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دبیر شورای عالی امنیت ملی:

سال  ۹۸را سال مایوسسازی
دشمن قرار میدهیم

امنیت م ّلی
بخش سیاسی -دبیر شورای عالی
ّ
تاکید کرد :روابط امروز ایران با عراق ثمره مقاومت
و همپیمانی راهبردی و اینستکس اروپاییها مثالی از
جوی باریک و کمثمر است.
به گزارش ایلنا ،امیر دریابان علی شمخانی صبح دیروز
در مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شهدای بدر و خیبر
و شهدای شمال غرب کشور گفت :خطه آذربایجان
همواره پیشتاز دفاع از انقالب و نظام بوده و در این
مسیر مقدس هزاران شهید و جانباز تقدیم کرده است.
وی با اشاره به جایگاه ارزشمند و واالی خانوادههای
شهیدان که با صبر و مجاهدت مستمر از ارمان الهی
عزیزان خود پاسداری و صیانت کردهاند ،اظهار داشت:
منشاء اصلی قدرت جمهوری اسالمی ایران فرهنگ
مقاومت و شهادت است و از اینرو ،مبانی و مظاهر این
فرهنگ نورانی بیش از هر موضوع دیگری در معرض
تهاجم و تخریب دشمنان قرار دارد.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت
ملی جنگ اقتصادی و روانی دشمن را که با شدت
و گستردگی بیسابقهای در جریان است ،ابزاری برای
دلسرد کردن جامعه از تداوم مقاومت و پذیرش مسیر
تسلیم و ذلت برشمرد و تصریح کرد :پیروزی بدون
مقاومت و تالش حاصل نمیشود و با برنامهریزیهای
صورت گرفته و تفکر انقالبی سال  ۹۸را سال
مایوسسازی دشمن قرار میدهیم.
شمخانی سال آینده را سال پیروزیهای جدید در
داخل برای حل مشکالت مردم و در منطقه برای
تقویت و توسعه پیروزی محور مقاومت و آغازی
مقتدرانه برای گام دوم انقالب اسالمی دانست و
خاطرنشان کرد :مقابله با بیثباتسازان و مخالفان
استقالل کشور موجب شکوفایی ظرفیتها و
استعدادها میشود و این دریای بیکران به طور قطع
جوی باریک وابسته شدن به قدرتها و چشم امید
داشتن به دشمن را درمینوردد.
وی با اشاره به افق بلند انقالب اسالمی که اکتفاء به
حداقلها در آن جایی ندارد ،ابراز داشت :روابط امروز
ایران با عراق ثمره مقاومت و همپیمانی راهبردی و
اینستکس اروپاییها مثالی از جوی باریک و کمثمر
است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با تبیین شرایط امروز
منطقه و مواجه شدن رژیم صهیونیستی با ناکامیهای
مستمر ابراز داشت :رژیمی که به دنبال تسلط از
نیل تا فرات بود ،امروز در مرزهای بیاعتبار خودش
محصور شده و سردمداران آن از ترس موشکهای
مقاومت خواب آرام ندارند .شمخانی ادامه داد :تجلیل
از شهدای گرانقدری مانند عباس بابایی ،آبشناسان،
ردانیپور ،کاوه و باکری نباید ظاهری و نمادین باشد،
بلکه آنها الگوی ما در تداوم بخشیدن به آرمانهای
بلند انقالب اسالمی هستند که از اسالم و انقالب و
نظام دفاع کردند تا ایران آزاد و مستقل بماند و ایرانی
با افتخار و سربلندی زندگی کند.
وی با اشاره به اقتدار بر آمده از تفکر انقالبی که موجب
ایجاد ظرفیت بازدارندگی قابل اتکا برای کشور شده
است ،بیان کرد :تفکر انقالبی ،هرگز خود را محدود
به امکانات موجود یا تامین نیاز از خارج نمیداند و
همواره به دنبال ایجاد الگوهای موفق با اتکا به جوانان
و تجربه بزرگان کشور است.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت
ملی افزود :تمامی تحرکات بیگانگان و برخی
کشورهای شرور در منطقه غرب آسیا به ویژه اقدامات
غیرعادی برخی کشورهای منطقه که سابقه سیاه آنها
در حمایت از جریانهای تروریستی اثبات شده است
را تحت رصد دائمی داریم.
شمخانی هشدار داد :برخی کشورهای منطقه با صرف
دالرهای نفتی اجرای پروژههای مشکوک هستهای را
در دستورکار قرار دادهاند که این اقدامات میتواند
منطقه بلکه جهان را با خطر و بحرانی بدتر از خطر
تروریستهای تکفیری و داعش مواجه کند.
وی اضافه کرد :بدون شک شکلگیری تهدیدات
جدیدی از این دست ما را ناگزیر خواهد کرد که بر
اساس ماهیت و جغرافیای جدید تهدیدات ،راهبرد
خود را تنظیم و نیازهای کشور و نیروهای مسلح را
در چارچوب آن پیشبینی و اجرا کنیم.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اقدامات
مهمی که باید در گام دوم انقالب به منصه ظهور
برسد ،یادآور شد :دهه پنجم انقالب ،دهه عبور از
مشکالت تصنعی ایجاد شده و ایام پیروزی قاطع و
بزرگ ملت رشید ایران و جبهه قدرتمند مقاومت
خواهد بود .شمخانی ادامه داد :سال  ۹۸سال استمرار
تفکر انقالبی در داخل و بروز و جلوه آن در مواجهه
پیروزمندانه با دشمنان خارجی خواهد بود.
وی افزود :هر چند با غلوگویی به شدت مخالفم ولی
واژهای در وصف شهیدان مهدی و حمید باکری ندارم
که بگویم.
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دادستان کل کشور مطرح کرد:

صدور دستور قضایی برای بازگرداندن مرجان شیخ االسالمی

بخش سیاسی -دادستان کل کشور گفت :در چند ماه آینده تحوالتی در دادسراها خواهیم
داشت و برای ضابطان نیز برنامههایی داریم .به گزارش ایسنا ،حجت االسالم والمسلمین
محمدجعفر منتظری در همایش فرماندهان ،روسا و مدیران فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
افزود :با مدیریت جدید دستگاه قضایی بناست تحوالت حساب شده و منطقی داشته باشیم
و دادستانی کل از مدتها قبل مطالعاتی را در
خصوص تحول حوزه دادسراها آغاز کرده است
که تقدیم قوه قضائیه خواهیم کرد.
وی به اهمیت موضوع دفاع از حقوق عامه
و احیاء حقوق عامه اشاره کرد و گفت :چند
سال است روی این موضوع متمرکز شده ایم
و سالها این امر مغفول مانده بود و از زمانی
که موضوع احیای حقوق عامه را مطرح کردیم
متوجه شدیم که در حوزه اجرا با مشکالتی
مواجه هستیم.
دادستان کل کشور افزود :بر همین اساس
دستورالعملی نسبتا جامع در دوران رئیس
پیشین قوه قضائیه تهیه شد و قطعا هنوز نیاز به
بازنگری و اصالح دارد.
منتظری گفت :باید در حوزه احقاق حقوق عامه
ورود جدی داشته باشیم و در این بخش بدون
حمایت و همکاری دستگاهها و نیروی انتظامی
راه به جایی نخواهیم برد.
وی افزود :انتظارم از نیروی انتظامی این است
که روز به روز بر دانش خود بیفزایند و باید هم قضات و هم کارکنان نیروی انتظامی با
قوانین جدید آشنایی کامل پیدا کنند و به ویژه در حوزه کالنتریها باید سطح دانش قضایی
و حقوقی و کرامت بخشیدن به ارباب رجوع و متهمان ارتقا پیدا کند.
دادستان کل کشور گفت :امسال بخش عمدهای از کارتهای ضابطین ناجا را صادر کرده
ایم و امضای دادستانها در ذیل این کارت هاست.
منتظری با اشاره به جایگاه امنیت در هر جامعه و کشوری افزود :امنیت در جامعه حکم
اکسیژن برای بدن انسان را دارد و از بزرگترین نعمتهای خداوند به بشریت است و زمانی
که هیچ تهدیدی آرامش فرد را در جامعه برهم نزند آن زمان امنیت کامل برقرار شده است.
وی امنیت را بستر و زمینه ساز همه پیشرفتهای اقتصادی و علمی خواند و به جایگاه
نیروی انتظامی در برقراری امنیت اشاره کرد.
منتظری گفت :من به عنوان کسی که جایگاه مدعی العمومی را دارم از تالش نیروی
انتظامی برای ایجاد امنیت برای شهروندان قدردانی میکنم و مسئوالن ناجا در مسیری
حرکت میکنند که پرچم حرکتشان به دست مجتهدی عادل و حکیمی توانمند است که
نمونه اش در دنیا وجود ندارد .دادستان کل کشور در ادامه بیانیه اخیر مقام معظم رهبری
در آستانه ورود به چهل و یکمین سال پیروزی انقالب اسالمی را بسیار حکیمانه خواند و
افزود :بند بند این بیانیه قابل تدریس است و هر سازمان و نهادی برای اصالح جامعه باید
ابتدا به سالمت خود توجه کند که قضات دستگاه قضا و کارکنان نیروی انتظامی نیز از این
امر مستثنی نیستند.
دادستان کل کشور در ادامه به ارتباط تنگاتنگ میان قوه قضاییه و نیروی انتظامی اشاره کرد
و گفت :بخش عمدهای موفقیت دستگاه قضایی برای اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم به
همکاری و مساعدت نیروی انتظامی بستگی دارد.
منتظری نیروی انتظامی را به موجب قانون ،ضابط عام خواند و افزود :ضابط عام باید تحت
نظارت مستقیم قاضی عمل کند و به موجب قانون فرماندهان و روسای نیروی انتظامی

