
5 88498443سرويس  سياسي

| روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5489 |  1440 صف��ر  اول   |  1397 مه��ر   19 پنج ش��نبه 

   يكي از مشكالت اساسي كشور از نگاه زاكاني
عليرضا زكاني نماينده س��ابق مجلس ش��وراي 
اسالمي طي توئيتي از مشكالت اساسي كشور و 
قانون گريزي قانونگذاران نوش��ت: از مشكالت 
اساسي كش��ور عدم شايس��ته گزيني و فقدان 

سازوكارهاي تصميم گيري درست دانش محور است. 
به طور مثال مجلس غيركارشناس��ي اس��ت كه حاصل 112 س��ال 
قانونگذاري آن، قوانين متكثري است كه قانوندانان قانون شكن از آن 
سود مي جويند. مجلس رأس امور و حالل مشكالت است و براي اين 

امر تحول در آن ضروري است. 
........................................................................................................................

   رابطه شل حجابي و شهردار شدن محسن هاشمي
محسن هاشمي رفسنجاني رئيس شوراي شهر تهران در صفحه شخصي 
خود در توئيتر درباره كنترل حجاب و اعالم آمادگي اش براي شهردار 

شدن، نوشت: 

........................................................................................................................
   توصيه آشنا به رئيس جمهور و وزرا

حسام الدين آشنا مشاور رئيس جمهوردر صفحه شخصي خود در توئيتر 
توصيه اي به رئيس جمهور و وزراي دولت كرد: 

چه خوب است كه وزيران، معاونان و رئيس جمهور و خود رئيس جمهور 
گزيده اي از برنامه ها و اقدامات روزنامه خود را به همراه تصاوير مرتبط 
بدون بازي ها و جنجال هاي تبليغاتي و فقط با هدف اطالع رس��اني در 

معرض قضاوت عمومي قرار دهند. 
........................................................................................................................
   چرا بايد از رئيس دوره اي حقوق بشر سازمان ملل ترسيد؟

يك فعال فضاي مجازي در توئيتر با انتشار اين تصوير كه نشان مي دهد 
روزنامه نگار سعودي آخرين لحظه به سفارتخانه رئيس دوره اي حقوق 

بشر سازمان ملل رفته بوده است، نوشت:

كدخدايي خبر داد
 ايرادات شوراي نگهبان

به 2 اليحه FATF رفع شد
س�خنگوي ش�وراي نگهب�ان از رفع 
ايرادات اين ش�ورا به لوايح »پالرمو« و 
»اصالح قانون مبارزه با پولشويي« خبر 
داد و گفت: ايرادات مجمع تش�خيص 
هنوز باقي اس�ت، لذا اين دو اليحه به 

مجلس بازگشت. 
عباسعلي كدخدايي در گفت وگو با مهر با 
اشاره به جلسه شوراي نگهبان اظهار داشت: در نشست امروز )ديروز( 
بخش هاي باقيمانده از اليحه »الحاق دولت ايران به كنوانسيون مقابله 
با جرائم سازمان يافته فراملي« )پالرمو( و اليحه »اصالح قانون مبارزه 

با پولشويي« )از لوايح مرتبط با FATF( بررسي شد. 
وي افزود: با توجه به اصالح��ات صورت گرفت��ه در مجلس، ايرادات 
شوراي نگهبان به اين دو اليحه برطرف شده است و از نظر شورا ايرادي 
وجود ندارد اما نظراتي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص 
مغايرت اين لوايح با سياست هاي كلي نظام در بخش امنيتي و اقتصاد 
مقاومتي وجود داشت، هنوز لحاظ نشده، به همين دليل اين دو اليحه 

را به مجلس فرستاديم تا نظرات مجمع را لحاظ و به ما اعالم كنند. 
سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد: بررسي نظرات مجمع تشخيص 
مصلحت نظام و اعالم لحاظ نشدن آن در مصوبه مجلس از سوي ما در 
قالب انطباق يا عدم انطباق مصوبه مجلس با اصل 11۰ قانون اساسي 

صورت گرفته است. 
كدخدايي خاطرنش��ان كرد: اليحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون 
مبارزه با تأمين مالي تروريسم CFT هم كه اخيراً در مجلس به تصويب 

رسيده، در دستور كار امروز)ديروز( شورا نبود. 
وي افزود: همچنين در جلسات اخير شوراي نگهبان، اليحه ايجاد چند 
منطقه آزاد تجاري و صنعتي و ويژه اقتصادي بررس��ي شد كه مغاير 
اصل ۷۴ قانون اساسي شناخته شد و براي تأمين نظر شوراي نگهبان 

به مجلس بازگشت. 
........................................................................................................................

