
  گزارش

پایاناولینرئیسجمهور
چند روز پیش ابوالحسن بنی صدر از دنیا رفت  که زندگی سیاسی او به عنوان 
اولین رئیس جمهور ایران آیینه ای عبرت نما در برابر سیاستمداران بود. او 
که از یک خانواده روحانی برخاسته بود، سعی می کرد با آثاری همچون 
»اقتصاد توحیدی« یک متفکر اسالم شناس نشان دهد، اما نزدیک   ترین 
افراد وی حتی به ظواهر اسالمی نیز پایبند نبودند. 42 سال پیش در یکی 
از روزهای سرد بهمن 1358 مردم ایران به پای صندوق های رأی رفتند 
تا با انتخاب اولین رئیس جمهور ایران، اولین گام عملی برای اجرای قانون 
اساسی جدید ایران را رقم زنند. به دالیلی که در این نوشتار مجال بررسی 
آن نیست، ابوالحسن بنی صدر دانش آموخته اقتصاد که سنخیت چندانی 
نیز با خط و اندیشه امام نداشت، موفق به کسب اقبال عمومی شد و به عنوان 
اولین رئیس جمهور ایران، به نمادی از نخستین تجربه انتخاباتی ریاست 

جمهوری در کشور تبدیل شد. 
هرچند او در اولین روز تحویل گرفتن قدرت از زبان امام راحل شنید که 
»حب الدنیا رأس کل خطیئه « اما در عمل از این پند بهره چندانی نبرد و به 
همان خطای بزرگی که امام )ره( از ابتدا نگران آن بود دچار شد. اما در ذیل 
مطالعه روند صعود و سقوط بنی صدر به سندی برمی خوریم که این روز  ها 

معنا و مفهومی خاص پیدا می کند. 
در یک��ی از بیانیه های دفتر سیاس��ی وقت س��پاه که هم��ان روز  ها 
صادرش��ده به ماجرایی اشاره شده است که نش��انگر بارزی از حرکت 
اولین رئیس جمهور ایران در مس��یر سقوط اس��ت. در این سند آمده 
است: »در یکی از مالقات   هایی که ش��ورای عالی سپاه با بنی صدر در 
زمان فرماندهی کل قوایی بنی صدر و بستری شدن امام در بیمارستان 
داشتند، یکی از اعضای شورای عالی سپاه از بنی صدر می پرسد: چرا هر 
وقت ما می خواهیم با شما مالقات کنیم باید روز  ها منتظر بمانیم ولی 
آقای مسعود رجوی هر وقت اراده کند می تواند با شما مالقات کند؟ ! 
آقای بنی صدر جواب می دهد: من باید این گروه   ها را داشته باشم، زیرا 
وقتی که ما از دولت آلمان علت شرکتشان در تحریم اقتصادی نسبت 
به ایران را پرسیدیم، به ما گفتند ما با مطالعه بولتن های پزشکی امام 
به این نتیجه رس��یده ایم که امام بیش از س��ه ماه دیگر زنده نیست. 
بنابراین امام س��ه ماه دیگر ف��وت می کند و روحانیت دسته دس��ته 
می شوند، تنها این گروه   ها هس��تند که به علت داشتن تشکیالت، در 
ایران باقی می مانند و قدرت را در دست می گیرند. من باید این گروه   ها 

را داشته باشم. «
بنا به اذعان خود بنی صدر، اشاره غربی ها، وی را به این جمع بندی می رساند 
که خورش��ید پربرکت عمر امام )ره( در حال غروب است و اینجاست که 
روحیه غرور، قدرت طلبی و طمع ورزی درون او زبانه می کشد و به طمع 
دست اندازی حداکثری و تمامیت خواهانه به اریکه قدرت، خود را یکه تاز 

میدان می انگارد و بی محابا در مسیر سقوط تاخت می کند. 
هیچ بعید نیست که آنچه دولت وقت آلمان غربی به نمایندگی از غرب 
س��لطه جو از طریق حلقه های نفوذ به رئیس جمهور وقت ایران رسانده 
است، نوعی از عملیات ادراکی )Perception operations( باشد که با 
هدف تأثیرگذاری بر ذهن نخبگان حریف با بهره گیری از اطالعات کانالیزه 
شده یا بعضاً غلط دنبال می شود. شخصیت خودشیفته و روحیه متکبرانه 
بنی صدر، بستری کاماًل آماده را در وی ایجاد کرده تا برای خود در سپهر 
آینده ایران، آرزوهای بزرگی را تصور کند و بیماری نفسانی و شتاب زدگی 
ناشیانه وی برای رسیدن به آمال دور و درازش، زمینه را برای درافتادن او 
در تله فریب راهبردی دشمن فراهم آورد و نهایتاً او با تصور قریب الوقوع 
بودن پایان عمر پربرکت امام )ره( ماهیت خود را نمایان ساخت و همین 

