وين براي مذاكره يا نتيجه؟

روزنامه كيه��ان در يادداش��ت دي��روز خود،
مذاكرات ايران با طرفهاي غربي را مورد توجه
ق��رار داد و نوش��ت :براي جمهوري اس�لامي
مذاكره موضوعيت خود را دارد ،چراكه ميتواند يكي از ابزارهاي تأمين
منافع مليباشد .مذاكره در پارهاي از مواقع نميتواند سبب بهبود شرايط
شود اما ميتواند از وخامت بيشتر شرايط كم كند يا مذاكره در پارهاي از
موارد نه به قصد بهبود ش��رايط و نه به قصد پيشگيري از وخامت بيشتر
وضعيت بلكه براي آنكه حربه تبليغاتي از دست دشمن گرفته شود ،صورت
ميگيرد ...با روندي كه مشاهده ميشود و با نگاه به تجربه دو سال مذاكره
با كشورهاي عضو  4+1كه با هدف احياي برجام و نزديك دو ماه مذاكره با
اين گروه كه براي اج��راي تعهدات امريكا صورت گرف��ت ،ايران در اين
مذاكرات طبعاً نميتواند اميد چنداني به رفع تحريمها يا اميد چنداني به
كاستن از خصومت امريكا ،انگليس و فرانسه عليه خود داشته باشد و به
همين دليل هم دولت آقاي رئيسي رس��ماً اعالم كرده است كه اقتصاد
كشور را به برجام و مذاكرات آن گره نميزند ،با اين حال ايران قطعاً موضع
مذاكراتي خود را حفظ ميكند تا حربه تبليغاتي را از دشمن بگيرد.
نويس��نده توصيه كرده اس��ت :ما نبايد در مذاكرات پيش رو سياست
تعجيلي را در پيش بگيريم چراكه تعجيل اولين عالمت ما در آمادگي
براي دادن امتيازات تازه ميباشد كه با منافع ملي كشور سازگاري ندارد.
از س��وي ديگر تجربه دولت روحاني ثابت كرد سياست تعجيلي ايران
جواب نميدهد ،چراكه دليل توقف در پرونده هس��تهاي ،تأخير ايران
نيست ،بلكه عدم تمايل واقعي طرفهاي ديگر به اجراي تعهدات خود
ميباشد .برجام اگرچه عم ً
ال وجود خارجي ندارد ولي از آنجا كه ما هنوز
آن را رد نكرده درون برجام تلقي ميشويم .تعجيل در ورود براي كسي
كه اص ً
ال خارج نشده معناي درستي ندارد .امريكا از اول از برجام خارج
شده و به عبارت دقيقتر اص ً
ال به آن وارد نشده است .در زمان اوباما خروج
امريكا از برجام غيررس��مي بود .در دوره ترام��پ و بايدن خروج امريكا
رسمي و اعالمي شد ،بنابراين اگر جاي نگراني و در نتيجه ،تعجيل باشد،
اين امريكاست كه بايد نگران بوده و تعجيل نمايد ،نه ايران.
........................................................................................................................
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سليمينمين در برنامه «هاشمي بدون رتوش» از فساد دانشگاه آزاد در دوره جاسبی میگوید

دورزدن قانون و معیارهای انقالب بدعت هاشمي بود
گزارش

براي همميهنان آن سو و اين سوي «ارس»

