادامه داد :هنوز بسیاری
از مردان و زنانی که آفرینشگر این واقعه بودند زنده هس��تند.
دفاع مقدس نیز مثل عاشورا در بستر زمان حرکت می کند و
روح و انگیزه به کشور میدهد.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه اینکه یک ملت بتواند در ابتدای
یک نهضت بر اتحاد قدرتهای عالم غلبه کند ،بس��یار شگفت
انگیز است ،اظهار داشت :انقالب تولدی نوین برای ملت ایران
بود و در آغاز آن همه قدرتها متحد شدند تا این ملت را تسلیم
کنند و دوباره به تاریخ و سرنوش��ت ما برگردند؛ اما همه چیز

وزی��ر دف��اع و پش��تیبانی نیروه��ای مس��لح با
حضور در س��ازمان توس��عه منابع انرژی وزارت
دف��اع ضمن افتتاح خط تولید ذخیره س��ازهای
پیشرفته دفاعی از  8ذخیره ساز پیشرفته جدید
رونمائی کرد.
امیر س��رتیپ حاتمی در این مراس��م با اش��اره
به فرارس��یدن ایام ا ...دف��اع مقدس و تجلیل از
مقام شامخ ش��هدا به ویژه  1000شهید صنعت
دفاعی اظهار داش��ت :رونمایی از  8ذخیره ساز
پیشرفته جدید مصداق بارزی از تحقق جهادی
اقتصاد مقاومتی درراستای عمل به منویات مقام
معظم رهبری(مدظله العالی) در رفع وابس��تگی
ب��ه بیگانگان ،جلوگیری از خ��روج ارز و تکیه بر
توان داخلی توس��ط فرزندان متعهد و متخصص
صنعت دفاعی در مجموعه وزارت دفاع است.
وی با بیان اینکه این محصوالت با اس��تفاده از به

دقیقا متضاد و برعکس اراده جهانی اتفاق افتاد.
وی ادامه داد :اراده این ملت بر اراده یک جهان به هم پیوسته
از قدرتهای بزرگ غلبه کرد و آنها را شکست داد.
سرلش��کر س�لامی تصریح کرد :این دفاع هنوز هم در اش��کال
ی انقالب ما را ببینید،
دیگری ادامه دارد .امروز پیش��انی جنگ�� 
نبرد در کرخه و کارون کجا و نبرد در س��احل مدیترانه و فرات
و ش��مال دریای سرخ کجا .فرمانده کل س��پاه گفت :افق های

وسیعی فرا روی ما قرار دارد .قرار بود بر اساس راهبرد و سیاست
دشمنان ما از نظر سیاسی در دنیا منزوی بشویم و میدان جاذبه
انقالب محو شود و آماده تسلیم شویم و پیشرفت نکنیم.
فرمانده کل س��پاه گفت :ما قدرت تولید مخاطرات پیشبینی
نش��ده را داریم و تاکنون تنها بخش��ی از توانمندی خود را به
نمای��ش گذاش��تهایم ،ما هر کس را ک��ه از حریم مرزهایمان
تجاوز کن��د ،میزنیم و بدانید ه��رکاری بکنیم ،میگوییم ،ما

با حضور وزیر دفاع صورت گرفت؛

رونمایی از  8محصول ذخیره ساز پیشرفته جدید

روزترین تکنولوژی ه��ای حال حاضر و مطابق با
آخرین اس��تانداردهای روز دنیا در حوزه باتریهای
نسل جدید طراحی و ساخته شده است از باتری
ویژه خودروی تاکتیکی پیش��رفته ارس خبر داد
و گف��ت :این باتری با اعم��ال تغییرات و طراحی
جدی��د قابلیت جریان دهی طوالنی مدت را برای
خودروی پیشرفته تاکتیکی «ارس» محقق نموده
اس��ت .امیر س��رتیپ حاتمی در ادامه با اشاره به
بات��ری های ویژه قایق های تن��درو با گفت :این
بات��ری ها عالوه بر مقاومت بس��یار ب��اال در برابر
ضربات و شوکهای شدید حاصل از حرکت قایق،