امر سقوط او را قطعی کرد. 
نزدیک شدن بنی صدر به گروهک منافقین باعث دنباله روی او از رویکرد 
جنایت بار این تشکیالت منحوس شد و پس از سقوط سیاسی، دست او را 
در ریختن خون هزاران نفر از ایرانیان بی گناه آلوده کرد. اینک بنی صدر از 
دنیا رفته و تجربه سیاسی او در پیش چشم ما است، او که می توانست در 
مقام »اولین رئیس جمهور ایران « خود را وقف خدمت به مردم کرده و نام 
نیکی از خود در این مرزوبوم برجای گذارد، اما حماقت و بدنامی را برگزید،  
با همراه شدن با تروریست   ها در میان ملت منفور شد و پس از عمری جالی 
وطن، همچون پهلوی   ها لیاقت دفن شدن در مام میهن را نیز از دست داد. 

محمدجواد اخوان

دومین روز رزمایش مدافعان آسمان والیت با رونمایی از سامانه  های ایرانی مجید و دزفول  گذشت

سردار حاجی زاده: رزمایش را جوانان دهه شصتی و هفتادی اداره کردند

امنیتآسمانیباسامانههایایرانی

در دومی�ن روز از برگ�زاری رزمایش مش�ترک 
تخصص�ی پدافن�د هوای�ی مدافعان آس�مان 
والیت۱۴۰۰، سامانه های پدافندی »مجید« نیروی 
پدافند هوایی ارتش و »دزفول« نیروی هوافضای 
سپاه، با موفقیت اهداف واگذار شده از سوی شبکه 
یکپارچه پدافند هوایی کشور را منهدم کردند. 
به گ��زارش قرارگاه رس��انه ای رزمایش مش��ترک 
تخصصی پدافن��د هوایی مدافعان آس��مان والیت 
14۰۰، امیر سرتیپ قادر رحیم زاده با بیان این خبر 
گفت: دفاع مس��تحکم و چند الیه در برابر تهاجم 
موشک های کروز یکی از اهداف رزمایش مشترک 
تخصصی پدافن��د هوایی مدافعان آس��مان والیت 
14۰۰ بود ک��ه در این مرحله با موفقیت توس��ط 
س��امانه های مختلف پدافندی ارتش و سپاه اجرا 
ش��د. امیر رحیم زاده همچنین گفت: سامانه های 
پدافندی »صیاد « نیروی هوافضای سپاه و »تالش « 
نیروی پدافند هوایی ارتش در رزمایش مش��ترک 
تخصصی پدافند هوایی مدافعان آس��مان والیت با 
موفقیت اهداف خود را در ارتفاع متوس��ط منهدم 
کردند. وی افزود: اهداف متخاصم که توسط شبکه 
یکپارچه پدافند هوایی کش��ور در منطقه رزمایش 
کشف می شود با استفاده از مراکز فرماندهی و کنترل 
به سامانه های پدافندی متناس��ب با هدف واگذار 
می ش��ود. وی یادآور ش��د: مدیریت صحنه نبرد با 
استفاده از هوشمندسازی کلیه سامانه های پدافندی 
و همچنین بهره گیری از سامانه های راداری اکتیو و 
پسیو و همچنین دفاع مستحکم در برابر حمالت 
و تهدیدات هوایی دورایس��تا از جمله ویژگی های 
رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان 

آسمان والیت 14۰۰ است. 
   دس�تیابی به سامانه های بس�یار مدرن و 

پیشرفته
سردار سرلشکر حسین سالمی، فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی ایران در حاشیه رزمایش 
مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان والیت 14۰۰، 
اظهار داشت: ما امروز با دستاورد  ها و پیشرفت های 
چشمگیر و قابل مالحظه در عرصه دفاع هوایی در 
مقابل قدرت های پیشرفته هوایی روبه رو هستیم. 
ساالنه این رزمایش مش��ترک پدافند هوایی را در 
مقابله با سناریوهای مختلف تهدید از جانب دشمنان 
به شکل عملی تمرین می کنیم. فرمانده کل سپاه 
ادامه داد: آنچه در این رزمایش انجام شد و ما دیدیم، 
یک نمایه مدرن و پیشرفته از تمام جنبه های پدافند 
هوایی در مقابل سناریوی غیرقابل پیش بینی است. 
ما امروز دو نیروی نارنجی و آبی در نقش دش��من 
و نیروهای خودی داش��تیم که نیروهای نارنجی ما 