عباس مهرياردس��تاني در يادداشتي در
روزنامه ش��رق به برخي حوادث پيراموني
قفقاز پرداخت و نوشت :اگرچه از كرانههاي
رود ارس خبرهايي حاكي از تنش ميان ايران و كش��وري با عمر 30ساله
ميرسد ،اما حقير سراپا تقصير كه نزديك 50سال است تاريخ ميخوانم و
تاريخ مينويسم ،الزم ديدم بخشي از يافتههاي خود را دراينباره قلمي كنم
تا همميهنانم كه در اين سو و آن سوي ارس زندگي ميكنند و احتماالً از
برخي وقايع آگاهي ندارند و اخبار خ��ود را از خبرگزاريهاي آنكارا و باكو
دريافت ميكنند ،حقايق را دريابند و خود به قضاوت بنشينند .ابتدا بگويم
بنده ساكنان دو سوي ارس را ايراني ميدانم ،چراكه در بيشتر سفرنامههايي
كه خارجيان درباره قفقاز ،پس از جداشدن از پيكره ايران نوشتهاند ،آنان
را ايراني معرفي كردهاند و نكته جالب اينكه حتي پس از انقالب مشروطه
نيز ساكنان اران و شروان كه به غلط جمهوري آذربايجان ناميده ميشود،
خواهان انتخاب نماينده براي مجلس شوراي ملي بودند!
نويس��نده ضمن انتقاد از برخي كمكاريها در حوزه فرهنگي و هنري
كه به مهجور ماندن زبان فارسي در استانهاي مرزي منجر شده است،
نوشت :آش آنقدر ش��ور ش��ده كه حتي در تبريز ،پايتخت دوم ايران،
برخي جوانان ناآگاه كه از سوي رسانههاي باكو و آنكارا اغوا شدهاند ،پناه
به پانتركيس��م برده و به مام ميهن و زبان ملي آن دشنام دهند ...اگر
كسي مدعي پيوستن سرزميني به سرزمين ديگر باشد ،آن ما هستيم
و نه الهام علياف و مزدوران قلمبهدست نشس��ته در بادكوبه كه ذهن
نوجوانان و جوانان اران و شروان را با ياوهسراييهايي كه خود ميبافند و
از انديشههاي اردوغان پيروي ميكنند ،مسموم ميكنند.
نويسنده شرق پس از يادآوري بخشهايي از كتاب سياحتنامه ابراهيم
بيگ در عصر قاجار نوشته است :زينالعابدين مراغهاي درباره خاك ايران
و مام ميهن كه خاك ايران را همچون سرمه بر چشم كشيده و از جدايي
قفقاز با ناراحتي سخن گفته ،در پايان يادداشت آورده است :در هر حال
آرزومنديم كه رسانههاي گروهي ،بهويژه راديو و تلويزيون ،كارشناسان
خبره در حوزه تاريخ و علوم سياسي را به ميزگردهاي مربوط به اين موضوع
دعوت كرده تا ضمن شفافسازي و ارائه تاريخ واقعي سرزمين قفقاز ،ذهن
جوانان ايران ،بهويژه جوانان استانهاي آذريزبان را با واقعيت آشنا كنند
و پايان كالم اينكه نورسلطان نظربايف ،رئيسجمهور وقت قزاقستان ،در
اجالس سران كشورهاي حاشيه درياي خزر كه در مهرماه سال  86برگزار
شد ،اذعان كرد قرارداد  1921ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي كه در
بخشي از آن به مالكيت 50درصدي ايران و اتحاد شوروي از درياي خزر
اشاره كرده ،به تاريخ پيوسته است ،بنابراين ما نيز ميگوييم قرارداد 1813
گلستان و  1828تركمنچاي به تاريخ پيوسته و سرزمينهاي جداشده از
مام ميهن در آن سوي ارس بايد به ايران بازگردد.
........................................................................................................................

مثلثي دو ضلعي

روزنامه اعتماد در يادداش��تي با عنوان مثلثي
دوضلعي ب��ه تحليل تحوالت اخي��ر در روابط
ايران و عربستان پرداخت و نوشت :در منطقه
غرب آسيا دو كشور عربستان سعودي و ج .ا .ايران خواهان آغازي جديد
در روابط سياسي خود هستند .بهرغم اينكه اين روابط به خودي خود
مشكالت منطقه را تا حد زيادي حلوفصل خواهد نمود اما باز هم داراي
تبعاتي مثبت در روابط با ساير كشورها از جمله كشور مصر با ج .ا .ايران
را در برخواهد داش��ت .كش��ور مصر ،كشوري اس��ت كه سياستها و
برنامههاي خود را با كش��ورهاي عربستان س��عودي و اياالتمتحده
هماهنگ ميكند و بالطبع هم هر زماني كه مواضع عربستان و ايران به
هم نزديك شده ،سياستهاي مصر (به عنوان ضلع سوم مثلث) بهطور
كام ً
ال طبيعي و خ��ودكار در رابطه با جمهوري اس�لامي ايران تعديل
لوفصل مشكالت
شده ...اما روابط عربستان س��عودي و ج .ا .ايران و ح 
مابين اين دو ،ميتواند به «صلحي گرم» و «راهبردي» در منطقه و در
دنياي اسالم منجر شود.
........................................................................................................................

