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الریجانی در سومین اجالس بین المجالس:

ذوالفقاری در نشست مدیران پدافند غیرعامل سراسر کشور:

مشکالت کشور ناشی از عملیات روانی است

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه امروز تهدیدات
مدام در حال تغییر است ،گفت :بخش عمدهای از مشکالت کشور ناشی
از عملیات روانی بیرونی و داخلی است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور ،حسین ذوالفقاری
معاون امنیتی و انتطامی وزیر کشور در نشست مدیران کل پدافند
غیرعامل استانداریها در تببین تهدیدات امروز کشور اظهار داشت :نام
تهدیدات امروز را باید چهره متغیر تهدید بگذاریم؛ یعنی امروزه با روند
ثابت و مشخصی مواجه نیستیم بلکه تهدیدات مدام در حال تغییر است
و شاید بتوان گفت عدم توجه به این موضوع می تواند موجب شود
عناصر کشور ناخواسته در مسیر تهدید قرار گیرند.
وی افزود :وقتی ما تهدید را دقیقا نشناسیم باعث می شود
اقداماتی که با نیت خیر و صالح جامعه صورت می گیرد ناخواسته در
مسیری قرار گیرد که خود تبدیل به تهدید شود.
ذوالفقاری تاکید کرد :بخش عمدهای از مشکالت کشور ناشی از
عملیات روانی بیرونی و داخلی است .تصویرسازی رسانهها در سالهای
گذشته از مسئوالن کشور و ایجاد فضای اتهام زنی در کشور ،زمینه
داخلی عملیات روانی را فراهم کرده است و بر بی اعتمادی مردم دامن
زده است .این فضاسازی روانی موجب شده بر تهدیدی که در بیرون
علیه کشور وجود دارد ،دامن زده شود.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با اشاره به نزدیک شدن به
هفته گرامیداشت پدافند غیرعامل تصریح کرد :برای گرامیداشت این
هفته تالش شود که برنامه های کمتری با کیفیت باالتر داشته باشیم تا
کار اثرگذارتری انجام شود.
وی خاطرنشان کرد :از همه ظرفیتها به درستی استفاده کنیم و
انرژی بی جا در مسائلی که از سوی دیگر نهادها پیگیری می شود صرف
نکنید و از دوباره کاری و ایجاد تضاد در کارها بپرهیزید.ذوالفقاری در
پایان گفت :سعی کنید در مواردی که همپوشانی میان دستگاهها وجود
دارد تکمیل کننده و پرکننده خالها باشید و به دنبال مرزبندی و خط
کشیبرنامه ها نباشید.

نیکی هیلی ،سفیر آمریکا
در سازمان ملل استعفا کرد

نیکی هیلی ،سفیر ایاالت متحده آمریکا در سازمان ملل متحد
استعفا کرده است .ترامپ در واکنش به این خبر گفت :نیکی هیلی
شش ماه پیش به او خبر داده که میخواهد در پایان سال میالدی و بعد
از دو سال نمایندگی آمریکا در سازمان ملل از این کار کنار برود .ترامپ
گفت که هیلی به عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل «فوقالعاده»
عمل کرده است.
به محض اعالم موافقت دونالد ترامپ ،گمانهزنیها در مورد یک
برنامه تغییر بنیادین در دولت آمریکا آغاز شد.
کاخ سفید هنوز رسما استعفای خانم هیلی را تایید نکرده است اما
گفت روز سه شنبه خانم هیلی با آقای ترامپ جلسه داشته است.هیلی
در حالیکه صبح روز سهشنبه از کنار خبرنگاران در کاخ سفید عبور کرد
در این مورد هیچ اظهارنظری نداشت.
منابع آگاه از رویترز و سی ان ان و سایت  Axiosاعالم کردند که
هیلی طی هفته گذشته درخصوص این مساله با ترامپ صحبت کرد و
دیروز سه شنبه استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور نمود و وی نیز
این استعفا را پذیرفت.
دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد که نیکی هیلی،
نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد ،آخر سال  ۲۰۱۸از این سمت
کنار میرود .پیشتر رسانههای آمریکایی از استعفای خانم هیلی خبر
داده بودند.ترامپ گفته است که نیکی هیلی شش ماه پیش به او خبر
داده که میخواهد در پایان سال میالدی و بعد از دو سال نمایندگی
آمریکا در سازمان ملل از این کار کنار برود .ترامپ گفت که هیلی به
عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل «فوقالعاده» عمل کرده است