حتما باید آموزش ببینند و کارت ضابطین برای آنها صادر شود که اگر این کارت را نداشته
باشند همه اقدامات آنها خالف قانون است.
دستور قضایی برای بازگرداندن مرجان شیخ االسالمی صادر شده است
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم و المسلمین منتظری در حاشیه نشست با ناجا در جمع
خبرنگاران اظهار کرد :ارتباط بین دستگاه
قضایی و نیروی انتظامی یک ارتباط تنگاتنگ
و همیشگی بوده و خواهد بود ،به لحاظ جایگاه
دستگاه قضایی و مسئولیتهای این دستگاه
و همچنین به لحاظ اینکه قسمت عمدهای از
کارها از طریق نیروی انتظامی انجام میشود،
این ارتباطات همیشه باید باشد و تقویت شود
و ما هم در سراسر کشور این ارتباط را همیشه
داشته و داریم و خواهیم داشت.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد :در ابالغی
که مقام معظم رهبری برای رئیس جدید قوه
قضاییه صادر فرمودند و هم در این گام دومی
که بنده معتقدم منشور مهمی است و حکیمانه
تهیه و ابالغ شده است ضرورت اینکه تحولی
را در این جهت ایجاد کنیم ،مورد تاکید قرار
داده و این موضوع جز سیاست های جدی
دستگاه قضایی خصوصا در دوره جدید است تا
متناسب با شرایط و نیازهایی که جامعه دارد
باید تحوالتی را ایجاد کنیم.
منتظری در ادامه بیان کرد :ما باید هر راهی را که می توانیم و هر کاری که امکان دارد انجام
دهیم و هر راهی را که امکان دارد باز کنیم و خدمات قضایی بهتر و بیشتری را به مردم
برسانیم .دادستان کل کشور در ادامه و در خصوص چهارشنبه آخرسال بیان کرد :خانوادهها
و اولیای محترم مراقبت کنند و نیروی انتظامی هم طبق اطالعی که بنده دارم هشدارهای
الزم را دادند و در صحنه حضور دارند .وی افزود :انتظار ما از نیروی انتظامی این است که در
صحنه حضور قاطعانه تری داشته باشد و با همه کسانی که هنجارشکنی می کنند و زمینه
این مشکالت را می خواهند ایجاد و فراهم کنند ،قاطعانه برخورد شود.
منتظری اذعان کرد :پیشگیریها را حتما باید انجام دهیم که بخشی از آن که مربوط به
دستگاه قضایی ،نیروی انتظامی و بخشی هم مربوط به مردم و خانواده ها است .قطعا با
کسانی که بخواهند در جامعه از این فرصت سوءاستفاده کنند و احیانا اقداماتی انجام دهند
که ناامنی در جامعه ایجاد کنند نیروی انتظامی مکلف است برخورد کند و دستگاه قضایی
قاطعانه با مخالن امنیت جامعه برخورد جدی خواهد کرد.
وی در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص امکان بازگرداندن مرجان شیخ االسالمی
یکی از متهمان پرونده پتروشیمی به کشور اظهار کرد :نیروی انتظامی و پلیس بین الملل،
همکاری خوبی با دستگاه قضایی دارند و آن جایی که ما ماموریتی را به آنها محول می
کنیم تا آن مرزی که در اختیارات آن هاست کار را انجام می دهند.
دادستان کل کشور ادامه داد :مشکلی که ما داریم با پلیس بین الملل و اینترپل خارج از
کشور خصوصا کشورهایی است که با ما عناد دارند ،متاسفانه کانادا از کشورهایی است که
مامنی برای اختالسگران شده و ما از دستگاه قضایی و پلیس کانادا انتظار داریم که اجازه
ندهند چهره کشورشان در دنیا آنقدر مشوه شود و مرکزی برای تجمع اختالسگران باشد و
یک عده خائن که اموال کشور را سرقت کرده و اختالس نموده اند ،در کشور آنها عیش و
نوش داشته باشند .وی اضافه کرد :دستور قضایی صادر و به پلیس بین الملل ابالغ شده و
انتظارمان این است که همکاری کنند.