از قابلیت جریان دهی جه��ت راه اندازی موتور و
س��ایر ادوات نصب ش��ده روی قایق برخوردار می
باشد .در طراحی این باتری با استفاده از عایقهای
پیشرفته خاص ،ریزش مواد فعال به صفر رسیده و
عمر باتری حدود  50درصد افزایش یافته است.
وی در تشریح باتری نسل جدید مجهز به شبکه
های نگهدارنده مواد فعال موس��وم به Power
( Frameفن آوری نوین در حوزه تولید ش��بکه
ه��ای باتری) بیان کرد :ای��ن فن آوری عالوه بر
قابلیت جریان دهی و استارت بسیار مطلوب در
دماهای زیر صفر ،به علت برخورداری از ش��بکه

ثبت  ۳شکار پهپادی جدید

در نمایشگاه پهپادهای غنیمتی سپاه ،پهپادهای جدید که
توس��ط نیروی هوافضای سپاه ش��کار شدهاند نیز به نمایش
گذاشته شد.
در جریان افتتاح نمایش��گاه پهپادهای غنیمتی س��پاه ،سه
پهپاد غنیمتی جدید نی��ز به نمایش درآمد که یکی از آنها
انگلیسی و دو پهپاد جدید دیگر آمریکایی است.
پهپاد فونیکس انگلیسی یکی از پهپادهایی است که توسط
نیروی هوافضای س��پاه به غنیمت گرفته ش��ده اس��ت .این
پهپ��اد که یک پهپاد مراقبتی و شناس��ایی اس��ت از س��ال
 1991در انگلی��س س��اخته ش��ده و دارای دوربین دید در
شب و روز است و بردی در حدود  600کیلومتر و مداومت
پروازی معادل  4.5ساعت دارد.
این پهپاد از یک موتور با قدرت  25اسب بخار بهره می برد
و حداکثر سرعت آن  160کیلومتر بر ساعت است .طول بال
فونیکس  5.5متر و طول بدنه آن  3.8متر است.
پهپاد دیگری که س��پاه از آن رونمایی کرد پهپاد ایروسوند
آمریکایی اس��ت ،ماموریت این پهپاد مراقبتی و شناسایی و
رله مخابراتی و جنگ الکترونیک است.
این پهپاد از سال  2006در آمریکا و از سال  2012در عراق
و افغانس��تان عملیاتی شده اس��ت .ایروسوند دارای بال سه
تیک��ه دارای فلپ و بدون ارابه فرود اس��ت و طریقه بازیایی
آن به وسیله تور ،چتر و فرود سینه نشین است .طول بدنه
آن  1.2متر و طول بال آن  3.6متر است.

برخی در داخل در راستای
اهداف دشمن عمل میکنند
مع��اون اول ق��وه قضائیه گفت :در این ش��رایط
اقتص��ادی ک��ه دش��من به زع��م خود ه��ر روز
فش��ار را زیاد میکند و بانکه��ای خصوصی و
دولتی را تحریم کرده اس��ت متاسفانه در داخل
برخی ناآگاهانه یا آگاهانه در مس��ائل اقتصادی
و معیش��تی در راستای خواس��ت دشمن عمل