آیا دولتها دوست کارگران هستند؟

ادامه از صفحه اول
در این ماههای تازه سپریشده و پسازآنکه تصمیم اشتباه دولت در
داستان نرخ ارز زمینه پرش بلند نرخ ارز را فراهم کرد و قیمت نسبی انواع
کاالها بهتناسب دالر و سایر ارزهای معتبر افزایش یافت و قدرت خرید
کارگران و سایر اقشار حقوقبگیر سقوط کرد،مجددا ً زمزمههای پیشنهاد
افزایش حقوق کارگران بنگاهها را میشنویم.
این روزها سیاستمداران پوپولیست که در دولت و در نهادهای کارگری
غیر دموکراتیک و وابسته به قدرت حضور دارند بدون توجه به اینکه دولت
اجازه داده است غول تورم از کوزه بیرون آید و بدون اعتنا به اینکه شمار
زیادی از کارفرمایان به لحاظ تعادل در درآمد و هزینه در موقعیت نامساعدی
قرار گرفتهاند ،خود را قهرمان جلوه داده و شروعکننده این بحث شدهاند
که افزایش مزد کارگران در نیمه دوم سال به دلیل افزایش شدید نرخ تورم
باید در دستور کار قرار گیرد .این سیاستمداران بدون اینکه به پیامدهای
افزایش دوباره مزدها بیندیشند و اینکه در صورت وقوع این اتفاق چه بر سر
رشد هزینهها میآورند ،تنها به امید محبوب شدن میخواهند کاری کنند
کارستان و بنگاهها را ملزم به افزایش مزد کنند.
احتماالً در این وضعیت به دلیل افزایش هزینهها،کارفرمایان مستأصل
و چند راه را تجربه خواهند کرد :نخست اینکه از شمار کارگران میکاهند
یا اینکه از ظرفیت تولید کم میکنند و کارگر جدید استخدام نخواهند کرد.
تعطیل کردن آرام و تدریجی کارخانهها تا رسیدن به این نقطه بتوانند
کارگران را مجاب کنند بیش از این توانایی ادامه فعالیت ندارند یک گزینه
دیگر بنگاههاست .ناتوانی در توسعه فعالیت جدید ،اتفاق دیگری است که
نیروی بیکار و منتظر استخدام را مأیوس میکند.
افزایش قیمت تمامشده در شرایط افزایش مزد و درنتیجه کاهش
قدرت رقابتی بنگاههای ایرانی با کاالهای خارجی و رکود فروش و تعطیل
اجباری نیز یک اتفاق ممکن دیگر است.
بنا بر آنچه توضیح داده شد میتوان نتیجه گرفت پوپولیستها با هر
هدف و راهبردی اگر بخواهد این روش را ادامه داده و در عمل با دامن زدن
به انتظارات کارگران برای دریافت مزد بیشتر با نهادهای کارگری همنوا شده
و به بهای عدم تعادل ،راهبرد انتقال فشار بر کارفرمایان را ادامه دهند ،همین
میزان اشتغال را نیز در معرض تهدید قرار میدهد.
تجربه نشان داده است دولت به لحاظ طبیعت نهاد آن ،حتی با نیت
خیر در هیچ جامعهای دوست کارگران نیست و بیشتر به بقا و افزایش
مقبولیت خود میاندیشد .حاال که آتش تورم در کشور روشن شده و قدرت
خرید کارگران را به کمتر از نصف رسانده ،پوپولیستها قصد دارند با هر
قیمت و از جیب کارفرمایان و قربانی کردن کارگران و از بین بردن تولید
محبوبیت بربادرفته خود را احیا کنند.

وزیر امورخارجه آمریکا مدعی شد که شکایت
ایران از واشنگتن نزد دیوان بینالمللی دادگستری،
سوءاستفاده از این دادگاه برای اهداف سیاسی است و
این پرونده باید مختومه شود.
مایک پمپئو ،وزیر امور خارجه آمریکا پس
از برگزاری جلسه استماع ادله آمریکا در رابطه
با شکایت ایران از دولت واشنگتن نزد دیوان
بینالمللی دادگستری (الهه) برای توقیف اموال
بانک مرکزی کشورمان در آمریکا یک بیانیه
منتشر کرد و به تکرار ادعاهای بیاساس و
گزافهگویی علیه ایران پرداخت.
بنابر گزارش پایگاه اینترنتی وزارت امورخارجه
آمریکا ،در این بیانیه آمده است :جلسه استماع در
ارتباط با پروندهای که ایران علیه آمریکا در دیوان
بینالمللی دادگستری ( )ICJمطرح شده است ،در
حالی آغاز شد که من پیش از این تاکید کردهام
شکایت ایران نزد دیوان بینالمللی دادگستری
سوءاستفاده از این دادگاه برای اهداف سیاسی و
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مشکالت جهانی نتیجه یکجانبه گرایی آمریکاست