تذكر به رئيس جمهور
 چه كسي مسئول پاسخگويي 

به هرج و مرج ها در بازار است؟
نماينده مردم جيرفت در مجلس گفت: رئيس جمهور عنوان كرده 
براي مايحتاج مردم به ويژه مواد غذايي تا سه سال مشكلي وجود 
ندارد، پس دليل افزايش افسارگس�يخته مواد غذايي چيس�ت؟
به گزارش فارس، يحيي كمالي پور در نشست علني ديروز پارلمان در 
تذكر ش��فاهي خود خطاب به رئيس جمهور گفت: زماني كه مردم در 
شرايط سخت براي امرار معاش خود روزگار مي گذرانند براي معيشت 
حداقلي خود نيز نگران و پريشان هستند، لذا آحاد مردم كه در رديف 
اقش��ار كم درآمد و دهك هاي پايين جامعه هستند، با افزايش قيمت 
اقالمي همانند رب گوجه و ساير مايحتاج خود قادر به تهيه حداقل غذا 

براي خانواده خود نيستند. 
نماينده م��ردم جيرف��ت در مجلس ش��وراي اس��المي خط��اب به 
رئيس جمهور افزود: شما گفتيد براي مايحتاج مردم به ويژه مواد غذايي 
تا سه سال مشكلي وجود ندارد پس دليل افزايش افسارگسيخته مواد 
غذايي چيست؟ چه كسي مسئول پاسخگويي به بي ثباتي در قيمت ها 

و هرج و مرج ها در بازار است. 
نايب رئيس كميس��يون قضايي و حقوقي مجلس ش��وراي اس��المي 
تصريح كرد: وزير ورزش و جوانان و وزير تعاون در سفر به جنوب كرمان 
وعده هايي به مردم دادند كه هيچ كدام عملي نشد، لذا وعده بي عمل 

جز تخريب بي اعتمادي براي مردم چيزي ندارد.

عضو فراكسيون اقتصاد مقاومتي:
 انتظار نداشته باشيم 

با CFT همه مسائل كشور حل شود
يك عضو كميس�يون برنام�ه و بودجه مجلس ش�وراي 
اس�المي با بيان اينكه تصويب CFT در مجلس موجب 
ريزش قيمت ارز خواهد ش�د در عين حال گفت كه اين 
يك اثر رواني در بازار ارز اس�ت و نبايد انتظار داش�ت با 
تصويب اي�ن اليح�ه همه مس�ائل كش�ور حل ش�ود. 
علي كاظمي در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه ما نبايد خيلي 
از مسائل را به صورت جناحي مورد بررسي قرار دهيم، اظهار 
كرد: تصويب CFT در شرايطي اتفاق افتاد كه امريكا از برجام خارج شده بود و فشارهايي 
به كش��ور ما وارد مي ش��د. ما بايد فرصت ها و تهديدهاي اين موضوع را در دو كفه ترازو 

ببينيم و بسنجيم. 
اين عضو فراكسيون اقتصاد مقاومتي افزود: نبايد انتظار داشته باشيم همه مسائل كشور 
با تصويب CFT و پيوستن به FATF حل ش��ود. ما مقابل امريكا ايستاده ايم و مقاومت 
مي كنيم اما در اين شرايط نياز داريم كشورهاي ديگر هم با ما همراهي كنند و آنها پيوستن 
به اين كنوانس��يون را يك ضرورت در اين زمينه مي دانند. تصويب اين اليحه براي ادامه 
فعاليت بازرگانان ايراني در روسيه، چين و ساير كشورها و همچنين حل مشكل دانشجويان 

ايراني خارج از كشور بسيار مهم و ضروري بود. 
كاظمي با اشاره به برخي مخالفت ها با اين اليحه تصريح كرد: قطعاً در جايي كه ضرري به 
منافع ملي وارد شود ما كوتاه نمي آييم اما بايد توجه داشته باشيم كه تصويب اين اليحه 
منافعي در سطح كالن براي ما ايجاد مي كند. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
با بيان اينكه پيوستن ايران به كنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم موجب ريزش و 
كاهش قيمت ارز خواهد شد، تصريح كرد: اين يك اثر رواني است و نبايد تغييرات نرخ ارز 

را به اين مسائل مرتبط دانست و آن را به منافع و مصالح ملي گره زد. 

