ابراز همدردی وزارت امور خارجه با دولت و مردم افغانستان

پنجشنبه  2تیر 1401
وطنامروز شماره 3515

سخنگوی وزارت امور خارجه روز گذشته در پی حادثه تلخ و اندوهبار زلزله در افغانستان که به جان باختن تعداد زیادی از مردم افغانستان منجر شد ،مراتب تاسف و اندوه
ن طلب آمرزش برای جانباختگان این حادثه تلخ طبیعی ،با بازماندگان
فراوان دولت و مردم جمهوری اسالمی ایران به ملت دوست و برادر افغانستان را اعالم کرد .وی ضم 
قربانیان ابراز همدردی کرد و برای مجروحان سالمتی مسـألت کرد .خطیبزاده همچنین آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای هرگونه کمک به زلزلهزدگان را اعالم کرد.

سیاسی

اخبار

تجدید میثاق رئیس دستگاه قضا
(ره)
با آرمانهای امام خمینی

روز گذشته حجتاالسالموالمسلمین محسنیاژهای،
رئیس قوهقضائیه و مسؤوالن عالی دستگاه قضا ،همزمان
با نخس��تین روز هفته قوهقضائیه با حضور در حرم امام
خمینی(ره) با آرمانه��ای امام راحل(ره) تجدید میثاق
کردند.
اژهای در سخنانی با بیان اینکه قوه قضائیه طی بیش
از  ۴دهه اخیر شهدای گرانقدری را تقدیم اسالم و انقالب
و کش��ور کرده و در ایام کرونا نیز از خانواده دستگاه قضا
ش��هدایی تقدیم میهن اسالمی ش��ده است ،اظهار کرد:
امروز در نخس��تین روز هفته قوهقضائیه و در آس��تانه
سالگرد شهادت معمار دستگاه قضا آیتاهلل بهشتی و یاران
ایشان ،در جوار مرقد مطهر امام راحل ،با بنیانگذار کبیر
انقالب اسالمی و شهدا و مردم تجدید میثاق میکنیم تا
بتوانیم مسؤولیت خطیری را که قانون اساسی ،شرع انور
و رهبر معظم انقالب بر دوش ما نهادهاند به نحو احسن
ایفا کنیم و از آرمانهای واالی انقالب اسالمی و امامین
انقالب پاس��داری کنیم .رئیس دس��تگاه قضا با اشاره به
مسؤولیتهای قانونی قوهقضائیه بیان داشت :خداوند به
ما این توفیق را دهد که بتوانیم در سنگر قوهقضائیه دست
مفسدان و تطاولکنندگان به جان ،مال ،عرض و حقوق
مردم و نظام اسالمی را کوتاه کنیم و بتوانیم در این جایگاه
به استیفای حق مظلوم از ظالم و بسط و گسترش عدالت
که از اهداف واالی امام راحل بود بپردازیم.

تبریکامیرعبداللهیانبهمردمکلمبیا

وزی��ر امور خارج��ه جمهوری اس�لامی ایران ضمن
تبریک به مردم کلمبیا به خاطر مش��ارکت در انتخابات
ریاستجمهوری در فضایی آزاد و دموکراتیک ،پیروزی
«گوستاوو پترو» در این انتخابات را به وی تبریک گفت.
حسین امیرعبداللهیان بامداد روز گذشته (چهارشنبه
یکم تی��ر) در پی برگزاری انتخابات ریاس��تجمهوری
در کلمبیا و پیروزی «گوس��تاوو پترو» در این انتخابات
در توئیت��ی نوش��ت :جمهوری اس�لامی ای��ران ضمن
تبریک به مردم کلمبیا به خاطر مش��ارکت در انتخابات
ریاستجمهوری در فضایی آزاد و دموکراتیک ،پیروزی
جناب آقای «گوس��تاوو پترو» ب��ه عنوان رئیسجمهور
منتخب را تبریک گفته و در راس��تای توسعه و رفاه این
کشور برای ایشان و مردم کلمبیا آرزوی موفقیت دارد.
گفتنی است یک نامزد چپگرا برای نخستینبار در
انتخابات ریاستجمهوری کلمبیا پیروز شد.