رئیس مجلس شورای اسالمی کشورمان مشکالت
جهانی را نتیجه یکجانبه گرایی آمریکا بیان کرد و اتحاد
کشورها را در برابر اقدامات فراقانونی و یکجانبه گرایانه
خواستار شد.
الریجانی طی سخنرانی در سومین اجالس بین
المجالس اوراسیا در شهر آنتالیای ترکیه گفت :آمریکا و
رژیم اسرائیل عامل به هم ریختگی امنیت جهانی هستند
و اقدامات یکجانبه قدرت هایی مانند آمریکا در برخورد با
مسائل بین المللی ،مشکالت و چالشهای گسترده ای را برای
جامعه بین المللی ایجاد کرده است.
الریجانی خروج غیرقانونی از برجام ،تصمیم غیرقانونی
دولت آمریکا در مورد مساله فلسطین مبنی بر اعالم قدس
شریف به عنوان پایتخت یک رژیم نامشروع ،اشغالگر و
متجاوز ،خروج از پیمان آب و هوایی پاریس و به هم زدن
نظام تعرفه ای تجارت جهانی را نمونه هایی روشن از این
گونه اقدامات ذکر کرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی مبارزه منفی آمریکا با
پیمان آب و هوایی پاریس ،زیر پا گذاشتن یکی از موضوعات
حساس محیط زیستی و جهانی دانست و گفت :این امر بی
اعتنایی به حقوق همه ملتها خواهد بود.
رییس مجلس شورای اسالمی اقدام خودخواهانه،
یکجانبه و غیر قانونی دولت آمریکا در خروج از برجام و
برقراری مجدد تحریم های ظالمانه علیه ملت بزرگ ایران را
از جمله عالیم هشدار دهنده ظهور مجدد گفتمان پوسیده و
مندرس یکجانبه گرایی در روابط بین الملل ذکر کرد.
الریجانی تاکید کرد :بدون تردید این گونه نگرشها و
برخی سیاستهای چالش برانگیز و تنش زا در حوزه های
مختلف از سوی برخی کشورها ،فرآیند رشد و توسعه
همه جانبه را تحت تأثیر قرارداده و اصل حاکمیت جهانی،
چندجانبه گرایی و تجارت آزاد را با چالش رو به رو ساخته
است.
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :متأسفانه این
نگرش های به شدت خودپرستانه و استکباری ،با ادبیات
نازی همراه شده و برگرفته از توهم استراتژیک است که به
گواه تاریخ ،نتیجه آن ،بی ثباتی و ناامنی جهانی ،گسترش
هرج و مرج گرایی و تهدید صلح و امنیت بین المللی است.
رئیس مجلس شورای اسالمی ایران افزود :محیط و
فضای جهانی همکاریهای اقتصادی و توسعه ای ،در حال
تغییر است و رشد و توسعه همه جانبه ،مبنایی برای
همکاری در زمینه توسعه منطقه ای و بین المللی شده که
بیانگر یک تغییر پارادایمی در حوزه روابط اقتصادی منطقه
ای و بین المللی است.
الریجانی گفت :جمهوری اسالمی ایران تاکید می کند
که به دلیل این چالش ،ایستادگی در برابر یکجانبه گرایی،
همکاری بین اعضای مجالس اورآسیا را بیش از هر زمانی
ضروری کرده است.
الریجانی خواستار امضای توافقات تجاری میان

