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اخبار
هجوم نیروهای هوابرد به مواضع
دشمن فرضی در سواحل مکران

سخنگوی رزمایش اقتدار  ۹۹نزاجا گفت :در
مرحله اول این رزمایش برای نخس��تین بار
عملیات مشترک تهاجمی تیپ هوابرد با بهره
گیری از انواع س�لاحها و تجهیزات مکانیزه
در س��واحل مک��ران اجرا ش��د .ب��ه گزارش
مهر ،امیر س��رتیپ ش��رفی اعالم کرد :تیپ
 ۵۵هواب��رد نیروی زمینی ارت��ش در مرحله
نخس��ت رزمایش با اجرای عملیات چتربازی
و با اس��تفاده از نفربرهای  BMP۲که برای
نخستین بار در جریان این رزمایش به صورت
ترکیبی انجام شد؛ طرحهای عملیات آفندی
را اج��را کردند .وی اف��زود :نیروهای هوابرد
در قال��ب صده��ا چترباز طی ی��ک عملیات
از پیش تعیین ش��ده توس��ط چندی��ن فروند
هواپیمای س��ی  ۱۳۰نیروی هوایی ارتش با
پرش هماهنگ و دقیق در نقاط تعیین ش��ده
فرود آمدند و همزمان با بارریزی تسلیحات و
تجهیزات نظامی از جمله موتور س��یکلتها،
موشک اندازهای  ۱۰۷میلیمتری و توپهای
 ۲۳میلیمتری در منطقه عمومی رزمایش ،با
به��ره گیری از این تجهی��زات اهداف تعیین
ش��ده در س��احل را مورد حمله ق��رار داده و
تصرف کردند .سخنگوی رزمایش اقتدار ۹۹
نزاجا گفت :اس��تفاده از نفربرهای ارتقا یافته
توسط نیروهای هوابرد ،اجرای عملیات تاخت
با بهره گیری و پش��تیبانی از انواع سالحها،
تصرف مناطق س��احلی ،بارگیری تجهیزات
زرهی و تس��لیحات نیمه سنگین در کمترین
زمان ممکن و اج��رای یک عملیات منطبق
با صحنههای واقعی از جمله نقاط قوت تیپ
هوابرد و نیروهای واکنش سریع نزاجا در این
مرحله از رزمایش است.
دالالن و حقوقیهای بورس ،خون
مردم را در شیشه کردند

نماین��ده م��ردم کاش��مر در مجل��س ضمن
انتقاد از سیاس��تهای دول��ت در تنظیم بازار
سرمایه گفت :دالالن با روابط ناسالم و رانت
اطالعات��ی وحقوقیها که ب��ه حق خود قانع
نبودند ،خون حقیقیها را در شیش��ه کردهاند.
به گزارش مهر ،حجت االس�لام جواد نیک
بین در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس
شورای اس�لامی ،در تذکری شفاهی با بیان
اینکه تذک��ر من درخص��وص تصمیم های
غل��ط دولت درباره بازار بورس اس��ت ،گفت:
قوه قضائیه پیگیری کند چه کسانی در اواخر
مردادماه خروار خروار س��هام خود را فروختند
و ب��ا پول مردم جیب خ��ود را پر کردند .وی
تصریح کرد :دولت غیر از اینکه سرمایه های
مال��ی مردم را از بین ب��رد ،اعتماد مردم را به
سرمایه گذاری در بورس که در واقع سرمایه
گذاری در حاکمیت و نظام است را نیز از بین
برد ،دالالن با روابط ناسالم و رانت اطالعاتی
و حقوق��ی ه��ا که به حق خود قان��ع نبودند،
خون حقیقی ها را در شیشه کرده اند .نماینده
مردم کاشمر در مجلس با اشاره به اینکه وزیر
اقتصاد ،خرید سهام پاالیش یکم را تضمین و
تبلیغ کرد ،افزود :چه کسانی زیان سهامداران
را جبران می کنند؟ آیا این زیان قابل جبران
است؟ نیک بین ضمن انتقاد شدید از عملکرد
دولت در بازار س��رمایه و بورس ،تاکید کرد:
شما سرمایه های مردم را از بین بردید .بارها
و بارها با تصمیمات غل��ط خود انقالب را تا
لبه پرتگاه سقوط کشاندید در صورتی که این
مردم پای نظام و انقالب خود ایستاده اند.
تحریمها ادامه داشته باشد ،دوربینهای
آژانس جمعآوری میشود