 9الیحه و طرح از سوی هیأترئیسه
مجلس اعالم وصول شد

احمد نادری ،عضو هیاترئیسه مجلس با اعالم اینکه
 ۹الیحه و طرح اعالم وصول شد ،موارد اعالم وصولی را
به شرح ذیل قرائت کرد:
 الیحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی مازندران الیحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس الیحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی دوغارون الیحه استفساریه ماده  106قانون کار طرح اصالح بند ب ماده  39قانون مالیات بر ارزش افزوده طرح تاسیس نهاد مستقل تنظیمگر بخش برق طرح مدرسه قانون تربیت و پیشرفت محله طرح اصالح بند ب ماده  167قانون شورای کار مصوب 29آبان 1369
 -طرح اصالح قانون افزایش تعطیلی عید سعید فطر

پدافند هوایی ارتش هیمنه
ابرقدرتها را به چالش کشیده است

جانشین فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره
به اشراف اطالعاتی و عملیاتی این نیرو اظهار داشت :این
نیرو نقش ارزنده ،حساس و شگرفی در به چالش کشیدن
هیمنه ابرقدرتها و نیز تغییر معادالت نظامی در منطقه
غرب آسیا ایفا میکند.
امیر سرتیپ علیرضا الهامی ،جانشین فرمانده نیروی
پدافند هوایی ارتش در دیدار با دانشجویان فارغالتحصیل
دانش��گاه پدافند هوایی خاتماالنبیا(ص) این نیرو ،اظهار
داشت :امروز نیروی پدافند هوایی نقش ارزنده ،حساس
و شگرفی در به چالش کشیدن هیمنه ابرقدرتها و نیز
تغییر معادالت نظامی در منطقه غرب آسیا ایفا میکند.
وی افزود :پیشرفت علمی بویژه در حوزه علوم پدافندی
و همچنین ارتقای دس��تاوردهای نظامی ،برگ برنده و
متضمن قدرت بازدارندگی و توان دفاعی کشورمان است.
امیر س��رتیپ الهامی با اشاره به اینکه پدافند هوایی
ارتش متناس��ب با انواع تهدیدات موجود در حال توسعه
و کسب موفقیت است ،خاطرنشان کرد :کاهش امنیت
دفاعی کشورمان تمام ابعاد اقتصادی ،فرهنگی ،پزشکی،
صنعتی و ...را تحت تاثیر قرار میدهد.
وی ادامه داد :پژوهشمحوری پایه و اساس پیشرفت
علمی در مجموعه پدافند هوایی است که به طور متعدد
بر توجه ویژه به تحقیق و پژوهش در توصیههای فرماندهی
معظم کل قوا (مدظلهالعالی) تاکید شده است.
جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش در پایان تصریح
ک��رد :اعتماد به نف��س در مجموعه پدافند ،ش��عار «ما
میتوانیم» را تجلی بخشید و شاهد قطع وابستگی کشور
در تمام عرصهها هستیم.
سیانان:

اسرائیل در ترور صیاد خدایی
دخیل بود

شبکه سیانان در گزارشی درباره گسترش تنشها
میانرژیمصهیونیستیوایراندرآستانهسفررئیسجمهور
آمریکا به منطقه ،با استناد به اظهارات مقامات اطالعاتی،
تاکید کرد رژیم صهیونیس��تی پش��ت پرده ترور شهید
صیادخدایی بوده است .در گزارش سیانان آمده است:
یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه که در جریان اطالعات
مورد تایید سیانان قرار داشتند ،گفتند اسرائیل پشت پرده
ترور حسن صیادخدایی ،سرهنگ سپاه پاسداران در تهران
بوده است .سفارت اسرائیل به درخواست ارائه توضیحاتی
در این باره پاسخ نداد.

سرگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه با یک دستور کار گسترده درباره موضوعات مهم بینالمللی به تهران آمد