نامه نمایندگان به روحانی درباره استفاده مجمع تشخیص از اختیارات فراقانونی

اعتراض مجلس به یک فرایند

بخش سیاسی -محمدجواد فتحی گفت :به نظر میرسد مجمع تشخیص مصلحت
تفسیرش از اختیارات خود را گسترده کرده و همچنین اختیاراتی که حتی قانون اساسی
برای او در نظر نگرفته است را اعمال میکند که این موضوع با صالحیت قانونگذاری در
تعارض آشکار است« .شورای نگهبان دوم» و «سنا» تعبیراتی
است که درباره رویکرد جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام به
کار می رود .موضوعی که منشا آن به نظارت مجمع تشخیص
مصلحت نظام بر مصوبات مجلس باز می گردد و هر روز وسعت
بیشتری به خود می گیرد .واضح ترین اقدام مجمع در این
زمینه از برنامه ششم توسعه شروع شد که همان زمان هم
اعتراضاتی مشخصا از سوی علی مطهری و برخی نمایندگان
مطرح شد؛ حتی محبی نیا در اعتراض به این نظارت از جمله
«آقا باالسر نمی خواهیم» استفاده کرد و علی مطهری هم
تبدیل شدن مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان
دوم را هشدار داد .اما این اعتراضات مانع مجمع نشد و این
رویکرد در ماجرای لوایح چهارگانه و حتی موضوع بودجه تکرار
شد .حاال نمایندگان از جمله محمد جواد فتحی نماینده تهران،
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و عضو شورای مرکزی فراکسیون امید در نامه ای به
رئیس جمهور می خواهند تا از جایگاه قانونی که مسوول اجرای قانون اساسی است مانع
ادامه این رفتاری که به نظر مخالف با قانون است مقابله کند .او می گوید باید مجلس
و دولت دربرابر چنین رفتاری ایستادگی کنند .آنچه در ادامه می خوانید مشروح این
گفت و گو است:
مجمع تشخیص مصلحت نظام ادعا می کند نظارتش بر مصوبات مجلس از
باب تفویض اختیارات است .این توجیهات چه میزان قابل قبول است؟
در امر تفسیر اصول قانون اساسی باید به صورت یک مجموعه در هم تنیده دیده شود به
گونه ای که تفسیرمان نقض هیچ کدام از اصول دیگر قانون اساسی نباشد .ما می توانیم
برخی اصول را به صورتی تفسیر کنیم که این تفسیر اصول دیگر را نقض کند .قانون
اساسی در نص صریح می گوید تشریفات و شکل قانونی و فرایند تصویب قانون به چه
صورت است .در این اصول آمده است مصوبه مجلس از چه جایگاهی برخوردار است بعد
از تصویب باید کجا برود.شورای نگهباناز چه جایگاهی برخوردار است؟ بعد از آن که به
مجلس بازگشت این وظیفه مجلس است که آن را برای اجرا به دولت بفرستد و دولت
هم باید در روزنامه رسمی آن را منتشر کند و بعد از  15روز این قانون الزم االجرا می
شود .در این میان قانون اساسی در اصل  112بالصراحه اشاره می کند وظیفه مجمع
تشخیص مصلحت نظام حل اختالف میان مجلس و شورای نگهبان است .هیچ کجای
قانون اساسی این اجازه به مجمع داده نشده است به نحو استقاللی ،ابتدایی و تخصصی
مصوبات مجلس را که هنوز شورای نگهبان درباره آنها اظهار نظری نداشته است بررسی
کند و درباره آنها ایرادات مغایر با قانون و  ...بگیرد .به نظر می رسد آنچه این روزها در
حال رخ دادن است توسعه اختیارات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ،محدود