مرجع تقليد شيعيان با بيان اينكه دولت در باال و پايين رفتن 
نرخ ارز نقش دارد، گفت: مشكل گراني در جامعه وحشتناك 
بوده و ب�ه تعبير برخ�ي كمر جامعه را شكس�ته اس�ت. 
به گزارش تس��نيم، آيت اهلل ناصر مكارم شيرازي پيش از 
ظهر ديروز در بخشي از جلسه درس خارج فقه خود كه 
در مسجد اعظم برگزار شد، با بيان مشكالت جاري كشور 
ابراز كرد: اين مشكالت پيچيده هس��تند، در درجه اول 
مشكل گراني وحشتناك در جامعه است كه به تعبير برخي كمر جامعه را شكسته است، 
عده اي براي مخارج درمان و تحصيل مانده اند، در اينجا مي خواهند مش��كل را گردن 

ديگري بيندازند درحالي كه هم مردم و هم دولت در مشكالت گراني سهمي دارند. 
استاد برجسته حوزه علميه قم ادامه داد: معلوم مي شود دولت در باال و پايين رفتن بازار 
ارز نقش دارد، مسئوالن بايد مشكالت را به مردم صادقانه بگويند، از طرفي مي بينيم تا 
دالر باال مي رود عده اي به صف مي ايستند كه ارز و دالر يا طال خريداري كنند، عده اي 

هم احتكار مي كنند، 3۰۰۰ انبار احتكاري در كشور پيدا شده كه جاي تأمل دارد. 
آيت اهلل مكارم ش��يرازي با بيان راه هاي برخورد با محتكران اظهار داشت: دولت بايد 
اين كاالهاي احتكاري را آزاد كند، پلمب فايده اي ندارد، حكم ش��رعي اين است در 
صورتي  كه كااليي احتكار مي شود، دولت  در انبارها را باز كرده و به قيمت عادالنه در 
اختيار مردم قرار دهد. مرجع تقليد شيعيان خاطرنشان كرد: گاهي عده اي مسائل و 
مشكالت كش��ور را به گردن خارجي ها مي اندازند در حالي  كه بايد حل مشكل را هر 
كسي از خودش شروع كند و بايد صادقانه با مشكالت برخورد كرد. صادقانه اين است 
كه هركس سهم خود را در مشكالت بپذيرد، اگر دنبال سرچشمه هاي مشكالت برويم 

اين مشكالت پيش نمي آيد.

آيت اهلل مكارم شيرازي:

 دولت در باال و پايين رفتن نرخ ارز 
نقش دارد

دستيار و مشاور عالي  فرمانده معظم كل قوا گفت: سردار 
شهيد حسين همداني، تجربه اي را كه در فرماندهي دوران 
دفاع مقدس داش�ت در اختيار جبهه مقاومت قرار داد. 
به گزارش مهر، سردار سرلشكر سيد يحيي رحيم صفوي 
با اشاره به سالگرد شهادت شهيد سرلشكر پاسدار حسين 
همداني اظهار داشت: شهيد همداني يكي از بنيانگذاران 
س��پاه همدان بود و در آزادسازي س��نندج نقش اساسي 
ايفا كرد. اين شهيد بزرگوار در شكس��تن محاصره گردنه صلوات آباد كه راه رسيدن به 
سنندج بود، نبوغ فرماندهي و شجاعت خودش را به نمايش گذاشت، به طوري كه در 23 
ارديبهشت سال 13۵۹، هم شهر سنندج و هم محور صلوات آباد به قروه آزاد شد. دستيار 
و مشاور عالي فرمانده معظم كل قوا با يادآوري اينكه ش��هيد همداني جزو بنيانگذاران 
تيپ 32 انصارالحسين بوده است، گفت: شجاعتشان مثال زدني بود به طوري كه با وجود 
اينكه فرمانده بود، در خط مقدم مي جنگيد و در شكستن دروازه شرقي بصره در عمليات 
كربالي ۵، يكي از فرماندهان پيروز اين عمليات به حساب مي آيد. چه زماني كه ايشان 
فرمانده لشكر 2۷حضرت رسول )ص( شد و چه زماني كه در نيروي زميني سپاه يا لشكر 
قدس گيالن حضور داشت، همواره مؤثر بود. وي تصريح كرد: زماني كه فرمانده نيروي 
قدس از ايشان خواست به جبهه مقاومت كمك كند، در چند جلسه كه با ايشان داشتم 
متوجه شدم ايشان يكي از بهترين فرماندهان نقش آفرين در صحنه مقاومت سوريه بود 
كه توانس��ت هزاران نيروي مردمي را س��اماندهي كند، بنابراين ايشان تجربه اي كه در 
فرماندهي دوران دفاع مقدس داشت را در اختيار جبهه مقاومت قرار داد. او يكي از بهترين 
مشاوران نظامي ايران در محور مقاومت بود كه در ساماندهي مردم در محور مقاومت نقش 