روابط عمومی وزارت دفاع

تضعیف قدرت دفاعی خیانتی نابخشودنی است

این پهپاد از یک موتور پیس��تونی  4اسب بخار بهره میبرد
و حداکثر س��رعت آن  150کیلومتر بر س��اعت و برد پهپاد
آیروس��وند 1400کیلومتر و مداومت پروازی آن  14ساعت
است.
س��ومین پهپاد ،یک پهپاد دس��ت پرت��اب آمریکایی به نام
دزرت هاوک ( ش��اهین صحرا) اس��ت ک��ه دو مدل دزرت
هاوک 1و  3آن توس��ط سپاه غنیمت گرفته شده است .این
پهپاد که از س��ال  2002توسط تروریست های سنتکام در
عراق و منطقه غرب آس��یا بکار گیری ش��ده ،از یک موتور
الکتریکی با ملخ دوپره بهره میبرد و مجهز به دوربین های
دید در شب است.
طول ب��ال «دزرت هاوک 1.3 »1-مت��ر و در مدل «دزرت
هاوک 1.7 »3-متر اس��ت .طول بدنه نی��ز در این پهپادها
ب��ه ترتی��ب  0.86متر و  0.91متر اس��ت .مداومت پروازی
پهپ��اد دزرت هاوک 1-و 3به ترتیب  1و  1.5س��اعت بوده
و برد پروازی «دزرت هاوک 90 »1-کیلومتر اس��ت که این
می��زان در پهپاد دزرت هاوک  3ب��ه  135کیلومتر افزایش
یافته اس��ت .تا پیش از این ش��کار  6پهپاد آمریکایی یعنی
1C ، Shadow ، ScanEagle ،-MQ ، RQ170
 4C-MQ ، 11-RQو هرمس اسرائیلی به صورت رسمی
اعالم ش��ده بود که برخی از آنها توسط سامانه های پدافند
هوای مورد اصابت قرار گرفته و منهدم ش��ده و برخی دیگر
تسنیم
به دام افتاده اند.

میکند.
حجتاالسالم و المسلمین غالمحسین محسنی
اژهای در مراس��م تودیع و معارفه روس��ای قدیم
و جدید س��ازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد:
هفته دفاع مقدس و هش��ت س��ال جانفشانی و
مقاومت و مبارزه بیامان با تمام س��لطه جهانی
را گرامی میداریم.
مع��اون اول قوهقضایی��ه افزود :به برکت ش��هدا و
جانبازان و انفاس قدس��یه ولی فقیه ،امروز دشمن
ذلیل و ایران عزیز است؛ امروز دشمن مستاصل و
حیران و سرگردان است اما ایران مقاوم میداند چه

ه��ای خ��اص دارای عمر باالتر (ت��ا  30درصد)
نسبت به باتریهای معمولی است .
وزی��ر دفاع در توضیح باتری های نس��ل جدید
با عمر باالتر خاطرنش��ان س��اخت :اس��تفاده از
افزودنیهای خاص و پیش��رفته و تغییر ش��رایط
فرایندی باعث ش��ده این نوع باتری دارای عمر
چرخ��ه ای باالتر بوده و نی��از باتری خودروهای
خاص که اس��تارت های متوالی و در فواصل کم
دارند را مرتفع سازد.
امیر س��رتیپ حاتمی در ادامه با تش��ریح باتری
خودرویی جدید به عن��وان اولین باتری طراحی

شده ویژه مناطق گرمسیر کش��ور بیان کرد:این
نوع باتری با اس��تفاده از آلیاژهای خاص مقاوم به
خوردگ��ی و افزودنی های وی��ژه و با به کارگیری
آخرین دستاوردهای علمی دنیا تولید شده است.
وزیر دف��اع با بی��ان اینکه این ن��وع باتری کلیه
اس��تانداردهای س��ختگیرانه آزمون در دمای 75
درجه س��انتیگراد را با موفقیت طی نموده است
گفت . :این نوع باتری پاس��خی به نیاز هموطنان
ساکن در مناطق گرم کشور بوده که با عمر باالتر،
زمان تعویض باتری را به حداکثر رسانده است.
امیر س��رتیپ حاتمی در این مراس��م همچنین
از  3ن��وع باتری صنعتی م��ورد مصرف در انواع
لیفتراک های س��نگین و فوق س��نگین ،ساخته
متخصصان س��ازمان توس��عه منابع انرژی ودجا
در ح��وزه باتری ه��ای صنعت��ی رونمائی کرد.

