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ایـــران

جانش��ین فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه
نقطه زنیتوپها از دستاوردهای مهم رزمایش غیر
مترقبه نیروی زمینی بود گفت :این رزمایش آزمونی
برای یگانهای واکنش س��ریع و متحرک هجومی
بود.بهگزارشایسنا،امیرسرتیپنوذرنعمتیجانشین
فرمانده نیروی زمینی ارتش با تشریح دستاوردهای
رزمایشغیرمترقبهایننیروگفت:یگانهایواکنش
سریع و متحرک هجومی به منظور ارتقای آمادگی
رزم��ی ،باال بردن ت��وان دفاعی ،تحرک و جابحایی
س��ریع یگانه��ا در کوتاهتری��ن زمان ممکن در این
رزمایش حضور یافتند .وی با اشاره به تغییر ساختار
یگانهای نیروی زمینی افزود :این رزمایش آزمون
بسیار خوبی برای یگانهای منطقه شمال غرب بود
تا آمادگی دفاعی و س��رعت عمل خود را در منطقه
وس��یعی به نمایش درآورند .نعمتی خاطرنشان کرد:
ام��روزیگانه��ایتوپخانهنی��رویزمینیارتشبه
درجهای از آمادگی دست یافتهاند که اهداف مورد نظر
راباشلیکحتییکگلولهمنهدممیسازند.ویادامه
داد :امروز نیروی زمینی ارتش جمهوری اس�لامی
ایران با خود اتکایی در طراحی و تولید تجهیزات و
ادوات نظامی مورد نیاز به خودکفایی رسیده است و در
مقابل هر نوع تهدید دشمنان متناسب با نوع تهدید،
تجهیزات جدید را امتحان خواهد کرد.

مردم هوشیار عراق اجازه سوءاستفاده
دیگران را نمی دهند

وزیر امورخارجه گفت :هوش��یاری مردم عراق مانع
از آن میش��ود که ناراحتیهای مش��روع آنها که
دولت عراق نیز این ناراحتیها را به رسیمت شناخته،
موجب سوءاس��تفاده دیگران قرار گیرد .به گزارش
ایسنا ،محمدجواد ظریف در تشریح موضع جمهوری
اس�لامی ایران نس��بت به ناآرامیهای اخیر عراق،
اظهار داش��ت :ما معتقدیم که مردم عراق صاحبان
این کشور هستند و باید حقوق آنها رعایت شود.

ج فارس هیچ
حضور بیگانگان درخلی 
دستاوردیندارد

فرمان��ده نیروی دریایی س��پاه با بیان اینکه حضور
بیگان��گان درخلیج فارس هیچ دس��تاوردیندارد،
گف��ت :ب��ا بهرهگیری از ت��وان و دانش فنی داخلی
در آینده نزدیک بهس��مت تولید ش��ناورهای تندرو
با س��رعت ۱۰۰نات میرویم .به گزارش ایس��نا به
نقل از س��پاه نیوز؛ س��ردار س��رتیپ پاسدار علیرضا
تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در بدو ورود
فرمانده کل س��پاه به فرودگاه س��ردار جنگل رشت
 ،اظهار داش��ت :امروز ش��اهد رونمایی از شناورهای
دریای��ی تن��درو ت��ا  90نات س��رعت خواهیم بود.
فرمان��ده نی��روی دریایی س��پاه خاطرنش��ان کرد:
ب��ا بهرهگی��ری از ت��وان و دان��ش فن��ی نیروهای
نخب��ه داخل��ی ،در آین��ده نزدیک بهس��مت تولید
ش��ناورهای تن��درو با س��رعت  100نات میرویم.
س��ردار تنگس��یری با بیان اینکه «دستیابی به این
پیشرفتها را مدیون تالش جوانان این سرزمین و
رهبری مدبرانه رهبر معظم انقالب هستیم» افزود:
دشمن هیچگاه از ما راضی نخواهد بود مگر اینکه بنا
به فرمایش قرآن کریم ،ما را بهشکل خود درآورد.