زمان معنادار یک سفر

گروه سیاسی :وزیر خارجه روسیه در نخستین سفر خود به ایران
در دولت سیزدهم با دستور کار گستردهای به تهران سفر کرده
است .سفر  2روزه سرگئی الوروف به ایران که به دنبال دعوت وزیر
امور خارجه ایران صورت گرفته است از سوی کارشناسان بسیار
حائز اهمیت ارزیابی میشود .وزیر خارجه روسیه که قرار است در
این سفر با همتای ایرانی خود حسین امیرعبداللهیان دیدار کند،
شب گذشته با حجتاالسالم رئیسی دیدار کرد.
ب��ه گزارش «وطنام��روز» ،وزارت خارجه روس��یه به نقل از
«ماریا زاخارووا» س��خنگوی این وزارتخانه درباره س��فر مسؤول
ارش��د سیاست خارجی روسیه به ایران اعالم کرد انتظار میرود
در این سفر وزرای خارجه  ۲کشور درباره برخی موضوعات مهم
بینالملل��ی از جمله وضعیت برجام ،اوضاع اوکراین ،س��وریه و
افغانستان گفتوگو کنند.
خبرگزاری فرانس��ه هم گزارش داد وزیر خارجه روس��یه روز
چهارشنبه برای گفتوگو درباره تقویت همکاریهای تجاری و
انرژی در حالی که تهران و مسکو با تحریمهای اقتصادی غرب
دست و پنجه نرم میکنند ،به ایران سفر میکند.
در همین حال روزنامه قطری العربی الجدید چاپ لندن ،روز
گذشته طی گزارشی اهداف سفر «سرگئی الوروف» وزیر خارجه
روسیه به تهران را تشریح کرد .این روزنامه به نقل از منابع آگاه
ایرانی گزارش داد که وزیر خارجه روسیه در این سفر با «ابراهیم
رئیسی»رئیسجمهورو«حسینامیرعبداللهیان»وزیرامورخارجه
جمهوری اسالمی ایران و چند تن دیگر از مقامات تهران دیدار
خواهد کرد .این منابع که خواس��تند نامشان فاش نشود ،اضافه
توگوهای خود در تهران روابط دوجانبه
کردند که الوروف در گف 
ایران و روسیه و همکاری مشترک  ۲کشور در مسائل منطقهای
و بینالمللی بویژه تحوالت مربوط به توافق هس��تهای و اوضاع
سوریه را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد .طبق گفته منابع
مذکور ،مساله مهم دیگری که در این سفر مورد بحث قرار خواهد
گرفت ،افزایش همکاری ایران و روسیه برای مقابله با تحریمهای
آمریکاست .این منابع خاطرنشان کردند که «به منظور استفاده از
تجارب ایران برای مقابله با تحریمها ،در ماههای اخیر ،سفرهایی
علنی و محرمانه [از س��وی مقامات] روس��یه به ایران» صورت
گرفته است .این منابع همچنین افزودند که «سفر مقامات ایرانی
به روسیه نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت ،چراکه همکاری
 ۲طرف اخیرا برای مقابله مشترک با تحریمهای آمریکا و غرب
افزایش یافته است».
تحوالت جاری در منطقه و پرونده هستهای ایران با تکاپوی
زیادی برای سرنوشت نهایی احیای توافق هستهای دنبال میشود
و همه طرفها گویی خود را برای پذیرش وضعیت نهایی درباره
موفقیت یا شکست مذاکرات یکساله وین آماده میکنند .با این
وصف سفر الوروف به تهران در شرایطی اتفاق میافتد که در سوی
دیگر ماجرا ،جو بایدن رئیسجمهور آمریکا قرار است طی این ماه
به منطقه سفر کند که موضوع ایران ،محور اصلی گفتوگوهای
آتی بایدن با سران سعودی و تلآویو خواهد بود .واشنگتن اخیرا
گامهایمتعددیکهآسیبمستقیمیبهگفتوگوهایوینومغایر
با احیای برجام محسوب میشود برداشته است؛ صدور قطعنامه
ضدایرانی در شورای حکام و تحریمها علیه صنایع پتروشیمی ایران
و همچنین دستور به توقیف نفتکش ایرانی در آبهای بینالمللی
توسط یونان از موارد متأخر سیاستهای تحریکآمیز و مخرب
دولت آمریکاست .در چنین شرایطی سفر الوروف به ایران درباره
هماهنگیهای بیشتر تهران -مسکو درباره برنامه هستهای ایران
بیشتر از گذشته واجد اهمیت شده است .رابطه ایران و روسیه با
نوع سیاست خارجی پیگیری شده توسط دولت سیزدهم در دوره
گروه سیاسی :با گذشت  ۲سال و نیم از ترور شهید سپهبد
قاسم سلیمانی به دست ارتش تروریست آمریکا که با دستور
مستقیم دونالد ترامپ ،رئیسجمهور وقت ایاالتمتحده انجام
ش��د ،آمریکاییها همچنان در هراس از انتقام ایران به س��ر
میبرند .پمپئو ،وزیر خارجه ترامپ نیز از این قاعده مستثنی
نیست و به خاطر دست داشتن در شهادت قهرمان ملی ایران،
در ترس انتقام زندگی میکند.
به گزارش «وطنامروز» ،جمعه هفته گذشته مایک پمپئو
در جریان گفتوگو با شبکه سعودی «العربیه» ضمن مطرح
کردن ادعاهای واهی علیه جمهوری اسالمی ایران ،از جنایت
ترور شهید حاجقاسم سلیمانی دفاع کرد.
پس از این صحبتهای پمپئو ،یک حس��اب کاربری در
توئیتر اعالم کرد وی باید در ترس زندگی کند.
حاال روز گذش��ته (چهارشنبه اول تیر  )1401یک مقام
آمریکایی اظهار کرد واشنگتن تهدیدهای ایران علیه «مایک
پمپئو» وزیر سابق خارجه آمریکا را جدی میگیرد.
در همین رابطه پایگاه خبری واشنگتنفریبیکن که یک
وبگاه نزدیک به نومحافظهکاران آمریکایی است ،در گزارشی
نوش��ت ایران تهدیدهای خود برای ترور مایک پمپئو را تازه
کرده است .این وبگاه آمریکایی با اشاره به تهدید وزیر خارجه
ترامپ از سوی یک حساب کاربری در توئیتر ،نوشت :حساب