وحدت هم مطلوبيت دارد ،هم ضرورت

روزنامه صبح نو نوشت :نوع نگاه و رويكرد حضرت
آيتاهلل خامنهاي به جهان اسالم و مسلمانان در
دوران حاض��ر ،كمنظير و مثالزدني اس��ت .در
زمانهاي كه گروهي با تكيه بر افتراقها و اختالفها راه افراط ميگشايند
و گروهي ديگر با تفريط از ظرفيت بزرگ جهان اسالم غافلاند ،ايشان
با نگاهي تمدني و نوانديشانه و درعينحال مبتني بر عزت مسلمانان،
وحدت را بهعنوان يك اصل و فراتر از نگاه كوتاهمدت به جهان اس�لام
توصيه ميكنن��د .ابتناي اين رويكرد بر جامعيت دين مبين اس�لام و
قدرت پاسخگويي به مشكالت و البته قدرت الهامبخشي آن براي مردم
سراسر جهان است .تبديل ش��دن وحدت به گفتمان مسلط در جهان
اسالم دقيقاً نقطه مقابل رويكرد استكبار و غرب در ساليان مداوم است.
تش��ويق و ترغيب به تفرق با تكيه بر اختالفها از جانب امريكا ،عامل
اصلي تنش و تشنج و افراطگرايي در خاورميانه در طول اين سالهاست.
به همين واسطه كمرنگ ش��دن ادبيات وحدت هم موجب زائلشدن
فرصتها براي جهان اسالم و حركت ب ه سمت يك تمدن بزرگ و جديد
و توليد قدرت سياسي ميشود و هم اسباب و وسيلهاي براي جنگطلبي
و آتشافروزي غرب خواهد ش��د ،بنابراين وحدت نه فقط مطلوب كه
ضروري هم هست و به نياز جهان اسالم تبديل شده است.
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عباس س�ليمينمين ،مدير دفت�ر مطالعات
و تدوي�ن تاريخ اي�ران در برنامه «هاش�مي
بدون رتوش» كه در كالبه�اوس و با حضور
علي مطهري ،غالمحس�ين كرباسچي و علي
شكوريراد برگزار شد ،با بيان اينكه مرحوم
هاش�مي خود را فراتر از قانون ميدانس�ت،
اظهار داشت :حسن روحاني 29شهريور1375
در جمع مردم س�رخه گفت« :قانون اساسي
نوكر نظام اس�ت و ارزش قانون اساسي ،آراي
مردم است .انسانهاي استثنايي و شايسته
در قالب قانون اساسي نميگنجند ».اما سخني
از هاشمي شنيده نشد كه اين حرف روحاني
را نقد كند و ايشان را دعوت به پذيرش قانون
اساسي كند و بگويد همه ذيل قانون هستند.

سليمينمين با اشاره به تحقيق و تفحص از صدا
و سيما در مجلس ششم گفت :در آن زمان هيچ
كس مانع نشد و نتيجه آن هم در مجلس قرائت
ش��د و اتهاماتي متوجه برخي افراد گشت ،اما
وقتي موضوع تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد
در مجلس كليد خورد ،افراد محقق را دستگير
و از دانشگاه آزاد بيرون كردند .در مجلس اعالم
شد كه تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد به دليل
برخورد و بيرون كردن محققان ،متوقف ش��د
اما هاشميرفس��نجاني با رياس��ت غيرقانوني
دانش��گاه آزاد و رفتارهاي غيرقانوني ايش��ان
برخورد نكرد.اي كاش حداقل ميگفت خودم
نظارت و تحقيق و تفحص ميكنم .در هيچ كجا
از خاطرات روزش��مار هاشميرفسنجاني نيز