کردن قانون گذار( مجلس) است .قانونگذاری نماینده و تجلی اراده ملت است و به نظر
می رسد هرگونه تفسیر غیر از این حتما در تعارض با با سایر اصول قانون اساسی است
از جمله همین اصل .112
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آنها توجیه شان این است که این وظایف بعد از تفویض اختیارات از سوی
رهبری صورت گرفته است
در آن بخش منظور سیاست هایی است که در قانون اساسی به صراحت آمده است.
درمورد سایر سیاست ها اگر قرار باشد رهبری اختیاراتشان را
تفویض کنند به لحاظ ایرادات شرعی متوجه شورای نگهبان می
کنند و اگر ایرادات قانون اساسی داشته باشد به استناد قانون
اساسی در مورد آنها اعالم نظر می کند.
یعنی مجمع خالف قانون عمل می کند؟
به نظر می رسد مجمع تفسیرش از اختیارات خود را گسترده کرده
و همچنین اختیاراتی که حتی قانون اساسی برای او در نظر نگرفته
است را اعمال می کند؛ که این موضوع با صالحیت قانونگذاری در
تعارض آشکار است.
یکی از توجیهات دیگر اعضای مجمع این است که این
اتفاق از دوره هاشمی هم رخ می داده؟
خطا خطا است فرقی نمی کند مربوط به چه دوره ای و چه زمانی
است .به نظرم می رسد مجلس وظیفه شرعی و قانونی دارد که
مقابل این موضوع و این تفسیرها بایستد.
ماجرای نامه شما به رئیس جمهور چیست؟
با تعدادی از نمایندگان مجلس در حال تهیه نامه ای هستیم خطاب به رئیس جمهور
که در مقام اعمال وظیفه قانونی اش که اجرای قانون اساسی است بخواهیم مقابل این
تخطی صورت گرفته بایستد.
فکر می کنید رئیس جمهور می تواند کاری انجام دهد؟
باالخره قانون اساسی ایشان را مسوول اجرای قانون اساسی می داند .هرچند خود مجلس
هم می تواند مقابله کند .ما رونوشت این نامه را به رئیس مجلس هم می دهیم تا مجلس
در ایرادات استقاللی مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود نکند .مگر اینکه این موارد از طریق
شورای نگهبان به دست ما برسد .یعنی شورای نگهبان ورود کند و ببیند ایرادی که مجمع
تشخیص مصلحت نظام گرفته است یا خالف شرع یا خالف قانون اساسی است .ورود موضوعی
کند در آن صورت به عنوان شورای نگهبان این را به مجلس ارجاع دهد آن قابل بررسی است.
شما می گویید باید مجلس مقاومت کند اما رفتار مجلس هم به گونه ای است
که به نظر می رسد این رویه را پذیرفته است؟
نه اصال؛ مجلس همواره مقاومت کرده است ،تذکر داده و هرجا رای گیری شده رای
مخالف داده اند .حداقل در این مجلس دهم این گونه بوده است.
اما درباره پالرمو و پولشویی ،دکترالریجانی اصالحات را از باب ایرادات مجمع
به مجمع فرستاد؟
نه آن بحث دیگری بود که همان زمان هم پاسخ داده شد .یعنی ما حضورا خدمت
آقای الریجانی رفتیم و این موضوع را مطرح کردیم که ایشان گفت رایی که گرفته
شد در موضوع مربوط به اصرار مجلس بود و اصال به آن ایرادات ربطی نداشت .بعدا
هم که ما به مشروح مذاکرات مراجعه کردیم دیدیم که صحبت آقای الریجانی درست
است یعنی ایشان اقدامی نکرده است که از آن این فهم شود که ورود مجمع تشخیص
مصلحت نظام به مصوبات مجلس یک ورود استقاللی و ابتدایی باشد.