جدید و بویژه پس از تحریمهای غرب علیه مسکو پس از حمله به
اوکراین ،به سوی همگرایی بیشتری سوق پیدا کرده است .روسیه
با انتقاد فراوان از رویکرد آمریکا در مذاکرات که منجر به وقفه در
گفتوگوهای وین شده ،به همراه چین به قطعنامه اخیر آمریکا
و  ۳کشور اروپایی علیه ایران در شورای حکام آژانس رأی منفی
داد .در چنین فضایی تحوالت جهانی بیشتر از گذشته تهران و
مسکو را به هم نزدیک کرده است.

■■بیقراری محور واشنگتن -تلآویو!

اقدامات بازدارنده ایران در پاس��خ به قطعنامه شورای حکام و
پیشرویهای هستهای ایران تحرکات محور واشنگتن -تلآویو را
افزایش داده و در این راستا و در آستانه سفر خاورمیانهای بایدن،
«آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا بامداد چهارشنبه بهصورت
تلفنی با «نفتالی بنت» نخستوزیر رژیم صهیونیستی گفتوگو
کرد .وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیهای در اینباره گفت :وزیر
خارجه آمریکا با تاکید بر «تعهد تزلزلناپذیر» واشنگتن به روابط
استراتژیک قوی با تلآویو ،اظهار داشت« :نگرانیهای متقابلی درباره
نفوذ ش��رورانه ایران در منطقه داریم» .در این بیانیه آمده است:
«بلینکن تاکید کرد که مشتاقانه منتظر ادامه همکاری نزدیک ما
درباره مسائل منطقهای و جهانی است و گفت که بایدن مشتاقانه
منتظر سفر خود به اسرائیل است» .بلینکن پیش از این نیز شامگاه
سهشنبه با «یائیر الپید» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به صورت
تلفنی رایزنی کرده بود .در بیانیه وزارت خارجه آمریکا در اینباره
نوشته شده« :بلینکن بر احترام ما به فرآیندهای دموکراتیک و تعهد
تزلزلناپذیر ما به روابط استراتژیک قوی ایاالت متحده و اسرائیل
تاکید کرد .وزیر خارجه بر ادامه هماهنگی نزدیک ما درباره مسائل