محسنیاژهای:
ایران در برابر جنگ
روانی و اقتصادی
با وجود پرداخت
هزینه خواهد ایستاد

اعضاء برای از میان برداشتن تعرفه ها و تجارت آزاد توسط
کشورهای عضو مجالس اوراسیا شد و گفت :این اقدام
عملیاتی مؤثر برای ایستادگی در برابر یکجانبه گرایی تجاری
آمریکا به شمار می رود.
رییس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :بر این اساس،
جمهوری اسالمی ایران معتقد است که اعضای این نشست
باید با اتخاذ سیاستهای هوشمندانه ،متوازن و فعال ،روند
چندجانبه گرایی را بیش از گذشته تقویت کنند و حوزه
همکاریهای سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی و تجاری خود را
بازتعریف کرده و توسعه دهند.
رئیس مجلس شورای اسالمی ،مجالس اوراسیا را نهادی
برای تعامل و تبادل نظر دانست و گفت :بدون شک این
نشست با شعار «همکاری اقتصادی ،محیط زیست و توسعه
پایدار» فرصت مناسبی است تا گفت و گوهای سازنده ای
درباره تغییرات ایجاد شده در همکاریهای اقتصادی منطقه
ای و بین المللی و توسعه همه جانبه داشته باشیم و اقدامات
جدی تری را برای از میان بردن چالشهای پیش رو انجام
دهیم.
الریجانی گفتگوهای اعضا در دو نشست قبلی در مسکو
و سئول را عالوه بر عمیق تر کردن فهم و برداشت مشترک
اعضاء از همکاری و مشارکت ،مسیر جدیدی برای شکل
گیری منطقه اوراسیا به عنوان یک قطب مؤثر برای توسعه
پایدار اجتماعی و فرهنگی باز بیان کرد.
رییس مجلس شورای اسالمی گفت :فکر می کنم
مسیر جدید ،با حضور چشمگیر رؤسای محترم مجالس و
هیاتهای پارلمانی هموارتر شده و بیانگر یک عزم و اراده
سیاسی و اقتصادی قوی تر برای ورود به مرحله عملیاتی
و اجرایی است.
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :امروز مقابله با
بحران های زیست محیطی نیازمند توجه ویژه و همکاری
جمعی است و جمهوری اسالمی ایران نیز همانند سایر
کشورهای منطقه از پیامدهای سوء زیست محیطی در

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه دشمن با هدف قرار دادن
معیشت و اقتصاد مردم و جنگ روانی در صدد براندازی نظام است،
گفت :علی رغم تفکر برخی افراد غافل ،ایران اسالمی در برابر جنگ
روانی و اقتصادی دشمن با وجود پرداخت هزینه خواهد ایستاد و
تسلیم نخواهد شد.
حجت االسالم محسنی اژهای در مراسم تودیع و معارفه رئیس
کل دادگستری آذربایجان غربی که در سالن اجتماعات امام علی
(ع) ارومیه برگزار شد با تاکید به اینکه عدالت یکی از ارکان قضاوت
است ،گفت :عدالت یک امر وجودی بوده که باید در انسان حاصل
شده و قاضی باید بر اساس ضوابط و اصول قضاوت کند.
وی نیروی انتظامی را از نهادهای بالنده و روبه جلو کشور
دانست و اظهار کرد :بی شک هیچ نهاد و دستگاهی در کشور
همچون نیروی انتظامی پیدا نمیشود که تنوع ماموریت این چنینی
داشته و در مبارزه با فساد و مفسدین اقتصادی جز موثرترین

جهان معاصر رنج می برد که از جمله این پیامدها می
توان به وضعیت دریاچه تاریخی و زیبای ارومیه اشاره
کرد و عالوه بر این عدم توجه به مسائل محیط زیست
منطقه ،بخش های وسیعی از استان های غربی جمهوری
اسالمی ایران را با پدیده ریزگردها ،غبار و آلودگی هوا
مواجه ساخته است.
وی خطاب به رئیس مجلس ترکیه ادامه داد :بحران
سوریه ،در حال تبدیل شدن به زخمی کهنه و بسیار پیچیده
است و سال هاست که مردم این کشور از بی ثباتی و فقدان
امنیت رنج می برند و همین قدرت های مزاحم و ماجراجو
باعث طوالنی شدن بحران سوریه شده و مانع اعمال حق
تعیین سرنوشت مردم این کشور هستند.
آقای الریجانی گفت :جمهوری اسالمی ایران از آغاز
بحران سوریه تاکنون با درخواست دولت سوریه ،به یاری
مردم سوریه در مقابله با تروریسم شتافت و همواره بر نقش
حق مردم سوریه برای تصمیم گیری در خصوص آینده
کشور خود و ضرورت دستیابی به یک راه حل سیاسی درون
زا و سوریه محور ،تاکید کرده است.
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :همکاری های
ایران ،ترکیه و روسیه برای سامان بخشی شرایط سوریه،
تالشی منطقه ای در راستای مبارزه با تروریسم و افراط
گرایی و کمک به مردم و دولت سوریه است و ما از همکاری
سایر کشورها در این مسیر استقبال می کنیم.
الریجانی گفت :باید همه همکاران بدانند مساله
تروریسم خاتمه نیافته است کما این که در اهواز اتفاق افتاد.
رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :از نظر
جمهوری اسالمی ایران تنها مردم یمن حق تصمیم گیری
در مورد آینده کشور خود را دارند و ما از یمن مستقل،
متحد ،با ثبات ،امن و یکپارچه در مسیر توسعه حمایت
می کنیم و توقف تداوم تجاوز خارجی ،محاصره غیرقانونی
و کشتار بی رحمانه مردم یمن و بازگشت به مسیر گفت
وگوهای یمنی -یمنی را راه حل بحران می دانیم.