رئیس کمیس��یون امنیت ملی گفت :تحریم
ه��ای نفت��ی و بانکی ایران برطرف نش��ود،
دسترس��ی های آژانس در حد  NPTباقی
خواهد ماند .به گزارش باش��گاه خبرنگاران
جوان ،مجتبی ذوالنور اظهار کرد :نمایندگان
در ح��وزه ماموریته��ای نیروهای مس��لح
را از وزی��ر دف��اع مطرح کردند که با پاس��خ
امی��ر حاتمی ی��ک نفر از نمایندگان س��وال
کنن��ده قانع ش��د و س��وال دو نماینده دیگر
در بررسیهای بعدی با محوریت کمیسیون
امنیت و کمیته دفاعی بررس��ی خواهد شد.
وی افزود :قرار ش��د که با حضور نمایندگان
وزارت دفاع ،سازمان برنامه و بودجه ،وزارت
کش��ور و دس��تگاههای ذیربط این موضوع
بررس��ی و مرتفع ش��ود .دوربینه��ای آنها
جمع آوری خواهد ش��د ،اما در قانون اخراج
بازرس��ان آژانس پیش بینی نشده است .این
قانون سوم اسفنداجرایی میشود و اگر کسی
بخواهد امتن��اع کند ،در قانون برخورد جدی
قضایی ب��ه عنوان ضمان��ت اجرایی در نظر
گرفته شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی
گفت :برجام ُمرد و بوی گند آن مردم را آزرده کرده و این مجلس انقالبی
با قانون انقالبی خود آن را دفن کرد .به گزارش مهر ،جواد کریمی قدوسی
در جلس��ه علنی امروز مجلس شورای اسالمی و در جریان سوال خود از
وزیر امور خارجه مبنی بر اینکه علت تالش ش��ما برای مذاکره با آمریکا
سه هفته پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی چیست؟ ،گفت :در سالروز
صدور پیام امام (ره) به اتحاد جماهیر ش��وروی هستیم که در  ۱۱دی ماه
س��ال  ۶۷خطاب به صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی و در اولین

روز سال میالدی  ۸۹سفرایی را همراه با نامه ای به کاخ مسکو فرستادند.
وی خاطرنش��ان کرد :امام راحل (ره) در آن نامه الهی خبر از فروپاش��ی
اتحاد جماهیر ش��وروی و همچنین فروپاشی ایاالت متحده آمریکا داد و
امروز ،یک روز تاریخی است که ما شاهد فروپاشی آمریکا هستیم و کاخ
ستم و کنگره این کشور زیر پای دژخیمان قرار دارد .نماینده مردم مشهد
و کالت در مجلس گفت :مق��ام معظم رهبری در زمان انتخابات آمریکا
فرمودند که از من س��وال ش��ده از میان ترامپ و کلینتون کدام یک بهتر
است که رأی بیاورد ،ایشان اعالم کردند که با هر دو موافقم زیرا هر کدام

ترامپ تداعی کننده بنالدن است

که رأی بیاورد آمریکا را تا  ۴سال آینده به زمین خواهد زد زیرا این وعده
الهی است و اکنون در حال محقق شدن ،است .کریمی قدوسی خطاب به
ظریف ،تصریح کرد :آمریکای تماشایی را تماشا کنید ،این همان آمریکایی
است که شما در آغازین روزهای مذاکره بیان کردید ،آمریکا با یک بمب
می تواند ایران را از پای درآورد .وی بیان کرد :مردم این مجلس انقالبی
را انتخ��اب کردند که از دل آتش ،خ��ون و فتنه که آخرینش همین فتنه
بورس بود که رئیس مجلس شورای اسالمی در نطق پیش از دستور خود
به حق به آن اشاره کرد.