مؤثري داشت و تالش هاي ماندگاري را از خود به جاي گذاشت.

سرلشكر رحيم صفوي:

 شهيد همداني تجربه اش در دفاع مقدس را 
در اختيار جبهه مقاومت قرار داد

چهرهها

اعت�راف ب�ه ق�درت روزاف�زون جمه�وري 
اس�المي اي�ران در منطق�ه غ�رب آس�يا و به 
وي�ژه در حوزه هاي دفاع�ي، نظام�ي، علمي و 
سياس�ي جزء الينف�ك موضع گي�ري مقامات 
ارش�د دولت ه�اي غرب�ي و يك�ي از ثابت ترين 
تيترهاي رس�انه هاي معتبر بين المللي اس�ت.

اين اعت�راف گاه با ادبي�ات يا كلماتي از س�وي 
غربي ها بيان مي ش�ود تا آينده اي نااميدكننده 
و تي�ره از آين�ده انق�الب اس�المي ترس�يم و 
جامع�ه ايران�ي دچ�ار س�رخوردگي ش�ود.

 دونالد ترامپ در آخرين موضع گيري خود مي گويد: 
»به ايران نگاه كنيد، قبل از اينكه من )به رياس��ت 
جمهوري( برسم، ايران مي توانست ظرف 12دقيقه 
كل خاورميان��ه را تحت كنترل بگي��رد اما حاال در 
تالش براي بقا هس��تند و در تك تك شهرهايشان 
ش��ورش وجود دارد.« به رغم آنك��ه ترامپ تالش 
مي كند با ابراز چنين عباراتي دولت خود را بس��يار 
قدرتمند و موفق در نبرد با جمهوري اسالمي ايران 
ذكر كند و ب��ا دادن اطالعات غل��ط تالش مي كند 
برخی اعتراض��ات مردمی را در حد ش��ورش هاي 
اجتماع��ي و تظاهرات خياباني در كش��ور نش��ان 
دهد اما محور اصلي و تكي��ه كالم وي را بايد در آن 
بخشي دانست كه مربوط به اعتراف نسبت به قدرت 
جمهوري اسالمي است؛ اينكه دونالد ترامپ همانند 
بسياري از رؤساي جمهور امريكا تالش كرده روحيه 
خودكم بيني را بين جامعه ايران تسري داده و حتي 
بارها كش��ورمان را تهديد به حمله نظامي كرده به 
ناچار و براي تخريب جناح دموكرات ها، ناچار دست 
به اعتراف زده و اين عبارت را بيان مي كند: »ايران 
مي توانست ظرف 12دقيقه كل خاورميانه را تحت 

كنترل بگيرد.« 
   اعتراف ترامپ درباره ايران

به بيان بهتر كل عبارت گفته ش��ده توسط دونالد 
ترامپ دو بخ��ش دارد: بخش نخس��ت، حقيقي و 
بخش دوم مجازي يا تبليغاتي. ترامپ در بخش اول 
اعتراف به قدرت ايران مي كند؛ قدرتي كه توانسته 
است بسياري از اهداف راهبردي امريكا را در منطقه 
غرب آسيا به بن بس��ت برس��اند و به عنوان نمونه 
با حضور مستشاري در كش��ورهايی مانند سوريه 
و ع��راق، اجازه ندهد ت��ا امريكا دولت هاي دس��ت 
نش��انده در اين كش��ورها روي كار بياورد. دومين 
بخش از عبارت گفته ش��ده بخش تبليغاتي است 
كه با هدف ناتوان نشان دادن سياست هاي خارجه 
دولت باراك اوباما و در عين حال موفقيت آميز القا 

كردن سياست هاي دولت خود در عرصه بين المللي 
صورت گرفته است. 