دستگاه است.
وی با اشاره به اجتماع بسیجیان گفت :حضور همراه با اقتدار
بسیجیان از یک طرف نشان از شعور و شعار عظمت مردمیترین
نهاد دنیا و از یک طرف اقتدار و ابهت رهبر انقالب بود.
محسنی اژهای با بیان اینکه دشمن  ۲سال است با تمام توان
تبلیغاتی ،نیروهای آسیب دیده از سوی انقالب اسالمی را برای ایجاد
ناامنی در داخل کشور آموزش میدهد ،گفت :پاسخ نیروهای نظامی
کشور در حمله دقیق به مقرر تروریستها در سوریه یک اخطار نه
به تروریستها بلکه به حامیان تروریستها بود که نیروهای امنیتی
و نظامی ایران جواب هرگونه بازی کودکانه را قاطعانه خواهند داد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد :علی رغم تفکر برخی افراد
غافل ،ایران اسالمی در برابر جنگ روانی و اقتصادی دشمن با وجود
پرداخت هزینه خواهد ایستاد و تسلیم نخواهد شد.
وی منصب قضاوت را یک منصب الهی دانست و گفت :قاضی

الریجانی گفت :جمهوری اسالمی ایران از سازمان ملل
متحد و کشورهای موثر در بحران یمن میخواهد به جای
صدور قطعنامههای کم اثر یا طرحهای غیرعملی که بیشتر
متجاوزان را برای ادامه حمالت غیرقانونی خود تشجیع
میکند ،تالشهای خود را در جهت توقف فوری حمالت،
اتخاذ تدابیر الزم برای انجام اقدامات فوری و موثر در حفاظت
از جان و مال و امنیت غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان
افزایش دهند.
رئیس مجلس شورای اسالمی ایران تاکید کرد :امروز
به دلیل رفتار غیرمسئوالنه آمریکا و اقدامات جنایتکارانه
رژیم صهیونیستی ،مردم فلسطین از نظر شرایط زیستی در
وضعیت دشواری قرار گرفتهاند و آمریکا تحت عنوان مبهم
و مجعول «معامله بزرگ قرن» به شیوههای غیرانسانی قصد
دارد مردم مظلوم فلسطین را از زندگی در سرزمین خویش
محروم کند و این رفتار ستمکارانه به نتیجه نخواهد رسید و
باعث افزایش درگیریها در منطقه خواهد شد.
وی افزود :اگر آمریکا به دنبال معامله بزرگ قرن
است ،باید گام در راه توافق بزرگ قرن بر سر حکومت مردم
فلسطین برای انتخاب سرنوشت خود به صورت دمکراتیک
بگذارد ولی ظاهرا ً عقل سیاسی آنها با هرگونه توافق ،ستیز
دارد.
رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :آمریکا
اقدام مخرب دیگری را در منطقه دنبال کرده و با ایجاد
هراسهای تصنعی منطقهای ،از کشورهای منطقه اخاذی
می کند و با کمال تأسف این اقدام همراه با ادبیات سخیف
و تحقیرآمیزی نسبت به برخی کشورهای منطقه است و
گاه سخن از استراتژی جدید امنیتی منطقه بیان می شود
ت
که هدفی جز اخاذی در آن نهفته نیست البته این سیاس 
رسوایی است و بیداری در منطقه عمیقتر از آن است که با
این لفاظیها دچار اشتباه محاسباتی شود اما برای طراحان
توطئه ،پرهزینه خواهد بود.
الریجانی تصریح کرد :امروز روشن شده است که با
نوع رفتار غیرمتعهدانه آمریکا بیان ایجاد هرگونه انضباط،
چه اقتصادی و چه امنیتی از زبان سیاستمداران آمریکا
به طنز بیشتر شباهت دارد تا واقعیت و معموالً هم به بد
سرانجامی منجر می شود و این اقدامات سخن مارکس را به
ذهن متبادر میکند که تکرار وقایع تاریخ با کمدی آغاز و به
تراژدی ختم میشود.
وی در ادامه آمادگی کامل مجلس شورای اسالمی
ایران را برای همکاری در جهت تحقق اهداف و راهکارهای
تعیین شده همکاریهای چند جانبه و کمک به ایجاد یک
نظم امنیتی پایدار در منطقه اوراسیا اعالم کرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی از پیشنهاد رئیس
مجلس ترکیه مبنی بر ایجاد کمیتههای تخصصی برای
برگزاری اجالس حمایت کرد و همچنین به ملت عراق و
رئیس پارلمان این کشور برای برگزاری انتخابات دموکراتیک
و شکلگیری مجلس این کشور تبریک گفت.