نيامده كه ايشان گفته باش��د خودم افرادي را
براي تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد مشخص
كردم كه اموال دانش��گاه و نقل و انتقاالت پول
را بررسي كنند.
هاشمي فراتر از قانون عمل ميكرد
س��ليمينمين افزود :مرحوم هاش��مي فراتر از
قانون رفتار ميكرد تا بتواند افراد را زير چتر خود
نگه دارد ،از اين رو در دانش��گاه آزاد فس��ادهاي
بسياري شكل گرفت و بسياري از سياستمداران،
دكتراي تقلبي گرفتند ،اينها همه در خدمت يك
مركز قدرتي قرار گرفتند كه نظارت بر آن وجود
نداش��ت .رفتارهاي خالف قانون و خودمحورانه
هاش��مي را نميتوان اعتدال نامي��د .اعتدال در
رفتارهاي امام بود كه گاهي اين طيف و گاهي آن
طيف را سرزنش ميكرد.
مدي��ر دفت��ر مطالع��ات و تدوين تاري��خ ايران
خاطرنشان كرد :هاش��مي تفكر خاصي داشت
كه ب��راي آن تفكر ،قان��ون را دور ميزد و برخي
معيارهاي اساس��ي انقالب را زيرپا ميگذاشت
چراكه معتقد بود آن راه درس��ت است .يكي از
بدعتهايي كه در دوران هاش��مي پايه گذاشته
شد ،تحصيل ياران ايشان همچون آقايان روحاني
و ميرزاده در خارج از كشور بود.
سليمينمين گفت :در آن دوران به آقاي ميرزاده
يادداشت محرمانه دادم كه شما بر اساس اسنادي
براي تحصيل به استراليا تردد ميكنيد .گفتم اين
درست نيست و دنياگرايي را در بين مسئوالن و
مردم رايج ميكند .ايشان در پاسخ خواهش كرد

خبر

كه آن را منتشر نكنم و گفت سعي ميكنم اين
موضوع را جبران كنم .م��ن درج نكردم ،اما بعد
در خاطرات هاش��مي آمد كه آقاي ميرزاده آمد
و گفت س��ليمينمين كجانديش است! از آقاي
ميرزاده موضوع را جويا شدم و ايشان گفت من
چنين چي��زي را نگفتم .رفتار من ه��م واقعاً به
گونهاي نبود كه ايشان چنين اتهامي به من بزند.
در ادامه از ايشان پرسيدم كه در خصوص فساد
در دانش��گاه آزاد در دوره آقاي جاسبي نظرتان
چيست؟ ايش��ان گفت جلوي تحقيق و تفحص
گرفته شد ،اما وقتي اطالعاتي در مورد اقدامات
آقاي جاس��بي از بيرون جمعآوري ش��د ،آقاي
هاشمي گزارش آن اطالعات را به من دادند كه
70درصد آن درست بود.
وي با بي��ان اينكه هاش��مي هي��چ موضعي در
خصوص تخلفات آقاي جاس��بي نگرفت و داد و
ستد در باالترين سطح نظام را دانشگاه آزاد شروع
كرد ،اظهار داشت :هاشمي بدترين برخوردها را
با منتقدان از جمله بنده داش��ت .دانش��گاه آزاد
داراي يك وجه بيروني و يك وجه پنهان بود .وجه
بيروني دانشگاه آزاد در دوران آقاي هاشمي قطعاً
مورد تأييد همه بود ،چراكه جمعي از اس��اتيد و
دانش��جويان در حال فعاليت علمي بودند .اين
وضعيت نيز با س��رمايههاي مردم��ي و امكانات
نظام فراهم شده بود.
وزير فوقديپلم ناگاه دكترا گرفت!
اين پژوهش��گر تاريخ معاصر در ادامه بيان كرد:
آنچه من نسبت به آن حساس��يت داشتم و آن