   تالش براي تخريب يك الگو
همه جامعه ايران با ش��نيدن بخش دوم س��خنان 
دونال��د ترامپ درباره اينكه ش��ورش و اغتش��اش 
تمام ش��هرهاي كش��ور را فراگرفته اس��ت، درك 
مي كنند كه ترامپ از يكس��و تالش دارد به جامعه 
ايراني القا كند كه فروپاش��ي نظام از درون حتمي 
و غيرقابل انكار است و از سوي ديگر اين پيام را به 
افكارعمومي دنيا مخابره كند ك��ه ايران به عنوان 
نماد و الگوي مقاومت در برابر نظام سلطه، نتوانسته 
در برابر محدوديت هاي امريكا دوام بياورد و مردم 
كشورش بر اساس سياس��ت هاي ناشي از گفتمان 
انقالب اسالمي، دچار مش��كالت مفرط معيشتي 
هستند. امريكايي ها يكي از دس��تاوردهاي توافق 
هس��ته اي را نيز مخدوش ش��دن گفتمان انقالب 
اسالمي در مختصات جهاني مي دانستند و تالش 
مي كردند مردم كش��ورهايي ك��ه گفتمان انقالب 

را براي رهايي از مش��كالت خود به سياستمداران 
كشورشان پيشنهاد مي دادند، تغيير باور داده و به 
اين نتيجه برس��ند كه خروجي ايستادگي در برابر 
امريكا، پاي ميز نشس��تن در حالت عجز و ناتواني 
است. اينكه باراك اوباما و ساير مقامات دولت قبلي 
امريكا، جامعه ايراني و ساير جوامع را مورد خطاب 
قرار مي دادند كه شعار مرگ بر امريكا توليد شغل 
نمي كند و گره معيش��تي را باز نمي كند، دقيقاً به 

همين دليل بود. 
تغيير نگ��رش مردم كش��ورهايي مثل اي��ران در 
جهت غيرسودمند بودن مقاومت در برابر امريكا و 
پافشاري روي استقالل و توسعه درون زا، بزرگ ترين 
موفقيت مي تواند باشد؛ تغيير نگرشي كه مي تواند 
حاكميت و مسئوالن ارش��د يك كشور را به شدت 
مورد فشار قرار دهد تا در برابر خواسته هاي امريكا 
انعطاف به خرج داده و قطار كشور را به ريل سازش 

تغيير جهت دهند. 
افرادي مثل دونالد ترامپ به اين نتيجه رسيده اند كه 

اين كشور با ابزارهاي مختلفي كه در اختيار داشته است 
نتوانسته مانع از قدرت روزافزون جمهوري اسالمي در 
منطقه و گفتمان انقالب اس��المي باشد و ناچار است 
ايران را دس��ت كم به عنوان كش��وري كه بازيگردان 

محوري در تحوالت است، مورد شناسايي قرار دهد. 
اين موضوع را نه تنها سياستمداران و مقامات ارشد 
كشوري مثل امريكا بارها مورد اعتراف كرده اند بلكه 
مراكز تحقيقاتي و پژوهشي غربي نيز بارها نسبت 
به اين مس��ئله تأكيد كرده اند. به عنوان نمونه در 
گزارشي كه چند انديشكده  مطرح بين المللي آن 
را گردآوري كرده اند ضمن تأكيد بر اينكه »پايان 
هژموني امريكا در منطقه غرب  آسيا و شمال آفريقا 
و ظهور ق��درت منطقه اي ب��ه نام اي��ران« از لزوم 
برخورد مؤثرتر با جمهوري اس��المي ايران سخن 

به ميان مي آورد. 
انديشكده امريكايي ش��وراي آتالنتيك با همكاري 
انديش��كده ايتاليايي مطالعات سياسي بين الملل، 
تحوالت و آينده منطقه غرب  آس��يا و شمال آفريقا 