رئیس فراکسیون مقابله با تحریمهای آمریکا:

پهپاد «انگلیسی» هم در کلکسیون سپاه است

محسنی اژهای:

ه��م اراده و هم عم��ل و نیز زبان به عهده گرفتن مس��ئولیت
کاریهایی که انجام دادهایم را داریم.
سرلش��کر س�لامی ادام��ه داد :ق��درت و عظمت م��ا از درون
میدانهای س��خت مبارزه گذشته اس��ت ،هرچه دشمن تدبیر
کرد ،برای ما تبدیل به واقعیتهای ش��یرین و دلانگیز ش��د.
تهدید دش��منان ،به ما آموخت که چگونه برد و قدت تخریب
سالحها را افزایش دهیم.
وی تصری��ح کرد :ما امروز جنگه��ای تدارکاتی خود را انجام
دادهایم و مهیای هر س��ناریویی هس��تیم ،م��ا وقتی از درون
اش��تباهات در تفکر و راهبردهای دش��من بزرگ ش��دهایم ،از
تکرار آنها نگران نیس��تیم ،حکمتو قدرت تدبیر مرکزی نظام
در کنار نبود فلس��فه پیروزیبخش برای دشمن ،ما را در این
موقعیت قرار داده است.
فرمانده کل س��پاه با بیان اینکه دش��منان بای��د چند واقعیت
را بدانند در پایان خاطرنش��ان کرد :دش��من کاهی س��خن از
گزینههای نظامی میگویند ،اما از چهل سال پیش و ماجرای
طبس و خاکس��تر ش��دن نیروهای متجاوز دلت��ا به این طرف
ما میگوییم اهل پاس��خ هس��تیم ومقتدرانه پاسخ میدهیم،
هرک��س میخواهد س��رزمینش می��دان اصلی جنگ ش��ود،
بس��ماهلل ،هرگز اجازه نمیدهیم جنگ به سرزمین ما کشیده
ش��ود؛ تهاجم محدود باقی نمیماند ،ما اهل تعقیب هستیم و
تا نابودی متجاوز از پا فرونمینش��ینیم و هیچ نقطه امنی باقی
سپاه نیوز
نمیگذاریم حساب کار دستتان باشد.

رئیس فراکس��یون مقابله با تحریمه��ای آمریکا با تاکید بر
اینکه تامین قدرت دفاعی کشور به هیچ عنوان قابل مذاکره
نیست و هر کسی که این بحث را پیش بکشد عاقل نیست
گفت :تضعیف قدرت دفاعی به جهت جلب رضایت بیگانگان
و دشمنان ،خیانتی نابخشودنی است.
محمدعل��ی پورمختار درباره امر دف��اع و لزوم حفظ قدرت
دفاع��ی گفت :دفاع ب��ه معنای حفظ کش��ور و کیان ملت
بزرگ ایران اس��ت .دف��اع برای ما به معن��ی حفظ تاریخ و
تمدن یک کشور بزرگ و همچنین حفظ یک نظام مقدس
اسالمی است .آحاد ملت و مسئوالن جمهوری اسالمی برای
حفاظت از کشور پای کار و در یک لشکر واحد هستند.
وی در ادامه بیان کرد :در دفاع مقدس دیده ش��د که ملت
ایران همگی برای محافظت از کش��ور و نظام حاضر شدند و
همه ادیان متفاوت و از اقش��ار گوناگون کشور برای مقابله
با تجاوزگری دش��منان در صفوف جبههها حاضر شدند و با
هم وحدت داشتند .بنابراین مشخص است که دفاع در قالب
جناحها و گروهبندیهای خاص قرار نمیگیرد.
رئیس فراکس��یون مقابله با تحریمهای آمریکا اظهار داشت:
الزمهی دفاع ،داش��تن قدرت است و قدرت بر پایه وحدت
شکل می گیرد .این قدرت باید هم بازدارنده باشد که دشمن
را از تجاوزگری منع کند و هم اینکه اگر دش��منی حمله و
یا تجاوزی به کشور داشت با توانایی خوبی پاسخ متقابل به
آن بدهد .الزامات همهی این موارد داش��تن حداکثر قدرت