تاثیراجراییشدنالیحهتابعیت
فرزنداندرکاهشآسیبهایاجتماعی

س��خنگوی کمیس��یون فرهنگی مجلس با اشاره به
اینکه با اجرایی شدن الیحه تابعیت فرزندان حاصل
از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی وضعیت هویتی
ح��دودبی��شازیکمیلیوننفرازاینفرزندانتعیین
تکلی��ف میش��ود ،اظهار ک��رد :همچنین در کاهش
آس��یبهای اجتماعی موثر خواهد بود .سیده فاطمه
ذوالقدر در گفت و گو با ایسنا ضمن تشکر از مورد توجه
ق��رار گرفتن تصویب الیحه تابعیت فرزندان حاصل
از ازدواج زن��ان ایران��ی با م��ردان خارجی در مجلس
شورای اسالمی از سوی شورای نگهبان و قوه مجریه
گفت :ما در بررس��ی و رفع ایرادات این الیحه ش��اهد
همکاری خوبی از سوی شورای نگهبان بودیم .وی
افزود :امیدواریم با اجرایی ش��دن این الیحه تکلیف
وضعی��ت حدود بیش از یک میلیون فرزندان حاصل
از ازدواج زن��ان ایران��ی با مردان خارجی از نظر قانونی
تعیینتکلیفشدهودغدغهمادرانایرانیدارایچنین
فرزندان در این زمینه برطرف شود .امیدواریم پس از
این که شرایط آنها از سوی مراجع ذی صالح تایید شد
تابعیت ایرانی خود را دریافت کرده و به عنوان نیرو و
سرمایههای انسانی برای ایران مفید واقع شوند.

خــبرویـژه

تشریح دستاوردهای رزمایش
غیرمترقبه نیروی زمینی ارتش

دشمنهیچگاه
عاملپیشرفت
نمیشود

فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه دشمنان ملت ایران هیچگاه عامل پیشرفت ما نمیشوند ،گفت :تمام قدرتهای جهان بدانند که اگر بخواهند با سرنوشت ملت ایران بازی کنند ،با سرنوشت
آنها بازی میکنیم .به نقل از سپاه نیوز،سرلشکر حسین سالمی با بیان اینکه استقالل سیاسی مهمترین نوع استقالل یک کشور است تصریح کرد :استقالل به معنای حاکمیت یک ملت
بر سرنوشت خود و آزادی عمل برای پیشرفت و توسعه است .وی استقالل سیاسی را به معنای جلوگیری از دخالت بیگانگان دانست و عنوان داشت :استقالل سیاسی زمانی محقق میشود
که یک ملت در عرصههای مختلف روی پای خود بایستد و به توان خود متکی باشد.