همیشه در معرض لغزش و بین و حق وباطل است و باید با استناد
از دین و قرآن در مقابل سختیها و کار فراوان صبر و حوصله داشته
باشد.
محسنی اژهای با اشاره به اینکه قرارها باید متناسب با پروندهها
و جرم صادر شوند ،افزود :متاسفانه قرارهای صادره برخی پروندههای
استان مناسب پروندهها نیستند که باید رسیدگی شوند.
وی با بیان اینکه قانون ،قوه قضاییه را تا مرحله صدور حکم
از ذکر نام اشخاص مجرم منع کرده است ،خاطرنشان کرد :باید با
اطالع رسانی صحیح و بجا مردم را از اقدامات قوه قضاییه آگاه کنیم
تا یاس و نا امیدی را که دشمن به کشور پمپاژ کرده از بین ببریم.
معاون اول قوه قضاییه افزود :دشمن با هدف قرار دادن معیشت
و اقتصاد مردم و جنگ روانی در صدد براندازی نظام است و در
چنین شرایطی با اتحاد و وحدت و تثبیت اقتصاد وتولید داخلی
نقشههای دشمن را خنثی خواهیم کرد.

سرلشکر باقری :امنیت کشور خط قرمز ماست

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت :جمهوری اسالمی ایران در برابر تجاوز
و ظلم ساکت نمینشیند و امنیت کشور را خط قرمز خود میداند.
به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع ،سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل
نیروهای مسلح در اولین همایش«نقش قدرت هوائی در اقتدار ملی» که صبح
سه شنبه در سالن همایش های نمایشگاه هوایی سازمان صنایع هوایی نیروهای
مسلح وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد ،ضمن قدرانی
از ایثارگران و جهادگران عرصه های هوایی در سطوح مختلف عملیاتی و تعمیراتی،
گفت :اینگونه همایش ها ارزشمند است و بستر مناسبی در خصوص قدرت هوایی
و هم اندیشی و هم افزایی در مسیر روشنی برای آینده کشور فراهم میکند.
وی در ادامه افزود :در این ایام حوادث مهمی در پیش روی داشتیم از جمله
تالش ارزشمند و مقتدرانه عملیات ضربت محرم که توسط نیروی هوافضا سپاه
با موشکهای ساخت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به قلب تروریست ها
صورت گرفت و نشان داد که جمهوری اسالمی ایران در برابر تجاوز و ظلم ساکت
نمی نشیند و امنیت کشور را خط قرمز خود دانسته و بدین وسیله از ترویست ها
انتقام سختی گرفتند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اظهار کرد :بسیج مستضعفین شهریور ماه را
با رنگ بوی دیگری در کشور متجلی کرد و در سراسر کشور همایش و رزمایش
عاشورائیان را با حضور یکصد هزار نفر در حضور فرمانده معظم کل قوا حضرت امام
خامنه ای برگزار و اقتدار ،آمادگی و در صحنه بودن ملت را به نمایش گذاشتند و
نشان دادند مجموعه بسیج مظهر قدرت ملت ایران اسالمی است.
سرلشکر باقری با بیان اینکه قدرت هوایی به عنوان بخشی از قدرت کشور
که با هدف ارائه اراده ملی متجلی می شود در راستای منافع کشور است ،عنوان
کرد :برگزاری اولین همایش «نقش قدرت هوائی در اقتدار ملی» از اهمیت و ارزش
بسیاری برخوردار است و باید به آن توجه شود.
وی تصریح کرد :در قرن بیستم و بعد از جنگ جهانی اول و دوم
هواپیماهای دورپرواز  ۲۰۰۰و  ۳۰۰۰کیلومتر قدرت پروازی شوروی و آمریکا
را افزایش داد به گونه ای که به یکی از عوامل قدرت تغییر کننده مبدل شد