حساسيت را به صورت مكتوب و روشهاي ديگر
به آقاي هاشمي منتقل كردم و ايشان هم توجهي
نميكردند ،فس��ادي بود كه در اليههاي پنهان
دانشگاه آزاد به وجود آمده بود .وزيري فوقديپلم
بود ،اما يكباره و در زمان وزارتش دكترا گرفت.
اين موضوع به تمس��خر گرفتن موضوع علم در
سطح مديران بود .ما يا مفهوم دكترا يا كار وزارت
را درك نميكنيم .مگر ميشود يك نفر وزير باشد
و همزمان در مقطع دكترا تحصيل كند و در آن
دوره فارغالتحصيل هم شود؟
س��ليمينمين با يادآوري اين نكته كه در دوران
رياست آقاي جاسبي بر دانش��گاه آزاد اسالمي،
مديران و نمايندگاني س��ر كالس ننشس��تند و
به ناحق دكترا گرفتند ،گفـ��ت :برخي مديران
مزاياي دولتي به دانش��گاه آزاد دادند و مابهازاي
آن دكترا گرفتند.
همكاري جاسبي و مرتضوي
در دستگيري منتقدان دانشگاه آزاد!
وي افزود :گفته شد كه هاشمي به دنبال توسعه
بود ،اما مديراني در بدنه دولت به وجود آمدند كه
وابسته بودند .آيا مديران وابسته ميتوانند توسعه
ايجاد كنند؟ هاش��مي در اليه پنهان دانش��گاه
آزاد ،مديران بيس��وادي را مدركدار كرد كه به
توسعه سياس��ي كش��ور لطمه زدند .مدير وقت
مالي و اداري دانش��گاه انتقاد كرد كه چرا اموال
دانش��جويان از دانشگاه خارج ميش��ود؟ آقاي
جاسبي با همكاري آقاي مرتضوي ،او را دستبند
زدند و از دانشگاه بيرون كردند.
چگونه ميتوان پذيرفت كه آقاي روحاني
از انگليس دكترا گرفته باشد؟!
مدي��ر دفت��ر مطالع��ات و تدوين تاري��خ ايران
خاطرنشان كرد :اينكه يك فرد همزمان معاون
رئيسجمهور باشد و در خارج از كشور مشغول
تحصيل و كسب علم در مقطع دكترا باشد ،امری
محال اس��ت يا اينكه او باي��د روش جديدي در
كشور باب كند كه موجب دنياگرايي مسئوالن
شود .چگونه ميتوان پذيرفت كه آقاي روحاني
از انگليس دكترا گرفته باشد ،اما اص ً
ال نميتواند
انگليسي صحبت كند .حقوق سختترين رشته
در انگليس اس��ت و فرد بايد به ادبيات انگليسي
مسلط باشد اما چون آنها ميدانند كه روحاني در
ايران جايگاه سياسي دارد ،ارفاق ميكنند .رفتن
آقايان به خارج از كش��ور و دكترا گرفتن ،فساد
سياسي ايجاد كرد.
وي افزود :آقاي هاش��مي ب��راي اينكه چترش
روي سر همه باش��د ،امتياز ميداد .امتياز دادن
به قشر خاص در مديريت بدعتي بود كه ايشان
پايهگ��ذاري كرد .مرحوم هاش��مي ت��ا آخرين
لحظات عمرش حاضر نش��د بپذي��رد كه آقاي
جاسبي تخلف داشته است ،دانشگاه آزاد به حياط
خلوت برخي تبديل شده بود .برخي همزمان با
اينكه در جاهاي ديگر استخدام بودند ،در دانشگاه
آزاد نيز استخدام بودند!

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس:

برخورد « »FTAFبا ایران سیاسی است

برخورد سياسي  FATFبا ايران مشهود است و نبايد سرنوشت
توس�عه كش�ور را به تحريمها و حض�ور در آن پيون�د بزنيم.

«جعفر قادري» روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا ،در باره بيانيه اخير
 FATFدر مورد ايران ،گفت :اي��ن نهاد ميتواند محدوديتهایي
را در بحث مبادالت اقتصادي براي كش��ور ايجاد كن��د ،اما نبايد
سرنوشت توسعه كش��ور را به تحريمها و حضور در  FATFپيوند
بزنيم .بسياري از مشكالت اقتصادي كشور به موضوعات داخلي و
محدوديتهايي بر ميگردد كه برخي براي كشور ايجاد كردند ،اما
ميتوان با توجه به ظرفيتها با اين موانع مقابله كرد.
قادري تكيه بر ت��وان داخل��ي را عامل رفع موان��ع بينالمللي در

مبادالت اقتصادي دانست و گفت :تكيه بر توانمندي و ظرفيتهاي
داخلي كش��ور كمك ميكن��د ك��ه بهانهگيريه��اي نهادهاي
بينالمللي درباره ايران كمرنگ شود.
وي بيانيه گروه ويژه اقدام مالي ( )FATFدرباره ايران را سياسي
خواند و گفت :ايران با تم��ام توان از حقوق خ��ود دفاع ميكند و
براي پيش��رفت كش��ور معطل حضور در  FATFيا سازمانهاي
بينالمللي نميماند .برخورد سياسي با مسئله  FATFدر محافل
و مجامع بينالمللي باعث شده تا اين نهاد در قالب مسئله اقتصادي
به اهرم و ابزاري براي سياس��تبازان و سياستمداران بينالمللي
تبديل ش��ود و آنها از اين ابزار براي پيشبرد اهداف خود استفاده