رهبر معظم انقالب در ديدار نخبگان جوان و استعدادهاي برتر علميتصريح فرمودند؛

میتوانستیم بمب اتم بسازیم اما نساختیم

جوان نخبه پاره تن ايران عزيز ماست
گ�روه سياس�ي:صدها ت��ن از نخب��گان و
اس��تعدادهاي برتر علميکش��ور ،روز گذشته
(چهارش��نبه) ب��ا حضرت آي��تاهلل خامنهاي
رهبر انقالب اس�لاميديدار کردند .به گزارش
اس��کناس  ،حضرت آي��ت اهلل خامنهاي رهبر
معظ��مانقالباس�لاميدردي��داردوهزارنفر
از نخبگان جوان و اس��تعدادهاي برتر علمي،
ادامه پيشرفت علميکشور را در کوران حرکت
پرشتاب علميجهان ،کام ً
ال ضروري و حياتي
خواندند و با اش��اره به ش��وق سرش��ار ،انگيزه
تحسين برانگيز و اعتماد به نفس جوانان نخبه
تأکي��د کردن��د :هر جوان نخبه پ��اره تن ايران
عزيز ماس��ت و براي رفع مش��کالت نخبگان
بايد سند راهبردي امور نخبگان را کام ً
ال جدي
اجرا و پيگيري کرد .حضرت آيت اهلل خامنهاي
مطالب��ي را ک��ه  ۱۲نفر از نخبگان در اين ديدار
بي��انکردن��دوتأملجواناننخبهدرخصوص
مس��ائلمهمکش��وررابسيارخوبولذتبخش
ارزيابي کردند و با تأکيد به مس��ئوالن مربوطه
ب��راي دنبال کردن مطالبات و پيش��نهادهاي
نخب��گان گفتن��د :حرکت علميآغاز ش��ده در
کش��ور نيازمند استمرار اس��ت ،البته رتبههاي
ب��االي علميايران در برخي رش��تههاي نوپا
مانند نانو و زيس��تفناوري بس��يار افتخارآميز
اس��ت اما به هيچوجه کافي نيس��ت و نبايد ما
را قانع کند ،بلکه بايد پيش��رفت علميبا شتاب
ادامه يابد .ايشان با اشاره به بازديد روز گذشته
خودازنمايشگاهشرکتهايدانشبنيان،وجود
انگيزه ،اعتماد بهنفس و خودباوري در حرف و
عمل جوانان متخصص را نشانهاي شوقانگيز
از اس��تمرار جريان علميدر کشور برشمردند و
خاطرنش��ان کردند :اين جوانان فقط نخبگان
 ۳۰ش��رکت از چهار هزار ش��رکت دانشبنيان
کش��ور بودن��د که اين عدد باي��د در طول يک
مدت محدود و مش��خص ،چندين برابر ش��ود.
حض��رت آي��ت اهلل خامنهاي الزمه تحقق اين
هدف را ايجاد زيرساختهاي قانوني در خصوص
پيش روي
شرکتهاي دانشبنيان و رفع موانع ِ
آنها برش��مردند و گفتند :مکرراً تأکيد کردهايم
که محيط کس��ب و کار بايد اصالح ش��ود مث ً
ال
مجوزي که بايد ظرف يک هفته صادر ش��ود،
ش��ش ماه زمان نب��رد ،موازيکاريهاي غلط
حذف ،و انحصار برداشته شود.

نکاتي براي موفقيت نخبگان


رهبر انقالب اسالميس��پس به بيان چند نکته
خطاببهنخبگانجوانپرداختند«.اجراوتحقق
جدي سند راهبردي امور نخبگان» اولين نکته
م��ورد تأکي��د حضرت آي��ت اهلل خامنهاي بود.
ايش��ان اجراي کامل اين س��ند را موجب رفع
بسياري از مشکالت در زمينه پيشرفت علمي،
تجاريس��ازي محصوالت علم��يو فناوري و
حل س��اير مش��کالت بخش علميخواندند و
گفتند :بنياد نخبگان موظف اس��ت به اين سند
بپردازد و شورايعالي انقالب فرهنگي نيز بايد
با بهروزرس��اني اين س��ند ،تحقق آن را مطالبه
و دنبال کند« .مأيوس نش��دن از القائات منفي
جرياني بددل که جنبش علميکش��ور را انکار
ميکند»توصيهبعديحضرتآيتاهللخامنهاي
به جوانان نخبه بود .ايشان افزودند :يک جريان
بددل و بدخواه که متأسفانه در داخل دانشگاهها
نيز حضور دارد ،اصل جهش علميکشور را که
يک واقعيت عيان است ،انکار و تالش ميکند
ب��االق��اءاينکههيچاتفاقعلميمهميرخنداده
اس��ت،م��ردمرادچ��ارترديدونخبگانرانااميد
کند ،اما شما در مقابل اين جريان هرگز مأيوس
نش��ويد .رهب��ر انقالب اس�لامييکي ديگر از