رئیس مجلس:

مجلس با مسئوالن خاطی بازار سرمایه برخورد میکند

گروه سیاسی :رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به
اینکه دولت باید درباره بازار بورس و س��رمایه پاسخگو
باش��د ،گفت :مجلس با مس��ئوالن خاطی بازار سرمایه
برخ��ورد میکن��د .محمدباقر قالیب��اف در نطق پیش از
دستور جلسه علنی مجلس شورای اسالمی ،گفت :سند
بودجه مهمترین س��ند مالی دولت و س��ند تعیین کننده
زندگی مردم در طول یکسال است .سرچشمه مشکالت
اقتصادی کش��ور ،از کس��ری بودجه اس��ت و برای حل
مش��کالت و بازگرداندن ثبات اقتص��ادی و رفع التهاب
بازار باید از اصالح ساختار بودجه آغاز کنیم .وی تصریح
ک��رد :با این وجود ،ذکر چند نکته درباره رویکرد مجلس
یازدهم در خصوص اصالح ساختار بودجه ضروری است.
هر چند بنای مجل��س از روز اول تالش برای تعامل با
دولت در مسیر رفع ایرادات الیحه بودجه بوده است ،ولی
مس��ئوالن اجرایی باید توجه کنند که با ارائه اطالعات
ناقص نمیت��وان گرهی از مش��کالت مردم ب��از کرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی افزود :دولت در اظهارات
رس��انهای تاکید میکند که معیش��ت م��ردم در اولویت
است ،ولی متأسفانه در عمل ،الیحه بودجه با محوریت
تقویت معیشت مردم نوشته نشده است .اینجانب پس از
اظهارات برخی مس��ئوالن اجرایی ،علیرغم میل باطنی
برای روش��ن ش��دن افکار عمومی در خصوص الیحه
بودج��ه الزم میدانم چند نکته ع��رض کنم .قالیباف با
بی��ان اینکه الیح��ه بودجه  ،۱۴۰۰عالوه بر گس��ترش
بیانضباطی مالی در کش��ور ،بخش��ی از عوائد ،امکانات
و منابع کش��ور را از سر سفره مردم برمیدارد و به جیب
سودجویان میریزد ،گفت :اعتبارات دستگاههای اجرایی
دولت ،رشد بیسابقهای داشته چنانکه برخی دستگاهها،
بیش از صد درصد رشد داشتهاند .پرسش مهم اینجاست
چرا وقتی هزینههای زندگی مردم چند برابر شده و باید
اتفاق�� ًا دس��تگاههای دولتی صرفه جویی کنن��د ،اینقدر
آس��وده ریخت و پاش کردند؟ وی اف��زود :وظیفه ما در
مجلس آن اس��ت که اولویت توزی��ع امکانات را از چاق
کردن داللها به سمت قوی کردن مردم تغییر دهیم؛ ما
در این مسیر ثابت قدم هستیم و از جوسازیهای شبکه
خطرن��اک رانت خواران هراس��ی نداریم .رئیس مجلس
شورای اس�لامی تصریح کرد :برخی میگویند چون در
میانه جنگ اقتصادی هس��تیم ،این حجم از سختیها و
فش��ارها اجتنابناپذیر است؛ درست است و ما هم قبول
داریم ،اما این فشار باید اول بر مسئوالن وارد آید و نباید
با سو مدیریت زندگی مردم را سختتر کنند .قالیباف با