مجهز به انواع موشک   ها و سامانه های پروازی بدون 
سرنشین بودند و در سرعت   ها و ارتفاعات مختلف و 
از مسیر  ها و زمان های غیرقابل پیش بینی به سمت 
منطقه رزمایش حرکت می کردند و نیروهای آبی که 
مستقر در کنار سامانه های پدافند هوایی بودند باید 
در مقابل اینها واکنش نشان می دادند. به فضل الهی 
تمام اهدافی که وارد منطقه شدند با اولین شلیک 
توس��ط س��امانه   ها مورد هدف قرار گرفتند. دلیل 
آن این اس��ت که نیروی هوافضای س��پاه و پدافند 
هوایی ارتش به سامانه های بسیار مدرن و پیشرفته 
در لبه های فن��اوری، فرماندهی و کنترل ارتباطات 
اطالعات جهانی دست پیدا کرد ه اند، به شکلی که 
اهداف به شکل خودکار و اتوماتیک با نرم افزار  ها به 
سامانه   ها منتقل و در زمان ممکن و برای مناسب   ترین 
سامانه از لحاظ موقعیت بردار وضعیت هدف نسبت به 
موشک   ها واگذار می شود و شلیک   ها را به شکل خیلی 

صحیح و دقیق مورد اصابت قرار می دهند. 
   ارتش و سپاه، یک نیرو در دو لباس

سرلشکر سالمی تصریح کرد: به مردم شریف و عزیز 
ایران اطمینان می دهیم که ارتش جمهوری اسالمی 
ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان یک 
نیرو در دو لباس از تمامی��ت ارضی و فضای میهن 
اسالمی مان با توسعه س��امانه های پدافند هوایی و 
سیستم های بسیار مدرن در مقابل پیشرفته   ترین 
قدرت های عالم، دفاع خواهند کرد. فرمانده کل سپاه 
با اشاره به پیام برگزاری مشترک این رزمایش گفت: 
پیام همیشگی ما وحدت است، وحدتی که ریشه در 
هم رزمی و هم سنگری ارتش و سپاه در دفاع مقدس 
و بع��د از آن دارد. ما همه فرزندان این س��رزمین، 
مسلمان و دارای یک رهبر هستیم. یک کشور، یک 
آرمان و یک هدف مشترک داریم، فقط در دو لباس 
و در دو سازمان مجزا مشغول انجام وظیفه هستیم. 
واقعاً این رمز موفقیت ما است و خواست فرماندهی 
معظم کل قوا )مدظله العالی( وملت بزرگوار ایران 

اسالمی است. 
    رزمایش را جوانان دهه شصتی و هفتادی 

اداره کردند
سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده 
نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز 
در حاشیه رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان 
آسمان والیت 14۰۰ با بیان اینکه در این رزمایش 
تمام سامانه های مورد استفاده کامالً ایرانی بود، گفت: 
همچنین جوانانی که این رزمایش را اداره کردند و 
پای سامانه   ها و تجهیزات بودند، همه دهه شصتی 
و دهه هفتادی بودند. وی افزود: 15 سال قبل ما این 
وضعیت را نداشتیم، یعنی در سامانه های راداری، 

فرماندهی و کنترل و سامانه های موشکی زمین به 
هوا وابسته به تجهیزات خارجی بودیم، درحالی که 
امروز بحمداهلل تمام این تجهیزات را به صورت بومی 

و ایرانی در اختیار داریم. 
فرمانده نیروی هوافضای س��پاه ادامه داد: ما در این 
رزمایش جنگ احتمالی را با برگزاری یک بازی جنگ 
شبیه سازی می کنیم، به طوری که یک گروه نقش 
دشمن و یک گروه هم نقش مهاجم را ایفا کردند که 
در جهت های مختلف و ارتفاع های مختلف به منطقه 
رزمایش حمله می کنند و ما هم نقش مدافع را داریم. 
وی با اشاره به دفاع همه جانبه و 36۰ درجه در برابر 
حمالت پرحج��م هواپیماهای بدون سرنش��ین در 
منطقه رزمایش، گفت: سامانه های راداری در منطقه 
باید اهداف را کشف و مراکز کنترل و فرماندهی باید 
هدف   ها را به س��امانه   ها واگذار کند، در این رزمایش 
موفق شدیم اهداف مختلف در ارتفاع و سرعت های 
مختلف و حتی موشک های کروز را با موفقیت مورد 
اصابت قرار دهیم. س��ردار حاجی زاده خاطرنش��ان 
کرد: در این رزمای��ش ما برای اولی��ن بار بمب های 
بالدار دورایستا را که از هواپیما ر  ها می شوند استفاده 
کردیم و آن را رهگیری و به س��امانه های پدافندی 

واگذار کردیم. 
فرمانده نیروی هوافضای سپاه ادامه داد: ما ترکیبی از 
تهدیدات را داریم، از جمله موشک های کروز، مهمات 
دورایس��تا و هواپیماهای بدون سرنشین با سرعت 
کم و زیاد که انواع این تهدی��دات را در این رزمایش 
شبیه سازی کردیم و توانستیم با سامانه های بومی 
کاری کنیم که هدفی در این منطقه از دس��ت نرود 
و همگی م��ورد اصابت قرار گرفتند. وی با اش��اره به 
عملیاتی شدن سامانه راداری قدس در این رزمایش، 
تصریح کرد: این سامانه کامالً متحرک است و می تواند 
به سرعت جابه جا شود چون در جنگ های امروزی 
هر سامانه ای که ثابت باشد بالفاصله مورد اصابت قرار 
می گیرد؛ از س��وی دیگر قابلیت کشف هواپیماهای 
پنهانکار را هم دارد. سردار حاجی زاده در پایان گفت: 
دفاع هوایی در کش��ورمان با وجود قرارگاه مشترک 
پدافند هوایی، مشترک است و سامانه های پدافندی 
ارتش و سپاه در مناطق سراسر کشور مستقر هستند 
که تمام آنها در یک شبکه تحت کنترل و فرماندهی 
برادران ارتش است و زیرمجموعه های آن به صورت 
مشترک است و کار به صورت ترکیبی انجام می شود. 
     مقابله با تهدیدات پرحجم با اس�تفاده از 