میکند و برنامهاش روش��ن است و کما فیالسابق
مردم منس��جم و معتقد و جوانها راسخ و گوش
به فرمان رهبری هس��تند .وی گفت :دشمن فکر
میکن��د تنها راه ،به س��توه آوردن مردم از طریق
فش��ار اقتصادی اس��ت ام��ا فکر میکنی��د موفق
میش��وند؟ آن زمان که از لح��اظ ظاهری چیزی
نداشتیم ،ایستادیم و موفق شدیم.
معاون اول قو ه قضاییه اضافه کرد :مایی که امروز
روی این صندلیها نشس��تیم ،مدیون خون امام
حسین (ع) هستیم؛ امروز این افتخار نصیب شما
شده که یک شخصیت حکیم و علیم و نایب امام

و بهروزترین آن است.
وی افزود :قدرت نظامی باید در همهی زمینهها و در همهی
ادوات مورد نیاز ،پیشرفتهتر و به روز شود .کشور ما سه مرز
دریای��ی ،خاکی و هوائی دارد که به همین علت باید در هر
سه زمینه قدرتمند باشیم و این قدرت را حفظ کنیم و ارتقا
دهیم تا دشمنان بر این خاک چشم ندوزند.
رئیس فراکس��یون مقابله با تحریمهای آمریکا تاکید داش��ت:
تامین قدرت دفاعی کش��ور به هیچ عنوان قابل مذاکره نیست
و هر کس��ی که این بحث را پیش بکشد عاقل نیست .تضعیف
قدرت دفاعی به جهت جلب رضایت بیگانگان و دشمنان خیانتی
نابخشودنی است .وی در ادامه گفت :آمریکاییها سعی دارند که
در زمینهی دفاعی با ما گفتوگو داش��ته باشند تا این نعمت و
قدرت و وحدت را از ما بگیرند .در حالی که همین آمریکاییها
هزاران کالهک هستهای دارند و هر روز تجهیزات خود را به روز
میکنند و تولیدات و تحقیقات نظامی جدیدی دارند.
پورمختار در پایان خاطر نش��ان کرد :کش��ورهای غربی که
خود از قدرت نظامیش��ان دست نمیکشند حق ندارند در
خصوص قدرت نظامی و دفاعی ما اظهار نظر داش��ته باشند
و م��ا را مجبور به دس��ت کش��یدن از این ق��درت کنند .ما
بای��د این قدرت را حفظ کنیم و نس��بت به امکانات نظامی
دشمن ،برای حفظ این کشور و نظام خود را مجهز کنیم و
دفاع از کش��ور در برابر دشمنان را عاملی برای وحدت قرار
فارس
دهیم.

زمان (ع) رهبری کشور را بر عهده گرفته است.
وی بیان کرد :رنج خانواده ش��هدا و ایثارگران بر
دوش ما س��نگینی میکند؛ آیا نمیخواهیم این
رنجها و خونها را پاس بداریم؟
مع��اون اول قو ه قضایی��ه گفت :امروز بازرس��ی
کل کش��ور یک س��ازوکاری در قانون اساس��ی
اس��ت که با جایگاه و اختیاراتش ،شاید کمنظیر
و بینظیر در دنیا باش��د .وی گف��ت :اصل 174
قانون اساس��ی بر «حس��ن جریان امور و اجرای
صحیح قوانین» اش��اره دارد؛ امور ،همه کارها و
رفتارها را در میگیرد؛ یعنی سازمان بازرسی کل

کش��ور میتواند همه مارها و برنامه و تصمیمات
دس��تگاهها را مورد نظارت قرار دهد .معاون اول
قوه قضائیه افزود :برای مقابله با جنگ اقتصادی
دش��من به راهکارهایی نیاز داری��م و نمیتوانیم
مانن��د زمان غی��ر جنگ عمل کنی��م و تصمیم
بگیریم و قانون و تصمیم زمان جنگی باید اعمال
و قانون متناسب با زمان جنگی نوشته شود.
وی ادامه داد :اگر چنانچه یک مدیری راه را بلد
نیست ،سازمان بازرس��ی که اطالعات دارد باید
آن مدی��ر را راهنمایی کند ت��ا کاالهای بهتر و
بیشتری تولید شود .تسنیم