بیان اینکه نمیشود در یک جنگ اقتصادی انتظار داشت
مردم درخط مقدم مقابله با دش��من بایس��تند و سختی
بکشند ولی برخی افراد در ساحل امن و آسایش ،روز به
روز مرفهتر ش��وند ،ادامه داد :ما مسئوالن باید از پوسته
اطرافیان خود خارج ش��ویم .فقط زعفرانیه را نبینیم؛ به
غیزانیه هم نگاه کنیم و ببینیم سیاستهای تبعیض آمیز
ما چگونه ع��دهای از مردم را از حق خودش��ان محروم
کرده اس��ت؛ بفهمیم که حقوقهایی که به نیمه ماه هم
نمیرسد ،یعنی چه و متوجه شویم با یارانه زندگی کردن
چه مفهومی دارد .ای��ن روند توزیع تبعیضآلود امکانات
باید ابتدا در بودجه تغییر کند و مردم در اولویت مسئوالن
قرار گیرند .وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در
این توزیع تبعیض آمیز بح��ث نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰
است ،گفت :نرخ ارز با دستور مسئوالن تعیین نمیشود؛
ن��رخ ارز با عملکرد آنها و مجموعه سیاس��تهای پولی
و مال��ی تعیی��ن میش��ود .بگذارید ن��رخ ارز در فضایی
شفاف ،قانونمند و طبق س��ازوکارهای اقتصادی تعیین
ش��ود .رئیس مجلس شورای اسالمی افزود :مردم عزیز
دقت داشته باش��ند که مجلس تا کنون هیچ نرخ ارزی
را تکلیف و تحمیل نکرده اس��ت .م��ا باید با تصمیمات
اقتصادی خود ،نرخ ارز را به ثبات برسانیم .سیاست ارزی
مطلوب ،واقعی بودن و تک نرخی بودن ارز اس��ت ولی
باید همزم��ان جلوی رانت ارز  ۴۲۰۰هم گرفته ش��ود.
نرخ ارز همان اس��ت که دولت توانسته در بازار مدیریت
کند .ما هی��چ کفی برای آن نخواهیم گذاش��ت و هیچ
س��قفی هم برای فروش نفت تعیین نمیکنیم .قالیباف

اظهارداش��ت :دولت قیمت ارز را هر قدر میتواند پایین
بیاورد وهمچنین هر مقدار که میتواند نفت بفروشد .ما
در تنظی��م بودجه مانع این کار نخواهیم ش��د .ما اجازه
نمیدهیم منابع کش��ور ،صرف هزینههای بیهوده شود.
قب� ً
لا هم ع��رض کردهام ،ن��رخ ارز ب��ه مدیریت دولت
بس��تگی دارد و این نرخ روی هیچ کاغذی و پشت هیچ
تریبونی تعیین نمیش��ود .به هر میزان که دولت تالش
کند ،نرخ واقعی ارز پایین بیاید؛ همان نرخ ،معیار مجلس
خواه��د بود .وی با بیان اینکه مجلس در فرآیند اصالح
س��اختار بودجه به نفع مردم ۵ ،رویکرد اصلی را مد نظر
قرار داده است ،افزود :رویکرد اول تقویت معیشت مردم
از طریق حفظ قدرت خرید آنها ،کاهش ریخت و پاشها
و جلوگیری از ُپرشدن جیب داللها و رانت خواران است.
رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی اظهار داشت :رویکرد
دوم ،تاکید بر محرومیتزدایی با محوریت سیاستهای
ضد تبعیض اس��ت .مش��کل ما کمبود امکانات نیست،
مشکل ما توزیع ناعادالنه و تبعیض آمیز امکانات است.
از آغ��از به کار مجلس یازدهم ،تالش م��ا بر آن بود تا
محرومان��ی را که از دایره توجه مس��ئوالن خارج ش��ده
بودن��د به کانون توجهات و تصمیمگیریها باز گردانیم.
قالیباف گفت :بسیاری از افراد مستضعف ،معتقدند اص ً
ال
کس��ی آنها را نمیبیند چه برس��د به اینکه تصمیمی به
نف��ع آنها و در جهت محرومیتزدایی گرفته ش��ود .وی
تصریح کرد :رویکرد س��وم ما در اصالح ساختار بودجه
تاکید بر اش��تغال زایی ،قوی کردن همزمان کارگران و
تولیدکنندگان واقعی و تالش برای تحقق عملی جهش