هوش مصنوعی
سردار سرتیپ پاسدار رضا ش��بان، فرمانده پدافند 
هوایی نیروی هوافضای سپاه هم در حاشیه رزمایش 
مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان 

والیت، در تش��ریح دیگر اقدامات جدی��د پدافند 
هوایی نیروی هوافضای سپاه در رزمایش مشترک 
پدافند هوایی مدافعان آسمان والیت 14۰۰، تصریح 
کرد: یکی از نکات بسیار مهم، اس��تفاده از سامانه 
فرماندهی و کنترل هوشمند با استفاده از فناوری 
هوش مصنوعی اس��ت که در ای��ن رزمایش برای 
اولین بار مورد اس��تفاده قرار گرف��ت و در مقابله با 
تهدیدات همه جانبه و پر حجم به عنوان یک دستیار 
و تصمیم یار بس��یار قوی، کمک ح��ال رزمندگان 
پدافند هوایی در اداره و مدیریت صحیح و به موقع 
مقابله با تهدیدات است. فرمانده پدافند هوایی نیروی 
هوافضای سپاه ادامه داد: این سامانه برای اولین بار 
مورد آزمایش قرار گرفت و توانس��تیم با تهدیدات 
بسیار پرحجم با استفاده از این سامانه در کنار دانش و 
تجربیات ارزشمند افسران جوان پدافند هوایی مقابله 
کنیم. سردار شبان با تأکید بر اینکه در این رزمایش 
مقابله با اهداف پرحجم، همه جانب��ه و 36۰ درجه 
و در محیط جنگ الکترونیک با سناریوهای بسیار 
سختگیرانه و پیچیده در دستور کارمان قرار داشت، 
گفت: مقابله با اهداف دورایستا و اهداف پرسه زن بر 
اساس آخرین برآوردهای اطالعاتی از جمله اقدامات 

صورت گرفته در این رزمایش بود. 
    توان مقابله با اهداف تا ارتفاع ۱۰۰ هزار پا 

جانشین معاونت عملیات نیروی هوافضای سپاه هم 
در حاشیه رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی 
مدافعان آس��مان والیت 14۰۰ در تشریح اقدامات 
حوزه دفاع هوایی، اظهار داش��ت: رادار  ها به عنوان 
اولین حلقه کشف در حوزه پدافند هوایی از مهم  ترین 
ابزارهای دفاع هوایی هستند و قطعاً از جمله موارد 
تحریمی درب��اره جمهوری اس��المی ایران همین 
سامانه   ها هس��تند و با توجه به تهدیدات روزافزون 
و همچنین س��ناریوهای مختلف دشمن، استفاده 
از ابزارهای مختلف مانن��د هواپیماهای پنهانکار، 
هواپیماهای بدون سرنشین پرسه زن، موشک های 
کروز و مهمات دورایستا از جمله تهدیدات مهمی 

است که با آنها مواجه هستیم. 
سردار سرتیپ دوم پاسدار داوود شیخیان ادامه داد: 
با اس��تفاده از رادارهای با فناوری باال، با استفاده از 
توان داخلی و دانش دانش��مندان جوان توانستیم 
به فناوری ساخت رادار دست پیدا کنیم. دستیابی 
به فناوری   هایی مانند فن��اوری آرایه فازی و هوش 
مصنوعی باعث توس��عه رادار  هایی با فناوری بسیار 
باال در کالس های مختلف در کشور شده است. این 
باعث به وجود آمدن یک قدرت بس��یار بازدارنده و 
قوی در حوزه کشف شده به طوری که هر هدفی در 
هر کالسی که در حال حاضر در دنیا به عنوان یک 
هدف نظامی مطرح است توس��ط این رادار  ها قابل 
کشف و ردگیری است. جانشین معاونت عملیات 
نیروی هوافضای س��پاه ادامه داد: به واسطه شبکه 
بودن این رادارها، در لحظه اطالعات آن قابل انتقال 
به مراکز فرماندهی و کنترل اس��ت که با تشخیص 
اهداف دوست از دشمن، اهداف شناسایی می شوند 
و تصمیم گیری و برنامه ریزی درب��اره نوع برخورد 
با آنها و اقدام��ات تاکتیکی صورت می گیرد که این 
اقدام تاکتیکی می تواند ش��امل پرواز هواپیماهای 
اسکرمبل باسرنشین و بدون سرنشین، استفاده از 
سامانه های جنگالی و استفاده از سامانه های موشکی 
به عنوان آخرین قدم برای انهدام اهداف باشد. وی 
تأکید کرد: استفاده از فناوری   هایی مانند مقابله با 
اقدامات سایبری و همچنین الکترومغناطیس باعث 
مصون سازی این سامانه   ها در برابر این تهدیدات به 
عنوان آخرین تهدیدات روز دنی��ا در حوزه پدافند 
هوایی ش��ده اس��ت و این قابلیت در س��امانه های 