را بر اس��اس دو ويژگي »تمركززدايي« و »اس��الم 
سياسي« مورد مداقه قرار داده است؛گزارشي كه در 

سه سطح تنظيم شده است: 
»1- بررسي تأثير تمركززدايي بر حاكميت مؤثر در 

مناطق تقسيم شده
 2- بررس��ي جلوه هاي مختلف اس��الم سياسي در 
پي تغييرات كشورهاي منطقه بعد از خيزش هاي 

سال 2۰11
3- بررس��ي مس��ئله ان��رژي از جمل��ه چالش ها و 
فرصت هايي كه در ش��رايط سياسي كنوني منطقه 

ِمنا قابل ارائه است.« 
انديشكده هاي مورد اش��اره در بخش هايي از اين 
گزارش مي آورند: »بحران هاي ام��روز منطقه ِمنا 
باعث رش��د فزاينده و ابراز وجود تازه اي از س��وي 
رقب��اي جهاني امري��كا به وي��ژه روس��يه و چين 
ش��ده اس��ت. همچنين آمده اس��ت كه فروپاشي 
نظام بين المل��ل )هژموني امريكا( مس��بب ظهور 
قدرت هاي منطقه اي همچون ايران، عربس��تان و 

تركيه شده است.«
انديش��كده امريكاي��ي امريكن اينترپراي��ز نيز در 
بررس��ي اوضاع عراق و چگونگي كاهش نفوذ ايران 
در اين كشور چند پيش��نهاد را مطرح كرده است: 
»بايد از مسئله بصره درس گرفت و متوجه بود كه 
رويداد بصره به علت وابستگي بيش از حد اين كشور 
به ايران در حوزه انرژي باعث شد تا نخست وزير اين 
كشور كه از دوستان بسيار خوب امريكا بوده است و 
براي كاهش نفوذ ايران در عراق تالش مي كرده در 
افكار عمومي عراق تنزل جايگاه پيدا كند، اين تنزل 
جايگاه به روي كار آمدن عادل عبدالمهدي كمك 
كرد. بر اساس اين تجربه براي كاهش نفوذ ايران در 

عراق بايد دو راهكار زير را عملياتي كنيم: 
1- كاهش وابس��تگي عراق به اي��ران در حوزه هاي 

مختلف انرژي از جمله گاز، برق و...
 2- تهييج و تحريك ملي گرايي در عراقي ها.« 

آنچه مهم مي نمايد اين مس��ئله است كه غربي ها 
و رسانه هاي پرش��مار  آنها از مرحله »استتار قدرت 
ايران« عبور كرده و قدرت گيري روزافزون جمهوري 
اس��المي ايران در عرصه منطقه اي و فرامنطقه اي 
باعث ش��ده آنها به صراحت از لزوم ب��ه كارگيري 
اهرمي جهت ممانعت از توس��عه ق��درت ايران در 
حوزه هاي مختلف سخن به ميان آورند؛ اعترافي كه 
به لحاظ رواني و رسانه اي براي آنها بسيار سنگين 
اس��ت و تكرار آن در تريبون هاي مختلف قطعاً به 

افزايش قدرت ايران خواهد انجاميد.

چرا رئيس جمهور اياالت متحده قدرت منطقه ای جمهوری اسالمی ايران را فرياد می زند

اعتراف به اقتدار ايران برای دوشیدن شیوخ منطقه
محمداسماعیلی

تحلیل

وزير دفاع و پش�تيباني نيروهاي مس�لح از آماده س�ازي 
جت آموزش�ي »كوث�ر ۸۸« در آين�ده نزديك خب�ر داد. 
به گزارش ميزان، امير س��رتيپ امير حاتمي اظهار داشت: بعد 
از پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي، به  رغم همه تحريم هاي 
به عمل آمده بر ملت بزرگ ايران اسالمي، تحريم هاي ويژه اي 
در حوزه نيروي هوايي و صنعت هوايي اعمال ش��د كه با خروج 
مستشاران نظامي خارجي از كش��ور تصور داشتند كه نيروي 