جرياني در کشور نخبگان را از ماندن در ايران دلسرد ميکند

کاره��اي زش��ت اين جريان ب��ددل را داللي و
انتقال نخبگان مستعد به خارج از کشور دانستند
و گفتن��د :ج��وان نخبه به ايران تعلق دارد و پاره
تنکش��وراس��ت،اماآنهابهدنبالدلسردکردن
وي��افريفت��ناوب��اوعدههايپوليياغيرپولي
و موهوم هس��تند که مسئوالن وزارتخانههاي
بهداشت و علوم موظفند از دانشگاهها در مقابل
اي��ن جري��ان مراقبت کنند .حض��رت آيت اهلل
خامنهاي افزودند :برخالف القائات اين جريان،
مقامات عالي کش��ور از مشکالت و اخبار منفي
همباخبرهستندامايقين ًاجنبههايمثبتجريان
علميکش��ور بر جنبههاي منفي آن غلبه دارد.
ايشان هنر انقالب اسالميرا جرأت دادن به مرد
و زن ،و پير و جوان براي ورود به ميادين دشوار
از جمله ورود در ميادين علميکه حتي تحسين
دش��منان را نيز به دنبال داش��ته است ،خواندند
و با يادآوري مواردي از افتخارات علميکش��ور
گفتند:اس��تفادهازظرفيتعلميدربخش��هاي
مختلف کش��ور به «باال بردن قدرت دفاعي»،
«درمانوپزشکيپيشرفتهوکنترلبيماريها»،
«مس��ائل فني مهندس��ي»« ،زيستفناوري
وتولي��دمحص��والتبادوامب��افناورينانو»و
«فناوريصلحآميزهستهاي»،منجرشدهاست.
حضرت آيت اهلل خامنهاي خاطرنش��ان کردند:
ب��ا وجود اين دس��تاوردهاي واضح ،برخي افراد
حرکتعلميکشورراتخريبوانکارواگربتوانند
برسر راه آن مانعتراشي ميکنند .ايشان افزودند:
البته اين موانع بايد برداش��ته ش��ود و مسئوليت
به عهده مسئوالن مراکز مربوط است ،اما شما
جوان��انعزي��زبهحرکتپرش��وق،مضاعفو
ب��دونوقف��هخوددرمقابلاينجريانانحرافي
ادامه دهيد .رهبر انقالب اسالمي ،توجه به علوم
انسانيرادرهمهنهادهاينخبگانيازجملهبنياد
نخبگان ضروري خواندند و گفتند :وقتي جوان
نخبه ايراني ،در زمينه مهندسي در تراز جهاني
عملميکندودرس��اختدس��تگاههايبسيار
پيچيده ،کارهاي بس��يار مهميانجام ميدهد،
طبع�� ًا حضور او در عرصههاي��ي مانند اقتصاد،
حقوق و مديريت و ارائه راه حل براي مشکالت
اقتصاديوآسيبهاياجتماعي،مؤثروراهگشا
خواهد بود .ايش��ان برخي مشکالت اقتصادي
موجود را ناشي از کمبود تحقيق علميدانستند
و افزودند :با دانش نخبگاني ميتوان راه حلهاي
خوبي براي اين مسائل يافت .حضرت آيت اهلل
خامنهاي با تأکيد بر اجراي کامل س��ند بس��يار
ارزش��مند نقشه علميکش��ور افزودند :حضور
نخبگان جوان در عرصه علوم انس��اني موجب
ميش��ودپرورشاندامعلميکش��وربهصورت
متناسب صورت گيرد ،نه اينکه يک بخش فوق
العاده قوي باش��د و بخش��ي ديگر ضعيف و کم
جان .رهبر انقالب همراه بودن علم با فرهنگ