پدافندی سپاه و ارتش وجود دارد. 
سردار شیخیان در پایان با تأکید بر اینکه سامانه های 
موش��کی و جنگالی هم امروز به ص��ورت بومی در 
سراسر کشور توسعه پیدا کرده اس��ت، گفت: این 
س��امانه   ها می توانند با تمام اه��داف در ارتفاع های 
مختلف تا 1۰۰ هزار پا یعنی باال  ترین س��طحی که 
هر پرنده باسرنش��ین و بدون سرنشین پرواز کند، 

مقابله کنند. 

ژه
پیروز مجتهدزاده، از حامیان برجام در گفت وگویی با روزنامه آرمان وی

ملی گفته که »نباید دوباره صحبت از برجام دیگری با سازوکارهای 
دیگر مطرح شود. « او گفته که »نه اتحادیه اروپا، نه امریکا و نه ایران 
هیچ کدام قصد خروج از برجام را ندارند. اینها سعی می کنند که 
در چانه زنی های خود به اهداف باالتری برسند... «  جالب آنکه او از 
امریکای خارج شده از برجام هم به عنوان دولتی که قصد خروج از 
برجام را ندارد، نام می برد! در حالی که در مورد این کشور بحث بر 

سر اراده »بازگشت« به برجام است و نه خروج از آن. 
قسمت جالب دیگر در س��خنان او هم جایی ا ست که می گوید: 
»یکی از مشکالت ما در مذاکرات نیز عدم تسلط تیم مذاکره کننده 
به زبان انگلیسی است. «  و بعد توضیح می دهد که »مذاکره کردن 
با سخنرانی تفاوت های بسیاری دارد. سخنرانی را به زبان مادری 
هم می توان انجام داد و ترجمه می ش��ود. ولی مذاکره چانه زنی 
است و زرنگی، درایت، حرافی و تسلط کامل به زبان بین المللی 
می خواهد. باید کار را به کاردان س��پرد. به نظر من تغییر در تیم 
مذاکره کننده کار درستی نبود مگر اینکه مذاکره کنندگان بهتری 

بیایند که من نمی بینم. «
مذاکره البته کالس زبان انگلیس��ی هم نیست که هر کس بهتر 

انگلیس��ی صحبت کرد، ببرد! نیاز به زرنگی و درایت دارد. همه 
انتقادات به مذاکرات هشت سال اخیر هم سر همین »درایت« 
بود. او از نبود تسلط به زبان انگلیسی می گوید، اما تسلط به زبان 
انگلیس��ی بدون درایت و زرنگی، فقط به درد کالس درس زبان 
انگلیسی و احیاناً قدم زدن با وزیر خارجه امریکا کنار رودخانه ای 

در ژنو می خورد. 
نکته جالب توجه آنکه همان کالس زبان انگلیس��ی هم درست 
برگزار نشد. عضو س��ابق تیم مذاکره کننده هس��ته ای امریکا- 
فروردین ۹6 - در اندیشکده وودرو ویلسون و در حضور »کا  ترین 
اشتون« با تمسخر درباره توافق هسته ای گفت: »اعضای 1+5 و 
اتحادیه اروپا توافق کردند که )با پوزخند( تحریم های هسته ای 
را )موقتاً متوقف کنند(،  lift لغتی است که در زبان انگلیسی به 
معنای معلق نگاه داشتن و یا موقتاً متوقف کردن است اما طرف 
ایرانی lift  را به معنای پایان دادن و خاتمه دادن ترجمه می کرد و 

به همین دلیل هم ما از این لغت استفاده کردیم. «
به تازگی هم خود ظریف گفته بود که از کلمه تعلیق در متن برجام 
مطلع نبوده است! در واقع به نظر می ر سد در همان کالس زبان 
انگلیسی هم تیم مذاکره کننده دولت روحانی تسلطی نداشته اند؛ 