منطقهای و جهانی تاکید و خاطرنشان کرد که پرزیدنت بایدن
مشتاقانه منتظر سفر خود به اسرائیل است» .الپید نیز به بلینکن
گفت که سفر آتی بایدن به عربستان سعودی و فلسطین اشغالی
تأثیر قدرتمندی بر منطقه غرب آس��یا خواهد داشت .به نوشته
خبرگزاری رویترز ،وی در اینباره مدعی شد« :این سفر پیامدهای
مهمی برای منطقه و تقابل با ایران و همچنین پتانسیل بسیار
زیادی برای بهبود قابل توجه ثبات و امنیت منطقه خواهد داشت».
همچنین سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره سفر آتی جو
بایدن به منطقه و سرزمینهای اشغالی ادعا کرد« :نفوذ مخرب»
ایران جزو موضوعاتی خواهد بود که بایدن در سفر به عربستان و
اسرائیل درباره آنها گفتوگو خواهد کرد« .ند پرایس» درباره اینکه
چه توضیحی درباره گزارش اخیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی
درباره آمادگی ایران برای به کار انداختن آبشار سانتریفیوژهای
پیش��رفته  IR-6در تاسیسات فردو دارد و آیا اطالعات جدیدی
درب��اره مذاکرات وین وج��ود دارد یا نه ،گفت :ما این گزارشها
را دیدهای��م .ما هنوز نگران تداوم بهکارگیری س��انتریفیوژهای
پیشرفته توسط ایران هستیم که بسیار فراتر از موارد تعیینشده
در برجام هستند .ما به دنبال بازگشت کامل به برجام هستیم،
بویژه به این خاطر که فکر میکنیم فعالیتهای هستهای ایران ،از
جمله ساخت قطعات سانتریفیوژها باید سرسختانه محدود شده و
تحت نظارت آژانس قرار گیرد .پرایس همچنین بیان کرد :مسلما
برجام ش��امل سختترین نوع مقررات نظارتی و راستیآزمایی
بود که تا به حال به طور صلحآمیز دربارهاش مذاکره ش��ده بود.
واقعیت این است که برنامه هستهای ایران حاال به طرق مختلف
از محدودیتهای��ی که برجام ایجاد میکرد ،فراتر رفته اس��ت.

یک مقام آمریکایی از پابرجا بودن حفاظت از جان وزیر سابق خارجه این کشور خبر داد

سایه تهدید روی سر پمپئو

کاربری «ایران بالعربیه» در توئیتر با انتشار عکسی از پمپئو
نوشته است« :در ترس زندگی کن ،ترسو!»
فریبیکن نوشت« :این پست نشان میدهد ایران پمپئو
را ب��ه دلیل نقش��ی که در حمله پهپادی ک��ه به ترور ژنرال
سلیمانی ،فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران منجر شد ،مرده
میخواهد» .واشنگتنفریبیکن در ادامه گزارش خود اعالم
کرد یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به این وبگاه گفته
است واشنگتن این تهدیدها را جدی میگیرد و ایران در صورت
حمله به هر مقام آمریکایی «با تبعات شدید» مواجه خواهد
شد .مقام آمریکایی به این وبگاه گفته است« :ایاالتمتحده از
شهروندانش محافظت و دفاع خواهد کرد .این هم مقامهایی
را شامل میشود که االن به ایاالتمتحده خدمت میکنند و
هم کسانی که سابقاً خدمت کردهاند» .وی گفته است« :ما
در عزم خود علیه تهدیدها و تشدید تنشها متحدیم .ما در
دفاع از مردممان متحدیم .چنانچه ایران به یکی از شهروندان
ما حمله کند با تبعات شدیدی مواجه خواهد شد».
دیماه سال گذشته پس از سخنرانی رئیسجمهور رئیسی

در دومین س��الروز ش��هادت شهید سلیمانی بود که پمپئو
مسؤولیت حفظ امنیت و سالمت مقاماتی را که در ترور شهید
سلیمانی نقش داشتهاند متوجه دولت مستقر آمریکا کرد.
وزیر خارجه دولت سابق آمریکا در گفتوگویی با «شان
هنیتی» مجری شناختهش��ده فاکسنی��وز گفت« :رهبری
سیاسی در آمریکا این مسؤولیت را دارد که تکتک آمریکاییها
را در قب��ال تهدیدات ایران امن نگ��ه دارد .این را دیدید که
رئیسجمهور رئیسی درباره این حرفزده که رئیسجمهور
ترامپ و من محاکمه شویم و اگر این کار عملی نشد ،ما را
ترور کنند ،واقعا و عمیقا بیسابقه است و تیم رهبری سیاسی
جو بایدن واقعا برای حفاظت از ترامپ و من مسؤولیت دارد».
اردیبهشتماه سال جاری نیز آنتونی بلینکن ،وزیر خارجه
آمریکا در جلسه استماع سناتورها در کنگره با اشاره به نقش
پمپئو در ترور شهید سلیمانی ،اظهار کرد« :تالشها برای ترور
«مایک پمپئو» وزیر سابق خارجه آمریکا واقعی و ادامهدار است.
مطمئن نیستم در یک فضای باز چه بگویم اما اجازه دهید
به طور کلی بگویم یک تهدید مداوم علیه مقامات آمریکایی،