و نظریه پردازی در این جنگ قدرت  ،نقشه جدیدی از کره زمین ارائه کرد و
نشان داد که پرواز از قطب شمال و قطب جنوب اهداف را نزدیک تر می کند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه در بخش هوایی در سالهای بعد،
بازدارندگی نقش اساسی خود را در نیروهای مسلح جهان نشان می دهد گفت :در
جنگ  ۱۹۹۰آمریکا ئیها با بهره گیری از بمب های حجم باال با بمباران رژیم عراق
 ،آنها را وادار به تسلیم کرد ،اما در جنگ  ۲۰۰۳تعداد پروازها کاهش پیدا کرد و
در کنار آن از بمب های هوشمند کنترل از راه دور استفاده شد ،البته درست است
که این نوع قدرت هوایی نقش تعیین کننده ای در نبرد کالسیک داشته ،اما این
نوع قدرت هوایی در جنگ  ۳۳روزه رژیم اشغالکر قدس برعلیه حزب اهلل نشان داد
که کارایی خود را از دست داده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد :بحث ریزپرنده ها و تجهیزات نوین هوایی در
حال پیشرفت است و هواپیماهای بدون سرنشین رادارگریز مسیر پیشرفت خود
را طی می کند و خوشبختانه ریزپرنده ها و تجهیزات نوین هوایی در دسترس
کشورهای مانند ایران اسالمی قرار دارد به گونه ای که هزینه کمتر و کارآمدی
باالیی دارد.رئیس ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به این که پهبادها امروزه چه
در جبهه استکبار و چه در کشور عزیز ما در حال توسعه است ،عنوان کرد :ما
خوشبختانه در این مسیر توسعه متوازن و خوبی را داشته ایم و این توسعه به
سالهای دفاع مقدس برمی گردد که از سال  ۱۳۶۳آغاز شد و امروز ایران اسالمی
جزء  ۷قدرت اول جهانی در این زمینه محسوب می شود.
سرلشکر باقری افزود :در مسئله توسعه قدرت هوایی نظامی کشور هیچ
تردیدی وجود ندارد و این پیشرفت باید به گونه ای باشد که در صورت درگیری
با دشمن به آنها اجازه ندهیم حاکمیت هوایی ما را به مخاطره بیندازند و نیروهای
هوایی بتوانند عملیات خود را انجام داده و از نیروهای دریایی و زمینی پشتیبانی
نزدیک کنند.
وی گفت :در زمان صلح قدرت هوایی ماموریت های زیادی دارد از جمله اگر
مجموعه تروریستی در نزدیکی مرزهای کشور مقر ایجاد کند ما ساکت نخواهیم
نشست و ماموریت های از این دست برای حفاظت از مرزهای هوایی و همکاری با

پمپئو :پرونده شکایت ایران از آمریکا باید مختومه شود

تبلیغاتی است.
پمپئو در ادامه ادعاهای خود گفت :ایران در
سال  2016در اعتراض به اقداماتی که آمریکا برای
مقابله با حمایت این کشور از حمالت تروریستی
علیه آمریکا و دیگران و به عالوه در پاسخ به
دیگر فعالیتهای بیثبات کننده ایران در جهان
به کار گرفته ،این شکایت را مطرح کرده است.
این اقدامات شامل این است که قربانیان تروریسم
اجازه یابند در دادگاههای آمریکا خواستار دریافت
غرامت از ایران و نهادهای ایرانی شوند .ریشه این
اقدامات در رابطه با این پرونده شامل بمبگذاری
در محل تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در
بیروت در سال  1983میشود که در نتیجه آن
 241صلح طلب آمریکایی جان خود را از دست
دادند.
وی که به نظر میآید از یک شکست دیگر
برای کشورش دردادگاه الهه هراس دارد ،افزود :ما
مدیون این قهرمانان از دست رفته ،خانوادههایشان و

قربانیان فعالیتهای تروریستی هستیم و بهطور قوی
در برابر ادعاهایبیاساس ایران در دادگاه الهه دفاع
میکنیم ،جایی که نشان خواهیم داد این پرونده باید
مختومه شود.
وزیر امورخارجه آمریکا همچنین با بیان
اینکه واشنگتن به مقابله با ایران و اعمال فشار
بر این کشور ادامه خواهد داد ،مدعی شد که
فعالیتهای مخرب ایران یکی از دالیلی بوده
که این کشور تصمیم به خروج از پیمان مودت
(1955با ایران) گرفته است.
شکایت دولت جمهوری اسالمی ایران از آمریکا
نزد دادگاه عالی سازمان ملل از آنجایی انجام شده
است که پیمان مودت تصریح میکند هر یک از
طرفین میتوانند اختالفات ناشی از تفسیر یا اجرای
این عهدنامه را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع
دهند.
عهدنامه مودت ،روابط اقتصادی و حقوق
کنسولی (Treaty of Amity, Economic Relations,

 )and Consular Rightsکه بهطور مختصر با نام پیمان
مودت شناخته میشود در سال  ۱۳۳۴در زمان
ریاست جمهوری دوایت آیزنهاور و نخستوزیری
حسین عالء (در ایران) در پی وقوع کودتای ۲۸
مرداد امضا شد.
پیمان مودت ایران و آمریکا شامل یک مقدمه
و  ۲۳ماده ،متضمن مقررات توسعه روابط بازرگانی و
تنظیم روابط حقوقی و کنسولی دو کشور با تأکید
بر صلح و دوستی پایدار میان دو کشور است .این
توافق در  ۲۳مرداد  ۱۵( ۱۳۳۴اوت ( )۱۹۵۵کمتر از
یک هفته تا دومین سالگرد کودتا علیه دولت مصدق)
توسط مصطفی سمیعی معاون وزارت امور خارجه
ایران و سلدن چیپن سفیر کبیر فوقالعاده آمریکا در
تهران امضا شد و در  ۲۶اردیبهشت  ۱۶( ۱۳۳۶مه
 )۱۹۵۷پس از آنکه اسناد آن در تهران مبادله شد،
وارد مرحله اجرایی شد و عم ً
ال از این سال تاکنون
مهمترین چارچوب حقوقی دوجانبه میان ایران و
آمریکا باقی ماندهاست.