صحيح انساندوستي را زمينه ساز استفاده بشر
از منافع حقيقي علم و دانش خواندند و يادآوري
کردند:علمبس��يارمهموبس��يارنافعهستهاي
وقتي با فرهنگ غلط قدرت طلبي همراه ش��د،
ب��ه توليد بمب هس��تهاي انجامي��د و به تهديد
بزرگدنياو بش��ريت تبديل ش��د .حضرت آيت
اهللخامنهايبااشارهبهموضعقاطعانهوشجاعانه
جمهوري اسالميدرباره حرمت شرعي استفاده
از بمب هستهاي تأکيد کردند :ما با وجود اينکه
ميتوانس��تيمدراينراهقدمبرداريم،براس��اس
حکماسالمعزيزکاربرداينسالحراحرامقطعي
شرعي اعالم کرديم ،بنابراين هيچ دليلي ندارد
کهبرايتوليدونگهداشتسالحيکهاستفادهاز
آنمطلق ًاحراماست،هزينهکنيم.ايشانپايبندي
ج��دي به مباني ديني و ش��رف مل��ي را دو الزام
مجموعههاي نخبگاني برش��مردند و افزودند:
دانشمندايرانيوقتيبافرهنگاسالميوايراني
آميخته ميش��ود ،عنصر راهبردي حيات ملت
ميشود و به کشور روح و توان ميبخشد .ايشان
درزمينهضرورتهمراهيعلمبافرهنگصحيح
افزودند :ما از شاگردي و يادگيري هيچ ابايي و
ننگي نداريم اما نميخواهيم دانشگاههاي ما باز
توليد«دانشگاههايامريکاييباهمانفرهنگ
غلطغربي»باشند.رهبرانقالبباابرازخرسندي
از فضاي ايراني -اس�لاميمجموعههاي فعال
درعرصههايس��لولهايبنيادي،نانو،زيس��ت
فناوري و هستهاي گفتند نخبگان فعال در اين
زمينهها ،کار علميرا نوعي جهاد ميدانند و اين
تفکر و نگرش در همه محيطهاي دانش��گاهي
مورد نياز اس��ت .حضرت آيت اهلل خامنهاي در
جمعبندياينبخشازسخنانشانتأکيدکردند:
ش��رايط ما با ش��رايط ديگران متفاوت است .ما
بايد ايراني بينديشيم ،ايراني فکر کنيم و ايراني
زندگيکنيمکهرعايتواجرايالگويپيشرفت
اس�لامي -ايراني ميتواند به اين هدف کمک
شايانيکند.ايشانتقليدازفرهنگدانشگاههاي
غرب��يراباع��ثازبينرفتننوآوريوابتکارات
علميخواندند و گفتند :تقليد از ديگران ،نوزايي
و نشاط حقيقي علميرا هم از بين ميبرد .رهبر
انقالب اسالميدر ششمين نکته سخنان خود،
جامع��ه نخبگان��ي را به ايفاي نق��ش در زمينه
ديپلماسيعموميفراخواندند.ايشانگردآوردن
ايرانفرهنگيبزرگ»يعنينخبگان
«نخبگان ِ
قلمرو وسيع فرهنگ ايراني در قرنهاي گذشته
را نمون��هاي از ظرفي��ت بالقوه جامعه نخبگاني
خواندن��د و افزودند :ارتباطگي��ري و گردآوري
نخبگان منطقه غرب آسيا ،جهان اسالم ،محور
مقاوم��توحت��يگردآورينخبگانحقجوي
عال��م در همه کش��ورها از جمل��ه امريکا و اروپا
ميتوان��دبانوعينهادس��ازيب��هارائهوترويج
«دانش پاک و با شرافت» و «انديشه درست»