كنند .برخي نهادهاي بينالمللي س��عي ميكنند در ش��كلهاي
مختلفي براي ايران ايجاد محدوديت كنن��د و در قالب FATF
ميخواهند با تحت فشار قرار دادن ايران ،به اهداف سياسي خود
نزديك شوند.
نماينده مردم ش��يراز بيان كرد :ايران هم ميتواند با اس��تفاده از
ابزارهاي اقتصادي مقابله به مثل كرده و نگذارد سياس��تمداران
مخالف مردم ايران به اهداف خود برسند .بخشي از محدوديتهاي
 FATFمنطقي است كه ايران با پذيرش آنها مخالفتي ندارد ،اما
در مقابل ايران حاضر به پذيرفتن برخ��ي از مواد اين معاهده كه
موضوعات سياسي را دنبال ميكند ،نيست.

دفاعی

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح:

ايران بهرغم فشار مستكبران ،روزبهروز قويتر ميشود

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح با بيان اينكه
امروز نسبت به گذشته بسيار قويتر هستيم،
تأكيد كرد :با وجود فش�ارهاي مستكبران،
نظام اسلامي روز به روز قويتر شده ،پيش
رفته و سعي كرده است مشكالتش را حل كند.

به گ��زارش دفاعپرس ،نمايش��گاه كوثر واليت
با موضوع «نقش فرماندهي معظ��م كل قوا در
تحول ،ارتق��ا و مديريت دف��اع ،امنيت و جبهه
مقاومت اس�لامي» با حضور س��ردار سرلشكر
«محمد باقري» رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح
و جمعي از فرماندهان ارشد نظامي در دانشگاه
عالي دفاع ملي افتتاح شد.
سرلشكر باقري در حاشيه مراس��م افتتاح اين
نمايش��گاه اظهار داش��ت :اين تنها بخش��ي از
زحمات و تالشهاست كه امكان ارائه آن وجود
داشته و نتيجه زحمات پژوهشگران و محققان
اين حوزه است.
رئيس ستاد كل نيروهاي مس��لح با بيان اينكه
خداوند را شاكريم كه در دوراني زندگي ميكنيم
كه ثمره تالش علماي اسالم ،خون شهدا و ايثار
ملت ايران است ،افزود :جمهوري اسالمي ايران
در ۴۳سال اخير نمونهاي از حاكميت يك كشور

اسالمي بوده است.
وي با اش��اره به اينكه در تاريخ انقالب اسالمي
براي اولين بار بعد از حكومت ۱۰ساله نبي مكرم
اسالم(ص) و حكومت پنج ساله امير مؤمنان(ع)
فرصتي پيش آمده اس��ت تا بخش��ي از احكام
اسالم ناب در س��رزمين ايران براي جهانيان به
نمايش گذاشته ش��ود ،گفت :در اين چهار دهه
همه تالشها بر اين بوده است كه احكام اسالم و

قوانين ديني اجرا شود.
سردار باقري خاطرنشان كرد :نزديك ۴۳سال از
انقالب اسالمي گذشته و با وجود تمام فشارهايي
كه دنياي اس��تكبار طي اين سالها به كشور ما
وارد ك��رده ،بحمداهلل نظام اس�لامي روز به روز
قويتر ش��ده ،پيش رفته و س��عي كرده اس��ت
مشكالتش را حل كند و امروز نسبت به گذشته
بسيار قويتر هستيم.

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح ادامه داد :اين از
ابعاد مختلف بايد بررسي شود كه انديشه اسالم
ناب كه از سوي ولي امر مسلمين تبيين ميشود
و «حكم حكومتي» و الزماالجراس��ت ،چگونه
اجرا شده و ما در اجرا چه نواقصي داشتهايم ،اين
موضوع ابعاد گوناگوني دارد كه در اين نمايشگاه
به آن پرداخته شده است .كار علمي بسيار بزرگي
كه در پژوهش��گاه علوم و مع��ارف دفاع مقدس
شهيد سليماني كليد خورده ،در بُعد دفاع ،امنيت
و مقاومت اسالمي است.
سرلش��كر باق��ري اضاف��ه ك��رد :پرداختن به
اين موض��وع س��ابقهاي طوالن��ي دارد ،اما كار
منسجمتري انجام خواهد شد و ما دايرهالمعارفي
از عملك��رد جمهوري اس�لامي را در بُعد دفاع،
امنيت و مقاومت اس�لامي بر اس��اس انديش��ه
رهبري كه متأثر از اس�لام ناب است ،خواهيم
داش��ت كه اين نمايشگاه بخش��ي از آن را ارائه
كرده است.
بنابراين گزارش ،نمايشگاه كوثر واليت به موضوع
آثار پژوهش��ي ،تحقيقي و مطالع��ات راهبردي
در حوزهه��اي دفاع��ي و امنيتي ب��ا محوريت
انديشههاي مقام معظم رهبري ميپردازد.