هوايي، زمينگير و مضمحل خواهد شد. 
وزير دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح به نقش تعيين كننده و 
پيامبر گونه حضرت امام)ره( در پيشرفت هاي صنعت دفاعي 
و پ��س از آن هدايت هاي حكيمان��ه مقام معظ��م فرماندهي 
كل قوا حضرت امام خامنه اي )مدظل��ه العالي( در تحوالت و 
پيش��رفت هاي چش��مگير و كار هاي بزرگ و متعدد در حوزه 
قدرت هوايي با رويكرد جهادي و انقالبي اش��اره كرد و افزود: 
امروز شاهديم كه در حوزه هوايي با تحمل تحريم هاي شكننده 

تبديل به يك قدرت شده ايم. 
امير س��رتيپ حاتمي گفت: امروز در ش��رايطي هس��تيم كه 
امكانات صنعت دفاعي شركت هاي دانش بنيان و دانشگاه هاي 
بزرگ كش��ور با همدلي و هماهنگي دست در دست هم دارند 

و در يك سنگر در حال تقويت و پيشرفت حوزه هوايي كشور 
هستند. وي افزود: پيشرفت هاي صنعت هوايي به گونه اي است 
كه در حال حاضر صنعت هوايي ما موفق ش��ده جت جنگنده 

كوثر را با تكيه بر توانمندي هاي داخلي و بومي با حضور رياست 
محترم جمهوري اس��المي ايران رونمايي كند و اين در حالي 
است كه تمام تست هاي آزمايشي اين جت با موفقيت پشت سر 
گذاشته شده و امروز صنعت دفاعي آماده است در صورت تأمين 
منابع مالي، توليد اين جت جنگنده را در دستور كار قرار داده و 

در اختيار سازمان رزم نيروي هوايي قرار دهد. 
امير حاتمي با اش��اره به دس��تيابي به فناوري هاي پيش��رفته 
طراحي و س��اخت جت جنگنده كوثر گف��ت: در حال حاضر 
بس��ياري از كش��ور هاي پيش��رفته دنيا هنوز در اين حوزه ها 
وابس��ته اند و با صرف هزينه هاي هنگفت نيازمندي هاي خود 
را تأمين مي كنند. وزير دفاع و پش��تيباني نيرو هاي مس��لح از 
آماده سازي جت آموزشي كوثر ۸۸ با طراحي، ساخت و فناوري 
بومي و داخلي در آينده نزديك خبر داد، گفت: نظرات راهبردي 
متخصصان، صاحبنظران و انديشمندان حوزه هوايي را دريافت 

كرده و آن را در مسير رشد و پيشرفت صنعت هوايي استفاده 
كنيم. امير حاتم��ي تصميم گيري در ح��وزه صنعت هوايي را 
بسيار دقيق، ظريف و حساس دانست و گفت: سرمايه گذاري 
در بخش صنعت هوايي پرهزينه اس��ت و باي��د با دقت نظر در 
اين خص��وص حركت كرد و برگ��زاري اين هماي��ش در واقع 
بسترسازي جهت حركت در اين مسير پرافتخار براي جمهوري 

اسالمي ايران است. 
وزير دفاع در پايان سخنان خود با اشاره به اينكه قدرت هوايي 
بخش مهم و تعيين كننده از قدرت دفاعي كشورمان محسوب 
مي ش��ود، تصريح ك��رد: در اين ح��وزه، بخش ه��اي راداري، 
پدافندي، پهپادي و نيروي هواي��ي از جمله مؤلفه هاي قدرت 
هوايي ايران اسالمي اس��ت كه در طول ۴۰ سال عمر پربركت 
نظام جمهوري اسالمي ايران به پيشرفت هاي خيره كننده اي 
در تمام زمينه ها به خصوص حوزه پهپادي دست يافته ايم و در 
اين خصوص جزو كشور هاي اول دنيا محسوب مي شويم. امير 
حاتمي ابراز اميدواري كرد صنايع هوايي وزارت دفاع مي تواند 
با بهره گيري از تج��ارب ارزنده خود در طول ۴۰ س��ال اخير، 
گام هاي بزرگي را در اقتدار روزاف��زون قدرت هوايي كه الزمه 

قدرت و بازدارندگي ملي است بردارد.

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح خبر داد

آماده سازي جت آموزشي »كوثر ۸۸ « در آينده نزديك

دفاعی