حاال درایت بماند! ظریف در یک گفت وگوی کالب هاوسی اخیراً 
اذعان کرده: »من در مجلس گفتم کلمه ساسپنشن نیست و این 
اشتباه از من بود. علتش هم این بود که ما دستورالعمل داده بودیم 
به همه دوستانی که داشتند ضمایم برجام را مذاکره می کردند که 
از برخی عبارات استفاده نشود. در لحظات آخر یک ضمیمه برجام 
داشت مذاکره   می شد نماینده اروپا گفته بود ما تحریم های ایران 
را برمی داریم، لغو می کنیم یا همان لیفت می کنیم اما تصمیمات 
اتحادیه اروپا را که ش��امل چیزای دیگه ای هم است نمی توانیم 
لیفت کنیم تا زمانی که کل تحریم  ها برداشته بشود یعنی مثاًل 
تحریم های نظامی تحریم های دیگه ای که بر اس��اس قطعنامه 
شورای امنیت که تا پنج سال یا هشت سال بعد هم بود لذا ما اینا 
رو ساسپند می کنیم و بعد لیفت می کنیم. اینجا بود که به امریکا 
هم ربطی نداشت چهار بار یا سه بار در ضمیمه کلمه ساسپند در 

ضمیمه آمده بود و مذاکره کننده ما به من اطالع نداده بود. «
صرف نظر از این مشکالت زبانی و درایتی! اساساً یکی از مشکالت 
برجام، »نداشتن نسخه فارسی « است که معلوم نیست مدعیان 
آشنایی با دیپلماسی و حقوق بین الملل چگونه به راحتی از کنار 

این موضوع بدیهی، مهم و حیاتی گذشتند. 

وزیرکشور:امانتانقالب
درحالانتقالبهنسلجواناست

وزیر کشور در مراسم معارفه استاندار جدید تهران گفت: تهران باید 
تهرانی بدون فقر، محرومیت، عاری یا با کم  ترین آسیب های اجتماعی 
باشد و تهرانی که در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بدرخشد. 
به گزارش فارس ، احمد وحیدی، وزیر کشور ظهر دیروز در مراسم تودیع 
و معارفه استاندار تهران با اشاره به جایگاه خاص تهران در تحقق هویت 
اس��المی و انقالبی افزود: تهران بزرگ امروز در مرکز سنگرگاه مقابله با 
دش��منان قرار دارد و تهران مرکزیتی برای عاش��قان اهل بیت با حضور 

شخصیت   هایی همچون حضرت عبدالعظیم حسنی است. 
وزیر کشور بیان کرد: می گویند تهران از نفس عارفان حاضر در این شهر در 
امن و امان است و تمام توجهات به این نقطه مهم متمرکز است که وظیفه 
بزرگی را برای مس��ئوالن و مردم ایجاد می کند که در شأن آن بکوشند. 
وحیدی گفت: تهران باید تهرانی بدون فقر، محرومیت، عاری یا با کم  ترین 
آسیب های اجتماعی باشد و تهرانی که در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی بدرخشد. تهران باید در بهره وری الگو باشد و در استان تهران 14 
میلیون نفری، باید زندگی راحت تر و کم هزینه تری برای مردم فراهم شود. 
وی ادامه داد: تهران بایستی نقطه مهمی در علم آموزی، فرهنگ آموزی و 
هر چیز خوب دیگری باشد و با هر تغییری نفس جدیدی دمیده می شود 
و در این تغییرات فرصت های خوبی برای تحول آفرینی است.: امروز باید 
در تهران با حضور برادر عزیز و انقالبی محس��ن منصوری تالش و نفس 
جدیدی آغاز شود؛ جوانی تالشگر و انقالبی که در هر جایگاهی که حضور 
داشته موفقیت های خوبی کسب کرده  و امروز مسئولیت سخت استان 
14 میلیونی تهران را به دست دارد. وحیدی گفت: امروز انتصاب این جوان 
انقالب، حاکی از آن است که انقالب در مسیر درستی در حرکت است و این 
امانت امروز به خوبی به نسل جوان منتقل می شود و آن حرف های زده شده 
مبنی بر انقطاع نسلی در مدیریت انقالب اسالمی باطل شد. وی ادامه داد: با 
نگاه عقالنی، با مدیریت مردمی و نگاه تحول آفرین بایستی استاندار جدید 
تهران گام بردارد و هر جایی که سرمایه اجتماعی نظام دچار خلل شده، 
بایستی برگردد و این خلل   ها با مدیریت جوان بایستی رفع شود و بایستی 

امروز منطقه ای در تهران نباشد که بگوییم منطقه محروم است. 
وزیر کشور اضافه کرد: همراهی استاندار تهران با شهردار تهران نویدبخش 
است تا مشکالت با سرعت بیشتری برطرف شود و در پناه ظرفیت های 
معنوی، ظرفیت های مادی اس��تان نیز بس��یار باالس��ت که مهم  ترین 
آن سرمایه انس��انی و نخبگانی اس��ت. وحیدی با بیان اینکه با همدلی و 
همراستایی با شهردار تهران یکپارچگی رخ می دهد، گفت: اقتصاد دانش 
بنیان و دیجیتالی در تهران بایستی موج بزند و سهم اقتصاد دانش بنیان بر 
اساس رهنمودهای رهبری تا 5۰ درصد پیش بینی شده است که بایستی 
در تهران متجلی ش��ود. وی ادامه داد: جایی که بایس��تی الگوی جدید 
حکمرانی اجتماعی تجربه شود، استان تهران است و قبل از آنکه عزیزان 
نیروی انتظامی به میدان آیند، بایستی با حکمرانی صحیح اجتماعی اجازه 
ایجاد مسائل اجتماعی و امنیتی را ندهیم. وزیر کشور در پایان با اشاره به 
ظرفیت های باالی اجتماعی و مردم��ی تهران و حضور مردم پایتخت در 
تمامی مسائل و موضوعات تأکید کرد: بایستی احیای امید و اعتماد در پناه 

همدلی و هم راستایی، سرلوحه کار باشد. 