رئيس شوراي عالي مجمع جهاني تقريب:

تشكيل مجلس اعالي ممالك اسالمي
ضروري است

رئيس ش�وراي عالي مجم�ع جهان�ي تقريب مذاهب اسلامي با
بي�ان اينك�ه ض�روري اس�ت ب�ا كم�ك كش�ورهاي اسلامي
نه�ادي تأثيرگ�ذار را س�ازماندهي كني�م ،تأكيد كرد :تش�كيل
ي�ك مجل�س اعلاي ممال�ك اسلامي ض�روري اس�ت ك�ه
بتواني�م مش�كالت خ�ود را در همين م�كان حلوفص�ل كنيم.

حجتاالسالم والمس��لمين س��يدعليقاضيعس��گر در گفتوگو با
ميزان با بيان اينكه مباحث نخبگاني در ايجاد وحدت بين مس��لمانان
تأثيرگذار است ،اظهار داش��ت :ما بايد براي پرهيز از جنگ و تنازع به
سمت فرمايشات قرآن كريم حركت كنيم .جلسات نخبگاني در منطقه
را افزايش دهيم و به اين نتيجه برس��يم كه جنگ از نظر اسالم ممنوع
است مگر در يك شرايط خاص .گفتوگوها ميتواند مقدمه فراهم شدن
زمينه براي حل مشكالت در جهان اسالم باشد و به جنگ و درگيري در
منطقه خاتمه دهد و در صورت بروز جنگ از آن جلوگيري شود.
وي با اشاره به تشكيل كميس��يون فراپادماني گفت :اين موضوع جزو
ايدههاي مجمع تقريب است كه بايد عملياتي ش��ود .در حال حاضر
سازمان ملل دست نشانده ابرقدرتهاست و هيچ نفعي به كشورهاي
ديگر نميرس��اند .قاضيعس��گر با بيان اينكه ضروري است با كمك
كشورهاي اسالمي نهادي تأثيرگذار را سازماندهي كنيم ،تأكيد كرد:
تشكيل يك مجلس اعالي ممالك اسالمي ضروري است كه بتوانيم
مشكالت خود را در همين مكان حل و فصل كنيم .امروز شاهد فعاليت
دادگاه الهه هس��تيم چرا ما اينچنين تش��كلي نداش��ته باشيم تا در
مواقعي كه جنگ روي ميدهد بدانيم متجاوز كيست و با آن برخورد و
از مظلوم دفاع شود .اين ايده خوبي است و پتانسيل آن در كشورهاي
منطقه فراهم است.
........................................................................................................................

تسليحات جديد
در رزمايش نيروي هوايي

معاون هماهنگكننده ارتش از آزمايش
تس�ليحات جديد و بوم�ي در رزمايش
فدائي�ان حري�م واليت ني�روي هوايي
خبر داد و تأكيد ك�رد :ويژگي رزمايش
اخير ،كنترل پيشرفته و آنالين رزمايش
از پس�ت فرمانده�ي در ته�ران ب�ود.

