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و  اقتدار  پاسداشت  ایام   ، فجر دهه  ایام 
توانمندی های نظام مقدس مان است. اقتدار 
برای یک کشور در حوزه های مختلف می تواند 
به منصه ظهور برسد؛ سیاسی، امنیتی، دفاعی 
از  ایران  اسالمی  جمهوری  اقتصادی.  حتی  و 
همان اوایل انقالب با آنکه مورد دشمنی های 
بعثی  رژیم  ناجوانمردانه  حمله  ازجمله  فراوان 
گرفت،  عراق و تحریم های استکبار جهانی قرار 
را  فناوری  تولید  حوزه  روی  سرمایه گذاری  اما 

همواره از سیاست های اصولی خود دانست و در 
حوزه علم و دانش تا کنون تالش های بسیاری را 

به ثمر رسانده است.
دانشگاه های  و  علمی  بنیان های  تقویت   
ایجاد  زیربنایی،  مسائل  به  توجه   ، کشور
و...  بهداشت  وزارت  در  مختلف  تخصص های 
راهبرد هایی بودند که ثمره نهایی آن خودکفایی 
بود؛  بیگانگان  به  نیاز  از  کشور  استقالل  و 
که حکایت  از واقع بینی و آینده نگری  موضوعی 

مسئوالن نظام دارد.
موضع  از  ایران  اسالمی  جمهوری  امروز  گر  ا
کشور صحبت  مقتدرانه با استکبار و دشمنان 
هیچ گاه  خود  اصولی  مواضع  از  و  می کند 

مربوط  آن  عمده  قسمت  نمی کند،  عدول 
فناوری،  و  علم  در   ایران  دستاوردهای  به 

به خصوص در حوزه دفاعی و فضایی است.
در موضوع دانش فضایی، یکی از افتخارات 
نظام این است که توانسته چرخه تولید فناوری 
کنار هم پیش  فضایی و صنایع مکمل آن را در 
ماهواره،  ساخت  برساند.  نتیجه  به  و  ببرد 
پرتاب کننده  هوایی،  ایستگاه  زمینی،  ایستگاه 
و... همه مدل سازی  بومی شده اند و از کارایی و 

توانایی باالیی برخوردارند.
در پرتاب هر ماهواره به فضا ما از توانمندی ها 
و  امنیتی  حوزه  در  هم  متعددی  امکانات  و 
دفاعی و هم در حوزه علمی و اقتصادی بهره مند 
را  می شویم. ما می توانیم اهداف موردنیازمان 
شناسایی کنیم، اشراف به دشمنان مان داشته 

کشور درخصوص  باشیم، به شناسایی مناطق 
کشاورزی و توسعه معادن بپردازیم  زمین های 
کارشناسان  موردنیاز  که  متعددی  اطالعات  و 
و محققان است به دست بیاوریم و با این رصد 
جدیدی  و  دقیق  برنامه ریزی های  اطالعاتی 

داشته باشیم.
ناهید 2  از ماهواره های طلوع 3و  امروز  گر  ا
رونمایی می شود نباید فراموش کنیم که ما این 
توانمندی را مدیون بسیاری از نخبگان علم و 
نام ونشان  هیچ گاه  دنبال  که  هستیم  فناوری 
نبوده اند. ایام مبارک دهه فجر فرصت مغتنمی 
است که ضمن تقدیر از این عزیزان، یادوخاطره 
و  علم  عرصه  شهدای  به ویژه  انقالب  شهدای 
که نقش بسزایی در پیشرفت علمی  فناوری را 

کشور داشته اند، گرامی بداریم. 
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