رئیس جمهور در شورای عالی فضای مجازی:
عقبماندگیهابایدجبرانشود

رئیس جمهور بر تالش و همت مضاعف همه 
دستگاه  ها در س�اماندهی فضای مجازی 
برای جبران عقب ماندگی  ها در این حوزه 
و دس�تیابی به اه�داف اصلی تش�کیل 
ش�ورای عالی فضای مجازی تأکید کرد.

 به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست 
جمهوری ، دکتر س��ید ابراهیم رئیسی در 

جلسه ش��ورای عالی فضای مجازی با اش��اره به ضرورت ایجاد تحول در 
ماموریت های این شورا، گفت: با اس��تفاده از دیدگاه های اعضای حقیقی 
و عقبه کارشناس��ی اعضای حقوقی ش��ورا، می توان گام های مؤثری در 
جبران عقب ماندگی  ها در خود ش��ورا و مدیریت فضای مجازی برداشت. 
رئیس جمهور تکمیل و راه اندازی ش��بکه ملی اطالع��ات را یک ضرورت 
دانست و به مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
دستور داد راهبری تکمیل شبکه ملی اطالعات را با جدیت پیگیری کنند. 
دکتر رئیسی با اشاره به مزایای دولت الکترونیک و هوشمند، گفت: تشکیل 
دولت هوشمند برای رفاه مردم و تسهیل انجام امور آنان ضروری است، لذا 
همه دستگاه ها بدون بخشی نگری باید با یکدیگر همکاری کنند تا کار ها و 

امور مردم با آسودگی انجام شود. 
آیت اهلل رئیسی با تأکید بر توجه همه دستگاه  ها و وزارتخانه  ها به اقتصاد 
دیجیتال، گفت: فعال ش��دن اقتصاد دیجیتال در افزایش اشتغال، تولید 
ث��روت و ایجاد ارزش اف��زوده مؤثراس��ت و در این زمین��ه اگرچه وزارت 
ارتباطات محور است اما همه دستگاه  ها باید برای رونق اقتصاد دیجیتال 

فعال شوند. 
رئیس جمهور همچنین به لزوم سالم سازی و ایمن سازی فضای مجازی 
اشاره کرد و گفت: در شرایطی که دشمنان به فضای شخصی و اطالعاتی 
مردم و کش��ور هجمه می آورند، غفلت در این زمینه از هیچ دس��تگاهی 

پذیرفتنی نیست. 

در دیدار عمران خان و سردار باقری تأکید شد
دولتفراگیرافغانستان

بایدبامشارکتهمهگروههاتشکیلشود
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و نخست وزیر 
پاکس�تان طی دیداری بر لزوم تحکیم روابط دوجانبه در حوزه های 
مختلف از جمله امنیت مرزی و همکاری ه�ای دفاعی تأکید کردند. 
به گزارش ایرنا، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری عصر دیروز به وقت 
محلی در رأس یک هیئت بلندپایه نظامی ایران در شهر اسالم آباد به دیدار 

»عمران خان « نخست وزیر پاکستان رفت. 
مقامات ارشد دولت پاکستان از جمله وزیر دفاع و برخی مسئوالن نظامی 
این کشور و همچنین »س��ید محمدعلی حسینی « سفیر ایران و وابسته 
نظامی ایران در پاکستان در این دیدار حضور داشتند. عمران خان در این 
نشست با یادآوری دیدار ماه گذشته خود با آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهوری کشورمان در حاشیه اجالس سران شانگهای در دوشنبه، 
بر تعهد دولت پاکستان برای تعمیق روابط با ایران به ویژه در بخش های 
مرزی، اقتصادی، نظامی و امنیتی تأکید کرد. س��ردار باقری نیز با اشاره 
به رایزنی های مهم خود با فرمانده ارتش و رئیس س��تاد مشترک ارتش 
پاکستان، تقویت همکاری های نزدیک میان دو همسایه را که طی سال های 
اخیر ش��اهد پیش��رفت قابل توجهی در روابط از جمله در امنیت مرزی 
بوده اند، ضروری دانس��ت. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و نخست وزیر 
پاکستان پیرامون آخرین تحوالت امنیت منطقه ای، جهان اسالم به ویژه 
وضعیت افغانس��تان تبادل نظر کردند. عمران خان تأکید کرد که بحران 
افغانستان هرگز راهکار نظامی نداشته و باید با مشارکت تمامی گروه های 