امير دري��ادار حبيباهلل س��ياري ،معاون
هماهنگ كننده ارتش در گفتوگو با مهر با اشاره به برگزاري دهمين
رزمايش اقتدار هوايي فدائيان حريم واليت نيروي هوايي ارتش گفت:
اين رزمايش داراي ويژگيها و مش��خصات خاص و ويژهاي است كه
مجموع اين ويژگيها ،قدرت هوايي و قدرت پدافند هوايي جمهوري
اسالمي را نشان ميدهد .وي ادامه داد :رزمايش اقتدار هوايي فدائيان
حريم واليت نيروي هوايي ارتش ،قدرت ،مهارت ،آمادگي و پا در ركاب
بودن كادر نيروي هوايي و به ويژه خلبان��ان جان بركف اين نيرو را به
نمايش گذاشت و همچنين سالحهاي جديد و تجهيزات بومي كه در
اختيار نيروي هوايي قرار گرفته را در معرض ديد قرار داد.
دريادار سياري نمايش خالقيت و تاكتيكهاي هوايي را يكي ديگر از
ويژگيهاي رزمايش اقتدار هوايي فدائيان حريم واليت نيروي هوايي
ارتش دانست و گفت :اين رزمايش يكي از ارزشمندترين رزمايشها
و اثرگذار در ارتقاي توانمندي و توان رزم ني��روي هوايي ارتش براي
دفاع از حريم كشور اس��ت .معاون هماهنگكننده ارتش ادامه داد :از
ويژگيهاي خاص اين رزمايش اين اس��ت كه ما رزمايش را از داخل
پست فرماندهي نيروي هوايي ارتش در تهران مالحظه كرديم ،يعني
اين هيئتي كه اينجا هستند به بوش��هر ،بندرعباس ،تبريز ،اصفهان و
ديگر نقاط كشور براي مشاهده رزمايش سفر نكردند بلكه اين رزمايش
با اين گس��تره عظيم جغرافيايي توسط ش��بكه مديريت و فرماندهي
پيشرفته به صورت آنالين در تهران و در مركز پست فرماندهي نيروي
هوايي مشاهده و تحت نظارت و ارزيابي قرار گرفت.
دريادار سياري در خصوص وجه تمايز اين رزمايش با ساير رزمايشهاي
نيروي هوايي در گذش��ته گفت :يك��ي از وجوه تماي��ز اين رزمايش
با رزمايشهاي پيش از آن توس��عه و پيش��رفت ش��بكه فرماندهي و
كنترل است كه شما از نزديك آن را مش��اهده كرديد ،حال اينكه در
بحث ابتكار ،خالقيت ،تاكتيك ،تكنيك و تجهيزات جديد و آموزش،
تغييرات و تفاوتهاي بسياري با گذشته داشته است .وي تصريح كرد:
هر رزمايش��ي كه برگزار ميكنيم بايد به عنوان يك سازمان آموزش
پذير نسبت به رزمايشهاي گذشته رش��د قابل مالحظهاي را داشته
باش��يم و رزمايش اقتدار هوايي فدائيان حري��م واليت نيروي هوايي
ارتش هم اين ويژگ��ي را دارد اما ويژگي خ��اص و منحصر به فرد آن
شبكه مديريت و كنترل پيشرفته آن است كه تمامي مراحل رزمايش
از تهران مورد بررسي و رصد قرار گرفت و اين به عنوان يك پيشرفت
قابل توجه در شبكه فرماندهي و كنترل ارتش است.
........................................................................................................................

عضو هيئت رئيسه مجلس:

باید مقابل كره جنوبی
اقدام متقابل کنیم

بايد در مقابل بلوك�ه كردن داراييهاي
اي�ران در كرهجنوبي دس�ت ب�ه اقدام
متقابل بزني�م و اگر تاكنون اي�ن كار را
كرده بودي�م ،ي�ك كش�ور اينچنيني
اي�ن گون�ه رفتاره�ا را ب�ا ما نداش�ت.

مجتبي يوسفي ،نماينده مردم اهواز در
مجلس شوراي اسالمي در گفتوگو با
فارس ،گفت :بايد در مقابل بلوكهكردن داراييهاي ايران توسط
كرهجنوبي ما نيز دست به اقدام متقابل بزنيم و نسبت به بلوكه
كردن داراييهاي اين كشور اقدام كنيم .وي افزود :اگر ما پيش از
اين چنين رفتاري را در دستوركار خود قرار ميداديم ،يكسري
كشورهاي دم دس��تي به خود اجازه نميدادند داراييهاي ما را
بلوكه كنند يا دس��ت به اقدامات مش��ابه بزنند .متأسفانه امروز
ميبينيم كه كشور كرهجنوبي دست به رفتارهاي شيطنتآميز
در مقابل ملت اي��ران با اين قدمت تاريخ تم��دن دارد ،ميزند و
س��عي در ايجاد مزاحمت دارد .يوسفي خاطرنش��ان كرد :كره
كشوري است كه سعي دارد با ساختن سريال جومونگ و امثال
آن تاريخسازي كند و خود را كشوري بزرگ جلوه دهد .ما نيز بايد
براي دادن پاسخ محكم به رفتارهاي كرهجنوبي و همراهياش با
استكبار به رهبري امريكا نسبت به بلوكه كردن داراييهاي اين
كشور اقدام كنيم.