تولید و تقویت صنایع دانشبنیان اس��ت .رئیس مجلس
شورای اسالمی تاکید کرد :وقتی ما به فعالیتهای ضد
تولید و دالل��ی پاداش دهیم و ب��ه تولیدکننده و کارگر
و کارآفرین س��خت بگیریم ،نتیج��های بهتر از تعطیلی
کارخانهه��ا و بیکاری کارگران نصیبمان نخواهد ش��د.
توجه ما بر آن اس��ت که منابع عمومی در بودجه اعم از
یارانههای تولید و واگذاری طرحهای نیمه تمام عمرانی
را پایهای برای جذب سرمایههای بخش خصوصی قرار
دهیم تا بر اس��اس آن بتوان به اش��تغال پایدار رس��ید.
قالیباف با بیان اینکه رویکرد چهارم ما تالش برای رفع
دغدغهه��ای اصلی زندگی مردم ب��ه خصوص در حوزه
بهداشت و سالمت خواهد بود ،گفت :امروز ممکن است
ابت�لاء به یک بیماری ،خانواری را از طبقه متوس��ط به
فقر مطلق برس��اند .وی اف��زود :ما باید به گونهای عمل
کنی��م که مردم جز درد بیم��اری ،درد دیگری را تحمل
نکنند .مجلس خود را متعهد میداند تا بودجه را تا جای
ممکن به نحوی تنظیم کند که آس��یبپذیری خانوارها
در برابر مش��کالت با گس��ترش چتر حمای��ت بیمهای
کاه��ش یابد .رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی گفت:
رویک��رد پنجم ما توجه به مس��ائل فرهنگی با تاکید بر
س��بکزندگی و اوقات فراغت غنی شده است .قالیباف
افزود :بازار س��رمایه سقوط شدیدی را تجربه کرده است
و حتی صندوق پاالیش��ی که شدیداً توسط دولت تبلیغ
میشد تا  ۴۴درصد زیان را به خریدارانش تحمیل کرده
اس��ت و صندوق دارا یکم نیز در حال��ی که  ۳۵درصد
کمتر از ارزش واقعی اش معامله میش��ود ،حتی هزینه
فرصت پول خریدارانش را هم پوشش نداده است .وی
اظهارداش��ت :این وضعیت بازار س��رمایه را هرگز قابل
قب��ول نمیدانی��م و دول��ت باید ج��داً در این خصوص
پاسخگو باشد .نمیشود ،پش��ت تریبونهای رسمی از
م��ردم دعوت کرد ،تا همه چیز را به بورس بس��پارند و
بعد با س��و مدیریت در این بازار ،به اعتماد مردم ضربه
بزنند و س��رمایه آنها را کم ارزش کنند .رئیس مجلس
شورای اس�لامی تصریح کرد :مجلس نمیتواند نسبت
ب��ه اینگونه ضرر و زیان گس��ترده م��ردم در بورس بی
تفاوت باش��د .بر همین اس��اس وزیر اقتص��اد و رئیس
سازمان بورس به کمیسیون اقتصادی احضار شدهاند و
در صورتی که سو مدیریت آنها برای نمایندگان محترم
مردم احراز ش��ود مجلس با آنها قاطعانه برخورد خواهد
کرد و دولت باید هرچه س��ریعتر س��رمایه اجتماعی و
اعتماد مردم به بازار سرمایه را احیا کند.

خطیبزاده:

س��خنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه
اورانیوم فل��زی کاربردهای صلح آمیز دارد،
گف��ت :ای��ن موض��وع منافاتی ب��ا معاهده
ع��دم اش��اعه و تعهدات پادمانی کش��ورها
ن��دارد .به گزارش «عصر ایرانیان» ،س��عید
خطیب زاده ،س��خنگوی وزارت امور خارجه
کش��ورمان با اشاره به بیانیه اخیر سه کشور
اروپای��ی ،گفت :البته بیانیه منتش��ره ،بیانیه
مش��ترک س��خنگویان وزارت خارجههای

تولید اورانیوم فلزی کاربردهای صلح آمیز و دارویی دارد

این س��ه کش��ور بوده و نه بیانیه مش��ترک
وزرای خارجه ام��ا در هر صورت همانگونه
که از س��وی س��ازمان ان��رژی اتم��ی نیز
اعالم ش��د ،بهره ب��رداری از کارخانه تولید
اورانیوم فل��زی اصفهان من��درج در قانون
مجلس ش��ورای اس�لامی و تولید سوخت
پیشرفته (سیلیساید) برای استفاده در راکتور
تحقیقاتی تهران ،دو موضوع کام ً
ال متفاوت
از هم هس��تند .خطیبزاده گفت :آنچه که

آژانس مبادرت به گزارشدهی در مورد آن
کرده اس��ت ،ناظر بر آغاز فعالیت تحقیق و
توس��عه برای طراحی سوخت پیشرفتهتری
ب��رای رآکتور تحقیقاتی تهران تحت عنوان
سوخت سیلیساید اس��ت که ایران دو سال
پیش برنامه آن را به اطالع آژانس رسانیده
و اخیراً نیز اطالعات طراحی مربوطه را ارائه
کرده اس��ت .وی با اشاره به اینکه در فرآیند
تولید س��وخت سیلیس��اید ،اورانی��وم فلزی