خبرها
فالحت پیشه:

لغو روادید ایران و عراق دستاورد
مهم سفر روحانی به بغداد بود

بخش سیاسی -رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس اهمیت سفر
رئیسجمهور به کشور عراق را در شرایط موجود منطقه تشریح کرد.
حشمتاهلل فالحتپیشه ،رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسالمی ،در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری
تسنیم ،در تشریح سفر حجتاالسالم روحانی رئیسجمهور به عراق،
گفت :سفر رئیسجمهور به عراق ،پس از خروج داعش از این کشور و
نابودی این گروه تروریستی از این جهت حائز اهمیت است که میتواند
زمینه سرمایهگذاری و روابط استراتژیک میان تهران و بغداد را گسترش
دهد .وی با تأکید بر اینکه بهتر بود آقای روحانی زودتر از اینها به کشور
عراق سفر میکرد ،اظهار داشت :سفر رئیسجمهور به عراق از این جهت
ن تحریمها
در این شرایط حائز اهمیت است که با وجود ا ِعمال شدیدتری 
از سوی آمریکا علیه ایران ،عراق به عنوان یک کشور همسایه می تواند
در مقابله با تحریمها برای ایران دارای اعتبار باشد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه ایران و عراق در
موضوع مبارزه با تروریسم و داعش همکاریهای نزدیکی دارند ،اظهار
داشت :همکاری دو کشور در مقابله با تروریسم در منطقه نشان داد
که ایران و عراق در مبارزه با تروریسم جدی هستند و این مسئله جزو
مؤلفهها و نقاط اشتراک دو کشور محسوب میشود؛ سفر آقای روحانی
نیز در تقویت این امر مؤثر است .فالحتپیشه لغو روادید بین ایران و
عراق را نیز در این شرایط یکی از مهمترین دستاوردهای سفر روحانی به
عراق دانست و خاطرنشان کرد :امیدواریم سطح مبادالت اقتصادی بین
ایران و عراق در ماههای آتی گسترش یابد.

وزیر دفاع:

سال  ،۹۸سال رونق تولیدات و دستاوردهای
دفاعی در حوزه اولویتها است

بخش سیاسی -وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاکید کرد:
دشمنان نظام اسالمی همانطور که در سال  ۹۷به اهداف پوچ و
وهمآلودشان دست نیافتهاند ،باید بدانند در سال آینده نیز ،این رؤیا یک
آرزوی دستنیافتنی خواهد بود.
امیر سرتیپ حاتمی در همایش مدیران ارشد وزارت دفاع با اشاره
به نقشه دشمن برای ناامیدی و بیاعتمادی مردم به توانمندی نظام
اسالمی در آستانه چهل سالگی انقالب اسالمی گفت :برای مقابله با
راهبرد نخنمای دشمن مصمم شدیم تا بخشی از پیشرفتهای دفاعی
و فنآورانه بومی کشور را که به دست متخصصان صنعت دفاعی تولید
شده بود در معرض دید عموم مردم عزیزمان قرار دهیم.
وی ادامه داد :با نمایش گوشههائی از دستاوردهای دفاعی نظیر جت
جنگنده تمام ایرانی کوثر ،خودروی زرهی طوفان ،زیردریائی فاتح و
موشک کروز هویزه و ...که دسترنج فرزندان ایران اسالمی بود موجی از
امید و نشاط در جامعه ایجاد شد که دستاورد آن ،ارتقاء سرمایه عظیم
اجتماعی و پشتوانهای هویتی برای مجموعه صنعت دفاعی کشور است.
وزیر دفاع با برشمردن برخی شبهههای طراحی شده دشمن برای
ایجاد یأس و ناامیدی در بدنه اجتماعی کشور و نقشه برآب شدن
شبههافکنیهای نظام استکبار پس از نمایش مقتدرانه دستاوردهای
دفاعی ،اظهار داشت :صنعت دفاعی بالنده و پیشروی امروز ،مولود تفکر
راهبردی امام راحل و فرمانده کل قواست و به هیچ وجه با صنایع دفاعی
کامال وارداتی و وابسته قابل مقایسه نیست و دشمنان نظام اسالمی
به خوبی بر قدرت و اقتدار دفاعی ملت بزرگ ایران و فرزندانشان در
نیروهای مسلح واقفند و به خوبی میدانند که امروز از سرریز دانش
دفاعی در نیروهای مسلح واقفند و به خوبی میدانند که امروز سرریز
دانش دفاعی در نیروهای مسلح ،امکان حل بسیاری از مشکالت و نواقص
صنایع غیردفاعی در کشور وجود دارد و هرگز با تحریمها از پا نخواهیم
نشست.
حاتمی افزود :امروز مدیران حوزه دفاعی برای حل مسائل و مشکالت
کشور و مردم در عرصه صنعت خودرو دعوت میشوند و این همان
پشتوانه مهم اجتماعی است که حاصل کار هوشمندانه و مدبرانه شما
متخصصان و مدیران دفاعی است.
وی با تشکر از همه کارکنان ،مدیران و متخصصان صنعت دفاعی تصریح
کرد :دستاوردهای امروز صنعت دفاعی و به ویژه موفقیتهای سال ۹۷
باید موقفی برای گامهای بزرگ در سال  ۱۳۹۸بشود و نباید به این
جایگاه راضی باشیم.
وزیر دفاع بر اهمیت ارتقاء کیفیت محصوالت ایرانی تأکید و خاطرنشان
کرد :باید کیفیت محصول ایرانی با عزم و اراده تولیدکنندگان ارتقاء یابد.
حاتمی اضافه کرد :تولید محصوالت متناسب با نیاز ،برگزاری نمایشگاه،
معرفی مطلوب و شایسته ،تعامل و ارتباط مؤثر با جامعه هدف،
صرفهجوئی و جلوگیری از هزینه زائد ،استفاده بهینه از موجودیها،
جلوگیری از کار موازی و تکراری ،افزایش کیفیت و کاهش ضایعات
تولید از فاکتورهای مهم برای پیشبرد برنامههای سال  ۹۸است و همه
اینها باید برای تکتک کارکنان و مدیران مهم تلقی شود و برای آنها
برنامهریزی مدونی گردد.
وی با تأکید بر لزوم پشتیبانی همهجانبه از نیروهای مسلح ابراز داشت:
برای حمایت و پشتیبانی همهجانبه و مستمر از نیروهای مسلح باید
با فرماندهان و رزمندگان میدانی نیروهای مسلح به صورت مکرر و
مستمر جلسات کارشناسی برگزار شود تا خواسته ها و مسائل مدیران و
مسئوالن نیروهای مسلح شنیده و مشخص شود تا از این طریق بتوانیم
در جهت تحقق نیازمندیهای دفاعی آنان پاسخ مطلوب و شایسته
ای ارائه کنیم .وزیر دفاع جذب بودجه مناسب دفاعی را از نقاط قوت
برنامههای وزارت دفاع در سال ۹۸برشمرد و بیان کرد :با هماهنگیهای
به عمل آمده با دولت و مجلس شورای اسالمی و حمایتهای بیدریغ
ستاد کل نیروهای مسلح بهحمداهلل بودجه مناسبی برای نیروهای مسلح
پیشبینی شده است و باید در جهت افزایش تولیدات دفاعی از این
بودجه به دقت استفاده شود .انشااهلل سال  ۱۳۹۸سال رونق تولیدات و
دستاوردهای دفاعی در حوزه اولویتها خواهد بود.
حاتمی نیروی انسانی را مهمترین عامل پیشرفت صنعت بومی کشور
دانست و یادآور شد :مدیران و مسئوالن در وزارت دفاع باید به موضوع
نیروی انسانی کارآمد ،بهرهور و به ویژه مسائل معیشتی آنها اهتمام
داشته باشند.