منجر ش��ود .حضرت آيت اهلل خامنه اي ،با نقد
برخي کمکاريها در ارائه راه س��وم برخاس��ته
از انقالب اس�لاميبه جهانيان گفتند :راه ما نه
سوسياليستياستنهمتکيبرليبرالدمکراسي.
ما به برکت اسالم راه سوميرا به ملتها ارائه کرده
ايم که بايد بيش از پيش با سخن منطقي و عمل
خود،دلهارابهاينراهس��ودمندبرايبش��ريت
جذب کنيم و ملتها را از نفوذ روزافزون فرهنگ
منحطغربنجاتدهيم.رهبرانقالبدرآخرين
فراز سخنانش��ان در جم��ع دو هزار نخبه جوان
بر ايجاد و گس��ترش اميد تأکيد کردند و گفتند:
نخبگان،اساتيدوپيشروانحرکتعلمينگذارند
اميد به وجود آمده براي پيش��رفت علميکشور
دچاراختاللشود.ايشاندرهمينزمينهافزودند:
در کشور البته مشکالت مختلفي وجود دارد اما
نبايد اين مش��کالت را يکطرفه و بدون توجه
به موفقيتها مدام مطرح و بر سر آن مرثيه خواني
ک��رد،چ��راکهدراينصورتاميددردلجوانان
کم فروغ ميشود .رهبر انقالب اسالميتوجه و
تبيين موفقيتهاي بزرگ را از وظايف نخبگان
در قبال نسل جوان دانستند و افزودند :استعداد
ايرانيبعدازانقالببهوجودنيامدهبلکهموهبتي
هميشگي و خدادادي است ،اما انقالب با ميدان
دادن به اين استعدادها ،ايران را از حالت راکد و
عقب افتاده و وابس��ته ،به کش��وري مستقل ،در
حال پيشرفت و برخوردار از موفقيتهاي فراوان
تبديل کرد که بايد به اين واقعيات توجه کامل
داش��ت .ايش��ان نتايج «مقايسه پيشرفتهاي
علميدانشگاهها در چهل سال اخير را با قبل از
انقالب»حيرتآورخواندندوافزودند:اينحرکت
عظيم البته در اول راه است ،اما به فضل الهي و
همت نخبگان و جوانان به اوج خواهد رس��يد و
جوان ايراني بايد با اين نگاه به آينده بنگرد.

توصيههاي رهبري به جوانان نخبه


حضرتآيتاهللخامنهايتوکل،تقواومعنويت
را ماي��ه امي��د حقيقي و روزافزون خواندند و به
نخبگان جوان توصيه کردند :هرچه ميتوانيد
دله��ايپاکت��انراپاکت��رکنيدودرحرف و
عم��ل خداوند کريم را همواره مدنظر داش��ته
باش��يد ،آن وق��ت همراهي و ي��اري خدا را در
پيشرفت مداوم احساس و درک خواهيد کرد.
رهب��ر انق�لاب در پايان سخنانش��ان با تکرار
س��خنان چند س��ال قبل خود يادآوري کردند:
گفته ايم که بايد به گونهاي پيشرفت کنيم که
 ۵۰س��ال بعد هر نخبهاي و هر کس��ي که در
جهان خواست تازههاي علم را فرا بگيرد ،ناچار
بهدانستنزبانفارسيباشدوتحققاينهدف،
حتم ًا در دايره هوش و استعداد و همت ايراني
امکان پذير است .در اين ديدار همچنين آقاي
ستاري معاون علميو فناوري رئيس جمهور،
پيش��رفت درونزاي علميرا براس��اس نيروي
انس��اني ،آم��وزش و فرهنگ بوم��ي ،رويکرد
بني��اد مل��ي نخبگان اعالم کرد و گفت :از نظر
ما نخبه کسي است که براي کشور خود ارزش
افزوده و اش��تغال ايجاد کند و بر اين اس��اس
حمايته��اي بنياد ملي نخبگان منوط به انجام
کار و تالش و نوآوري است .آقاي ستاري ،طرح
س��رآمدان علميو برگزاري جوايز مصطفي و
شهيد احمدي روشن را از جمله برنامههاي در
حال اجراي بنياد علمينخبگان خواند و افزود:
اقتصاد دانش بنيان در نقطه مقابل اقتصاد نفتي
و وابسته است و در آن ،کيفيت نيروي انساني و
وارد کردن بخش خصوصي به سرمايه گذاري
اصل است .در اين ديدار قبل از سخنان رهبر
انقالب  ۱۲تن از نخبگان و محققان رشتههاي
مختلف ،ديدگاههاي خود را بيان کردند.