پدافند که موضوع بدیهی است بسیار حائز اهمیت است.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح بیان کرد :دکترین قدرت هوایی ما در صورتی
کارآمد است که بومی باشد و با تاثیرناپذیری از تحریم های نظامی ،دارای تداوم،
پایداری و تجهیزات آن در دسترس باشد.
سرلشکر باقری تصریح کرد :بهره گیری از مزیت های اساسی مانند نیروی
انسانی متخصص از جمله دانشمندان کوشا ،شرکت های دانش بنیان و مراکز
پژوهشی باید در حوزه قدرت هوائی مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه عنوان کرد :در این زمینه توجه به شیوه های خالقانه بسیار با
اهمیت است و فقط نباید دنبال تقلید و یا مهندسی معکوس باشیم و خروج از راه
های سنتی و خودداری از مسابقات تسلیحاتی از موضوعاتی است که بایستی در
این راستا مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل نیروهای مسلح در پایان با ارزشمند قلمداد کردن اقدام
سازمان صنایع هوائی وزارت دفاع در برگزاری این همایش تأکید کرد:
دبیرخانه همایش «نقش قدرت هوائی در اقتدار ملی» باید دائمی شود و
دبیرخانه علمی به مسیر خود ادامه دهد ،باید پژوهشهای نیروی هوایی،
طرح سوال و میزگرد علمی خود را در طول سال ادامه دهد و دو سال یک
بار این همایش برگزار و در جمعهای تخصصی روی موضوعات آن کارکرد و
جمعبندی ها را مورد بررسی قرار داد.

بنابر این گزارش ،جمهوری اسالمی در سال
 ۲۰۱۶علیه توقیف دو میلیارد دالر داراییهای ایران
در آمریکا به دادگاه الهه شکایت کرد .این شکایت
پس از آن انجام شد که دادگاههای آمریکا مدعی
شدند ایران در بمبگذاریهای سالهای  ۱۹۸۳و
 ۱۹۹۶با صدها کشته نظامی آمریکایی و فرانسوی
دست داشته است و باید به خانوادههای قربانیان
غرامت پرداخت کند.
بر اساس قوانین آمریکا خانوادههای قربانیان
تروریسم میتوانند خواهان دریافت غرامت از
کشورهایی شوند که حامی تروریسم شناخته
میشوند و طبیعی است که این غرامت از محل
داراییهای کشور مربوطه دیوان عالی ایاالت متحده
آمریکا در ماه آوریل  ۲۰۱۶جمهوری اسالمی را به
پرداخت دو میلیارد دالر غرامت به  ۱۰۰۰خانواده
کشتهشدگان آمریکایی در چند عملیات تروریستی
محکوم کرد.
دادگاههای آمریکا ادعا میکنند که جمهوری

اسالمی را در بمبگذاری  ۲۳اکتبر )۱۳۶۲( ۱۹۸۳
در پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان و نیز در
بمبگذاری  ۲۵ژوئن  )۱۳۷۵( ۱۹۹۶در برجهای خُ َبر
عربستان سعودی دست داشته است.
دیوان بینالمللی دادگستری هفته گذشته نیز
پس از بررسی شکایت دیگر کشورمان از آمریکا در
اعتراض به بازگشت تحریمهای ضد ایرانی واشنگتن،
به نفع ایران رای داد و برای آمریکا قرار موقت صادر
کرد مبنی بر اینکه واشنگتن باید تحریمهای خود
علیه ایران را که تامین کاالهای بشردوستانه شامل
دارو و درمان ،تجهیزات کشاورزی و تامین قطعات
و خدمات حمل و نقل هوایی را هدف قرار میدهد،
لغو کند.
این دادگاه تاکید کرد که این تحریمهای آمریکا
خسارات جبرانناپذیری به همراه خواهد داشت و
جان مردم ایران را به خطر میاندازد و بعالوه آمریکا
باید کانالهای پرداخت پول برای واردات این کاالها
به ایران را تضمین کند.