داخلی این کشور یک دولت فراگیر تشکیل شود. 
سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح 
جمهوری اس��المی ایران در رأس یک هیئت بلندپای��ه نظامی به منظور 
توسعه همکاری مشترک با پاکستان شامگاه سه   شنبه به وقت محلی وارد 

»اسالم آباد « پایتخت این کشور شد. 
در دیدارهای جداگانه دیروز س��ردار باقری با ژنرال باجوا فرمانده ارتش 
و ژنرال ندیم رضا رئیس ستاد مش��ترک ارتش پاکستان طرفین توسعه 
همکاری   ها و مناس��بات دفاعی تهران و اس��الم آباد، گسترش همکاری 
مشترک مرزی، مبارزه با تروریس��م و بررسی تحوالت منطقه ای و جهان 
اسالم را مورد بررس��ی قرار دادند. باقری و ژنرال باجوا تازه   ترین تحوالت 
روابط دوجانبه ایران و پاکستان، مناسبات دفاعی، تحوالت منطقه ای از 
جمله افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. آنان با ابراز اطمینان نسبت به 
روند رو به رش��د تعامالت نظامی، امنیتی و مرزی دو کشور همسایه طی 

سال های اخیر مصمم به پیشبرد این تعامالت شدند. 

دادستان کل کشور در ارمنستان:

مخالفاقداماتتحریکآمیز
واستقرارتروریستهادرمنطقههستیم

دادس�تان کل کش�ور، عالقه من�دی ای�ران ب�ه گس�ترش رواب�ط 
ب�ا ارمنس�تان را بخش�ی از رویک�رد تحکی�م رواب�ط کش�ورمان 
ب�ا همس�ایگان دانس�ت و گف�ت: ب�ه ط�ور ج�دی ب�ا اقدام�ات 
تحریک آمیز و اس�تقرار تروریس�ت   ها در منطقه مخالف هس�تیم. 
حجت االسالم محمد جعفر منتظری که برای سفری سه روزه در ارمنستان 
به سر می برد در دیدار با نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور با اشاره به 
روابط دوستانه دو کشور، س��فر خود به ایروان را در پاسخ به سفر دادستان 
کل ارمنستان به ایران عنوان کرد و گفت: پیش از س��فر به ایروان، با آقای 
رئیس جمهوری مالقات کرده و وی با قدردانی از شما و با یادآوری دیدار  ها 
درخواست کردند که سالم گرم او را به شما ابالغ کنم. دادستان کل کشور، 
گسترش و تعمیق همکاری   ها با ارمنستان را در همه زمینه   ها برای ایران دارای 
اهمیت ویژه ارزیابی کرد و ادامه داد: حسن همجواری و روابط دوستانه تاریخی 
دو طرف، مبنای مهمی برای تحقق ظرفیت های گسترش روابط دوجانبه و 
مواجهه با چالش های موجود در منطقه اس��ت. منتظ��ری به عالقه مندی 
گسترش روابط جمهوری اسالمی ایران با ارمنس��تان به عنوان بخشی از 
رویکرد تحکیم روابط با همسایگان اش��اره و تأکید کرد: ما به طور جدی با 

اقدامات تحریک آمیز و استقرار تروریست   ها در منطقه مخالف هستیم. 
در ادامه پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان در این دیدار با خوشامدگویی 
به حجت االس��الم منتظری، به دیدگاه دولت این کش��ور درباره اهمیت 
ارتقای روابط و همکاری   ها با جمهوری اس��المی ایران اشاره کرد و افزود: 
خرسندم که به برقراری روابط مفید کاری میان دادستانی کل دو کشور 
اشاره کنم. وی تأکید کرد: ارمنستان آماده است تا روابط را در حوزه قضایی 
نیز به سطح باالتری برساند و سفر شما فرصت مناسبی در این باره است. 
در گفت وگوهای اخیر با رئیس محترم جمهوری ایران، توافق کردیم که 
همکاری   ها در همه زمینه   ها گسترش یابد. نخست وزیر ارمنستان با تأکید 
بر ضرورت اجرای توافقات انجام ش��ده با رئیس جمهوری کش��ورمان در 
دیدار طرفین در پایتخت تاجیکستان، تمدید توافقنامه تبادل برق و گاز، 
تکمیل خط سوم انتقال برق ارمنستان به ایران، ساخت نیروگاه و استفاده 
از ظرفیت منطقه آزاد مغری را مهم  ترین مسائل موجود در روابط اقتصادی 
دو کش��ور دانس��ت. تحوالت جاری در منطقه از دیگر موضوعاتی بود که 

پاشینیان و منتظری درباره آن رایزنی کردند. 
در پایان این دیدار، نخست وزیر ارمنستان از دادستان کل کشور خواست 
س��الم گرم او را به مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری اس��المی ایران 

ابالغ کند. 
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