پایگاه د هیل بررسی کرد؛

ایران آمریکا را برای بازگشت به برجام تحت فشار قرار داده است

گروه سیاسی:د هیل در گزارشی به سیاست فشار حداکثری بر ایران
پرداخت و نوش��ت :یک س��ال پس از فشار حداکثری ،ما شاهد تنش
بیشتر در منطقه ،کاهش تعهدات برجامی ایران و پرتاب موشکها و
جنگهای بیشتر منطقهای هستیم .اکنون این ایران است که آمریکا
را برای بازگشت به برجام تحت فشار قرار داده است.
به گزارش اسکناس به نقل از د هیل ،از ماههای قبل روند تدریجی
کاهش تعهدات برجامی ایران آغاز شده است .این در حالی است که
رهبر ایران اعالم کرده است که روند کاهش تعهدات برجامی ایران
ادامه خواهد یافت تا نتیجه مطلوب حاصل شود .وقتی ترامپ از برجام
خارج شد ،ایران به تعهدات برجامی خود متعهد بود و بر اساس این

توافق عمل میکرد .اما ترامپ به اعمال سختترین فشارها بر ایران
پرداخت .ایران نیز در واکنش تعهدات خود را ذیل برجام کاهش داده
اس��ت .اکنون ایران از س��انتریفیوژهای پیشرفته برخوردار است که
همگی در حال فعالیت هستند .بنابراین میتوان اقدامات هستهای
ایران در راستای کاهش تعهدات برجامی خود را پاسخی دانست که
این کشور به کمپین «فشار حداکثری» آمریکا میدهد.
سیاس��ت تش��دید فشار اقتصادی واشنگتن به گونهای طراحی شده
اس��ت که ایران را مجبور کند برای دس��تیابی به توافق بهتر به میز
مذاک��ره بازگردان��د .در س��ال اول دولت ترام��پ به اعمال تحریمها
علی��ه ای��ران پرداخت ،اما ای��ران تصمیم گرفت تا با وجود تحریمها

به برجام متعهد باشد.
ای��ن تحری��م بر اقتصاد ایران آس��یب زده اس��ت .ام��ا ایران از صبر و
ش��کیبایی اس��تفاده کرده است .اکنون افزایش تحریمها باعث شده
است ایران هم به اعمال فشار بر آمریکا بپردازد و از موضع قدرت با
آمریکا برخورد کند .یک سال پس از فشار حداکثری ،ما شاهد تنش
بیشتر در منطقه ،کاهش تعهدات برجامی ایران و پرتاب موشکها و
جنگهای بیشتر منطقهای هستیم .اکنون این ایران است که آمریکا
را برای بازگشت به برجام تحت فشار قرار داده است.
از سوی دیگر ایران اقدامات خود را بازگشتپذیر میداند و خواهان
اجرای برجام و برداشته شدن تحریمهاست.

جــهان

بنسلمان برای خشنودی آمریکا
هر کاری میکند

یک مقام بلندپایه جنبش حماس ،بازداشت اعضای
این جنبش در عربستان سعودی را در راستای کسب
رضای��ت آمری��کا و رژیم صهیونیس��تی خواند .این
مس��ئول حماس تأکید کرد که ولیعهد س��عودی
تالش دارد به هر طریقی شده ،آمریکاییها را راضی
نگ��ه دارد؛ ب��ه گونهای که تا کن��ون هیچ موضعی
علیه سیاس��تهای واش��نگتن در قبال حمایت از
اس��رائیل که حقوق فلس��طینیها را نقض میکند،
نگرفته است.

تاکید رئیس جمهور عراق
بر اصالحات در کابینه

رئیس جمهوری عراق اعالم کرد :انجام اصالحات
در کابینه با هدف بهبود عملکرد آن و ارائه خدمات
به ش��هروندان ضروری اس��ت .به گزارش ایسنا ،به
نقل از س��ومریه نوز ،برهم صالح رئیس جمهوری
عراق در نشس��ت خبری گفت :مردم عراق مصمم
هس��تند اقداماتی را در راستای ساخت کشور انجام
دهند و وظیفه ما انجام اصالحات ضروری است به
گونه ای که زندگی آزاد کریمانه را برای آنها فراهم
کند .وی افزود :تظاهرات حق هر شهروندی است
با این ش��رط که مس��المت آمیز بوده و خونی ریخته
نشود و اموال عمومی نیز آسیب نبیند.