آبش��ارهای سانتریفیوژهای پیشرفتهای در آن فعالند که تحت
توافق مجاز نیستند .زمان گریز آن در زمینه در اختیار داشتن
مواد شکافتپذیر به طرز مشهودی از یک سال به چند هفته یا
کمتر رسیده است .ما عمیقا نگران وضع فعلی برنامه هستهای
ایران هستیم .دقیقا به همین دلیل است که میخواهیم شاهد
اعمال محدودیتهای سخت و مقررات راستیآزمایی و نظارتی
بر ایران باشیم .از طرف دیگر شبکه خبری سیانان آمریکا روز
سهشنبه گزارش کرد «جو بایدن» رئیسجمهور آمریکا تحت فشار
فزایندهای از سوی متحدان کلیدی ایاالت متحده در خاورمیانه
قرار دارد تا طرحی قابل اجرا برای محدود کردن ایران ارائه دهد.
بن��ا بر این گزارش ،مقامات منطقهای گفتند دولت بایدن هنوز
به متحدان خود از جمله عربستان سعودی نگفته است که در
صورت شکست مذاکرات هستهای ،طرح دوم احتمالی چه خواهد
بود .یک مقام ارشد دولت آمریکا با اشاره به تصمیم اخیر ایران
برای از بین بردن برخی دوربینهای نظارت هستهای و عملیات
مخفیانه (رژیم) اسرائیل در داخل ایران ،گفت« :وضعیت در رابطه
با ایران بسیار حساس شده است .این بخش بزرگی از دلیل نیاز
ما به انجام سفر بایدن به عربستان است .متحدان ما میخواهند
بدانند که در برخورد با این موضوع جدی هستیم»« .راب مالی»
نماینده دولت آمریکا در امور ایران به سیانان گفت« :ما متعهد
هستیم که از نزدیک با شرکای منطقهای خود درباره سیاست
آمریکا در قبال ایران رایزنی کنیم» .به گزارش سیانان ،منابع
آگاه گفتند که دولت بایدن ابراز داشته است که فشار اقتصادی
بر ایران را ادامه خواهد داد و در صورت شکس��ت توافق ،اجرای
تحریمها را تشدید خواهد کرد.
چه کنونی و چه سابق وجود دارد .ما در حال حصول اطمینان
هستیم و تا هر زمان که طول بکشد اطمینان حاصل خواهیم
کرد که از مردم (مقامات) خود ،چه حال و چه سابق ،در صورت
تهدید محافظت میکنیم».
در ارتباط با محافظت دولت آمریکا از پمپئو و دیگر مقامات
آمریکایی ،سال گذشته رسانههای این کشور خبر از تمدید
حفاظت نامحدود از مایک پمپئو در مواجهه با احتمال انتقام
ایران داده بودند.
دیماه س��ال  1399بود که نش��ریه آمریکایی واشنگتن
اگزماینر در گزارشی نوشت :هراس اعضای دولت ترامپ از انتقام
ایران موجب شده محافظت از پمپئو پس از پایان دولت ترامپ
به مدت نامحدود توسط سرویس امنیت دیپلماتیک ادامه یابد.
این نشریه آمریکایی ادامه داده بود« :کنگره در قالب بخشی
از الیحه کلیات بودجه که به تازگی تصویب شد ،مبلغی بالغ
بر  ۱۵میلیون دالر به امر محافظت از مقامات اختصاص داد.
در این مصوبه آمده است محافظت از آن دسته از مسؤوالن
ارشد وزارت خارجه که «به تشخیص وزیر خارجه و مشورت
رئیس اطالعات ملی ...با تهدید جدی و باورپذیر از طرف یک
قدرت خارجی مواجهند ،مجاز است .این محافظت «در ابتدا
به مدت حداکثر تا  ۱۸۰روز» تمدید میشود و برای دورههای
متوالی  ۶۰روزه قابل تمدید است».

