رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺻﻨﺎﯾﻊ؛ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻧﺨﺒﻪ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم دارﯾﻮش ﺣﺴﻦ زاده ﻓﻌﺎل
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺻﻨﻌﺖ دﻓﺎﻋﯽ در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻫﺮﻣﺰ ﻧﻮﺷﺖ :ﺻﻨﻌﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ازﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﮐﯿﺎن آن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﺻﻨﻌﺖ
دﻓﺎﻋﯽ درﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ و ﻋﻤﻖ راﻫﺒﺮدی ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﺮزﻫﺎ و ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن و ﻣﺴﺘﮑﺒﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺸﻮری در ﺻﻨﻌﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ اﻣﻨﯿﺖ آن ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ
ﭼﺎﻟﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد زورﮔﻮﯾﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ آن ﮐﺸﻮر را ﺿﻌﯿﻒ
ﺑﭙﻨﺪارﻧﺪ و ﻫﺮآﻧﭽﻪ در ﺗﻮان دارﻧﺪ آﺷﻮب،ﺑﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻫﺮج و ﻣﺮج را
در آن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻓﺘﺨﺎر آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﺗﻬﺪﯾﺪ
و ﺗﺤﺮﯾﻤـﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ زﯾـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﯽ و اﻓﺰاﯾـﺶ ﺗـﻮان دﻓـﺎﻋﯽ و
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ را از دﺳﺖ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺳﺎزد و آن را ﺑﻪ زاﻧﻮ در
آورد.
رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺻﻨﻌﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و اﺗﮑﺎ ﺑﻪ
ﻧﺨﺒﻪ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ واژه اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه
در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺪ و
ﺣﺘﯽ در ﺑﺤﺚ ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻤﺪﺳﺘﺎﻧﺶ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ
را ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا دﯾﺮ زﻣﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر دوران اﻓﻮﻟﯿﺘﺶ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه آن ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺪاق ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﯿﺮ ﻧﻔﮑﺶ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد
و ﭼﻪ ﻏﺮور آﻓﺮﯾﻦ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ روز اﺳﺖ و در ﺣﻮزه
ﻫﺎی ﻣﻮﺷﮑﯽ ،ﻫﻮاﯾﯽ ،ﭘﻬﭙﺎدی ،درﯾﺎﯾﯽ و زﻣﯿﻨﯽ ﺷﺎﻫﺪ رزﻣﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺪرت و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزی
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎ و ﻟﺠﻦ ﭘﺮاﮐﻨﯽ دﺷﻤﻦ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ.

رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺗﻤﺎم ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺨﺒﻪ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﯽ ﻣﻬﺮﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز
دارد ،اﮔﺮ اﻣﺮوز در ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ ﺗﻦ اﺑﺮﻗﺪرت ﻫﺎی ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﻟﺮزه در آورده
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺨﺒﻪ داﺧﻠﯽ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ.

اﺳﺖ اﻣﺎ
ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ
ﻫﺴﺘﯿﻢ و
اﺳﺖ ﻫﻤﺎن

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ در ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎوری ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ
ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ را در ﺗﻤﺎم ﺻﻨﺎﯾﻊ دارﻧﺪ و ﻻزم
اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﻢ و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ورود آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ اﮔﺮ ﻧﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از اﯾﻦ ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺨﺒﻪ ﻫﺎ دﯾﺪه
ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ ﻣﻠﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت اﺣﺴﺎس ﻣﯿﺸﻮد اﻧﺤﺼﺎر در ﺑﺨﺸﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻧﺨﺒﻪ ﺳﻮزی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ اﯾﺪه ال ﻫﺎی ﻻزم در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﺮﺳﯿﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻗﻔﻞ اﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎرات ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه
داد ﻋﺪه ای ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ و اﻧﻔﺮادی؛ ﮐﺸﻮری را از ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ،ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﺨﺒﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮان از ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