ادعای آنکارا :قصد اشغال هیچ
منطقهای در سوریه را نداریم

«ابراهیم کالین» س��خنگوی رئیسجمهور ترکیه
مدعی شد ترکیه به دنبال اشغال شمال سوریه نیست
بلکه عملیات نظامی برای کمک به بازگشت آوارگان
سوری به خانههایشان است .کالین در گفتوگو با
شبکه «سی .ا ِن .ا ِن» توضیح داد« :موضوع منطقه
امن دو هدف اصلی را دنبال میکند[ .اول] مرز ترکیه
را ام��ن میکن��د .دقیقا همانطور که آمریکاییها به
دنبال امنیت مرزی برای خودش��ان هس��تند ،ما نیز
باید امنیت مرزهایمان را تامین کنیم .و هدف دوم
منطقه امن ،فراهم کردن مکانهایی برای بازگشت
امن و داوطلبانه پناهندگان [سوری] است».

توطئههایی برای ناکام گذاشتن
انقالب سودان

«وجدی صالح» س��خنگوی ائتالف «قوی الحریة و
التغییر»(احزاب آزادی و تغییر) روز سهش��نبه(دیروز)
گف��ت ک��ه توطئههایی در داخ��ل و خارج برای ناکام
گذاشتن انقالب و ایجاد بیثباتی در کشور در جریان
اس��ت .صالح افزود که «عناصر رژیم س��ابق (عمر
البشیر) شبانهروز برای ناکام گذاشتن انقالب و ایجاد
مش��کالتی ب��رای برهم زدن امنیت و ثبات کش��ور
ت�لاش میکنند ».طبق گزارش خبرگزاری آناتولی،
سخنگویائتالفمعارضانگفتکهموفقیتانقالب
سودانبهنفعبرخیقدرتهایبینالمللیومنطقهای
نیست چرا که آنها خواهان دموکراسی نیستند.

«محور مقاومت» تهدید جنگ در
منطقه را مهار کرد

ش��یخ نعیم قاس��م معاون دبیر کل حزباهلل گفت:
مح��ور مقاومت موفق ب��ه ایجاد توازن بازدارندگی
در مقابل حمله آمریکایی-اسرائیلی-س��عودی شد
و این باعث شد خطر جنگ کنار برود .وی در ادامه
به س��اقط ش��دن پهپاد آمریکایی توس��ط ایران (در
خردادماه امسال) اشاره کرد و گفت ،ایران خواهان
جنگ نیست اما از جنگ به عنوان هزینهای ضروری
برای حمایت از حاکمیت خود نمیترسد .واشنگتن
خواستار جنگ بود اما هنگامی که توانایی ،آمادگی
و عزم ایران (برای دفاع) را دید مشخص شد چقدر
از این جنگ میترسد.

آمریکاییهاباتحقیقاتاستیضاح
ترامپموافقند

نتای��ج دو نظرس��نجی تازه نش��ان میدهند که اکثر
رایدهندگانازاستیضاحترامپحمایتمیکنندامابر
سر برکناری او از ریاست جمهوری اختالف وجود دارد.
بهگزارشایسنا،نظرسنجیمشترکشبکهانبیسی
و روزنامه وال اس��تریت ژورنال دریافته اس��ت که ۵۱
درصدازمردمآمریکااتهاماتعلیهدونالدترامپ،رییس
جمهور آمریکا را که بر سر تماس تلفنی او با همتای
اوکراینیاش مطرح شده ،اتهاماتی جدی میدانند که
بایدتحتتحقیقاتقرارگیرد.حمایتازبرکناریدونالد
ترامپازجایگاهریاستجمهوریامامورداتفاقنیست
و در حالی که  ۴۳درصد از آمریکاییها با آن موافقند،
 ۴۹درصد با برکناری او اعالم مخالفت کردهاند .هشت
درصد از ش��رکتکنندگان در این نظرسنجی نیز نظر
خاصی را در این باره اعالم نکردهاند.