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به نبردهای قفقاز ،جنگ اوکراین و روسیه و اتفاقات منطقهای و بینالمللی:

باید متناسب با تهدیدات به روز شویم

گروه سیاس�ی :سرلش��کر باقری ،رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح روز گذشته در ششمین جشنواره سلمان فارسی با بیان
اینکه کشوری که در تفکرات ،آموزشها ،روشها ،تسلیحات
و تجهیزات گذشته ،سنتی و کالسیک خود بماند محکوم به
شکست است ،تصریح کرد :نبردهای روزهای اخیر و سالهای
اخیر را که رصد میکنیم کامال واضح اس��ت نیروی مسلحی
که ضرورت و الزامات نبرد خود را متناسب با تهدیدات ،بهروز
نکرده باش��د در صحنه نبرد چیزی برای گفتن ندارد و دچار
عقبماندگی ،شکست ،تأخیر و توقف خواهد شد.
وی با اش��اره به نبردهای قفقاز ،جنگ اوکراین و روسیه و
اتفاقات منطقهای و بینالمللی که در اقصی نقاط جهان در حال
ر خ دادن است ،گفت :بررسی و واکاوی این نبردها بخشی از نیاز
امروز و فردای ما را تعیین میکند و پژوهشگران باید با سنجش
دقیق نیازها ،بررسی نوع و شیوههای تهدیدات و آیندهپژوهی،
اقدامات مؤثر و کارآمدی را در این حوزه به انجام رسانند.
رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح با بیان ضرورت تحقیق
و پژوهش آگاهانه و هدفمند در نیروهای مس��لح تأکید کرد:

تحریمها ،همس��ال و همعمر با
انقالب اسالمی ،انتظار دستیابی
به هر س��طحی از تجهیزات و
تس��لیحات از طری��ق خرید و
واردات را از بین برده است و ما
را به این نتیجه رساند که تنها
راه رسیدن به محصول ضروری
و حیاتی مورد نیاز ،مسیر تحقیق
و پژوهش آگاهانه ،هوشمندانه و
معطوف به نیاز صحنههای نبرد است و بحمداهلل این مهم در
جمهوری اسالمی سال به سال و روز به روز توسط مسؤوالن
تحقیقاتی نیروهای مس��لح مدیریت و توسط پژوهشگران و
نخبگان دفاعی و نظامی به صحنه عمل تبدیل میشود و به
نتیجه میرسد.
وی ادامه داد :عامل عقبماندگی کشور ما سرسپردگی قاجار
و پهلوی و عقبماندگی کشور در حوزه علم و دانش بود که
امروز نتایج آن دوران بهوضوح دیده میشود.

سرلش��کر باق��ری ب��ا بیان
پیادهس��ازی اه��داف عالی در
نیروه��ای مس��لح همچ��ون
استحکامبخشی ساخت درونی
کش��ور در بعد دف��اع و امنیت،
رسیدن به سطح جهانترازی و
پیشتازی و پیشبرندگی انقالب
اس�لامی در عرصههای دفاعی
خاطرنش��ان کرد :توانمندی و
خوداتکایی در طراحی ،ساخت و تولید تجهیزات و تسلیحات
در همه س��طوح نوپدید ،مهمترین مؤلفهای اس��ت که باعث
میشود در وهله نخست غافلگیر نشویم و در ادامه نیز دشمن
را غافلگیر کنیم.
رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح کسب مرجعیت علمی،
اشراف هوشمندانه ،شناسایی تهدیدات و توسعه بازدارندگی
دفاع��ی را از دیگر مؤلفههای اهداف عالی نیروهای مس��لح
عنوان کرد و گفت :یکی از الزامات اساس��ی حصول و تحقق

این موضوعات برعهده محققان ،دانشمندان و نخبگان دفاعی
و نظامی خواهد بود.
رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح با اعالم اینکه س��ند
جامع علمی دفاعی -امنیتی س��ند ارزش��مندی است که
پس از بازبینی و طی مراحل متنوع به تصویب مقام معظم
رهبری و شورای عالی انقالب فرهنگی رسیده است ،گفت:
ش��ورایی برای این س��ند تشکیل ش��د و  4وزیر ب ه همراه
معاون علمی و فناوری و فرماندهان نیروهای مسلح در آن
عضو هس��تند و درباره همکاریها و همافزاییهای علمی،
فناوران��ه و صنعتی دانش��گاهها ،صنایع مختلف و نیروهای
مسلح تصمیمگیری میکنند.
وی با اش��اره به نظام جامع تحقیق��ات که با کار جهادی
در س��تاد کل تهیه شده و به تصویب فرمانده معظم کل قوا
مدظلهالعالی رسیده است ،افزود :همه این اقدامات برای ارتقای
بهرهوری و توسعه زیرساختها و پیشبرد تحقیقات در نیروهای
مسلح است و انتظار داریم بهرهوری تحقیقات و میزان اثربخشی
آن رشد روزافزون داشته باشد.