یک محص��ول میانی اس��ت ،تصریح کرد:
پرسشنامه اطالعات طراحی کارخانه اورانیوم
فلزی اصفهان هنوز به آژانس ارائه نشده و
ای��ن اقدام ،پس از انج��ام تمهیدات الزم و
در مهلت تعیین شده در قانون انجام خواهد
شد .سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین
با انتقاد از جوس��ازیهای بی اساس در این
خص��وص ،افزود :اورانیوم فلزی کاربردهای
صل��ح آمی��ز نی��ز دارد و هماکن��ون برخی

کش��ورها از سوخت مبتنی بر اورانیوم فلزی
ب��رای رآکتورهای خود اس��تفاده میکنند و
این موض��وع ،منافاتی نیز ب��ا معاهده عدم
اش��اعه و تعهدات پادمانی کش��ورها ندارد.
ضمن آنکه این فناوری برای ایران که باید
نیازه��ای بیماران خود ب��ه رادیوداروها را با
بهترین کیفیت تهیه کند ،یک الزام است و
کام ً
ال از جنبههای بشردوستانه و صلح آمیز
برخوردار است.

سرلشکر سالمی:

فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی گفت:
برگزاری رزمایش های اخیر برای دش��منان جمهوری
اسالمی این پیام جدی و واقعی را داشت که در مقابل
دشمنان همیشه آماده هستیم و دستان ما به نیابت از
ملت عزیز ایران همیش��ه روی ماشه است .به گزارش
«عصر ایرانیان» ،س��ردار سرلش��کر پاس��دار حسین
سالمی فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمی
در حاش��یه همایش سراس��ری مدیران بنیاد حفظ آثار
و نش��ر ارزشهای دفاع مقدس با اش��اره به رزمایش
پیامب��ر اعظم (ص) بیان کرد :ای��ن گونه رزمایش ها

دستمان به نیابت از ملت ایران روی ماشه است
بخش مهمی از سیاست بازدارندگی جمهوری اسالمی
ت یا
ایران اس��ت که دشمنان این مملکت در محاسبا 
برآوردهایش��ان نس��بت به قدرت دفاعی کشور عزیز
ایران دچار خطا در محاس��به نشوند و اراده ملت عزیز
ایران را برای دفاع از همه دستاوردهای انقالب باشکوه
و دفاع از استقالل و تمامیت ارضی و اقتدار خودشان،
کام ً
ال بدانند .س��ردار سالمی افزود :این رزمایش برای
ملت عزیز ایران مایه آسایش ،آرامش و امنیت و اعتماد
به نفس بود و برای دشمنان جمهوری اسالمی هم این
پیام جدی و واقعی را داش��ت که ما با هیچ کس��ی در

موضوع دفاع از هویت و استقالل و عزت و شرف خود
تعارف نداریم و در مقابل دشمنان همیشه آماده هستیم
و دس��تان ما به نیابت از ملت عزیز ایران همیشه روی
ماشه اس��ت .وی ادامه داد :فرزندان انقالبی این ملت
چه در مرزها و چه در قلب سرزمین و اعماق سرزمین
های دوردس��ت آمادگی دارند که از این ملت در همه
شرایط دفاع کنند .البته ما از ملت عزیز ایران صمیمانه
تشکر می کنیم و قدردان آنها هستیم و خود را فدایی
آنه��ا می دانیم که در س��خت ترین لحظه های تاریخ
صفحات زرینی از ش��جاعت ،صبر ،ایستادگی و ثبات

قدم آفریدند و الهامبخ��ش ما در حرکت های دفاعی
ش��دند .فرماندن کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمی
گفت :ما مطمئنیم که همه روندهای سیاسی و امنیتی
همانط��ور که تا امروز به نفع ملت ایران رقم خورده از
این به بعد هم همینگونه خواهد بود .وی خاطرنش��ان
کرد :ملت عزیز ای��ران و همه جهان امروز انحطاط و
زوال و س��ردرگمی و درماندگی دشمنانی که به ظاهر
ب��زرگ بودند را میبینند و در عین حال می بینند این
ملت چقدر عزیز و مقتدر بر سر آرمانها و اصول خود
ایستاده است.

اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا:

پس از  ۴سال ریاستجمهوری دونالد ترامپ،
اکثر اروپاییها معتقدن��د دولت جدید آمریکا
قادر به ترمیم نظام سیاس��ی آن نخواهد بود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از
روزنام��ه گاردین ،اکثر اروپاییها بر این باورند
که رئیس جمهور منتخب آمریکا قادر به ترمیم
نظام سیاسی فروپاش��یده این کشور نخواهد
بود .مطالعه شورای روابط خارجی اروپا نشان
میدهد که اروپاییها معتقدند جو بایدن قادر

بایدن قادر به جلوگیری از فروپاشی سیاسی آمریکا نیست

نخواهد بود که روند سقوط آمریکا در صحنه
جهانی را متوقف کند .در حالی که بس��یاری
از مقامات دنیا از پی��روزی بایدن در انتخابات
ریاس��تجمهوری آمری��کا اس��تقبال کردند،
اما بیش��تر مردم اروپا پس از دوره چهار ساله
ریاست جمهوری ترامپ قادر به اعتماد دوباره
به آمریکا نیستند .مارک لئونارد ،مدیر اندیشکده
شورای روابط خارجی اروپا ،در این باره میگوید
اروپاییها بایدن را دوست دارند ،اما آنها فکر

نمیکنن��د آمریکا به عنوان یک رهبر جهانی
قادر به بازگشت به صحنه باشد .هنگامی که
جرج دبلیو ب��وش رئیس جمهور بود ،در مورد
چگونگی استفاده آمریکا از قدرت اختالف نظر
داش��تند .با ورود بایدن به کاخ سفید ،آنها در
مورد اینکه آیا آمریکا اص� ً
لا قدرت دارد یا نه
اختالف نظر دارند .مطالعه اندیشکده شورای
روابط خارجی ،که با مشارکت  ۱۵هزار نفر از
 ۱۱کشور مختلف اروپایی در پایان سال ۲۰۲۰

صورت گرفت ،حاکی از عدم تمایل اروپاییها
به حمایت از واشنگتن در اختالفات احتمالی
بین المللی است که آن را باید از پس لرزهای
حضور ترامپ در کاخ سفید دانست .این بررسی
نش��ان داد که در هر  ۱۱کشور مورد مطالعه،
دس��ت کم نیمی از ش��رکت کنندگان موضع
بی طرف کشورش��ان را در تنش میان آمریکا
و چین خواس��تار شدند .این در حالی است که
کمتر از نیمی از ش��رکت کنندگان حمایت از

واشنگتن را در تنش احتمالی با پکن خواهان
بودند .ریاس��ت جمهوری ترامپ در حالی فردا
چهارشنبه ساعت  ۱۲ظهر به وقت واشنگتن به
پایان میرسد ،که وی نتوانست در رقابتهای
ریاس��ت جمهوری  ۲۰۲۰تائی��د مردم آمریکا
برای ماندن خود در کاخ سفید را بگیرد و برغم
تمامی اقدامات بعضا خارج از چارچوب قانونی
فردا باید با کرس��ی ریاست جمهوری آمریکا
خداحافظیکند.

ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا حامیان دونالد
ترام��پ را به شورش��یان گروه تروریس��تی
القاع��ده تش��بیه ک��رد .به گزارش باش��گاه
خبرن��گاران جوان به نقل از دیلی میل ،یک
ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا حامیان دونالد
ترامپ را ،که اخیرا کنگ��ره آمریکا را هدف
قرار دادند ،به شورشیان القاعده تشبیه کرد.
استنلی مک کریستال ضمن بیان این تشبیه
نگران کننده ،یادآور شد در هر دو گروه یک
رهب��ری قدرتمن��د وجود دارد که خش��ونت
کس��انی که به او معتقدند را توجیه میکند.
این فرمان��ده س��ابق نیروه��ای آمریکایی
در افغانس��تان معتقد اس��ت ش��باهتهای
وحشتناکی بین تولد گروه تروریستی مسئول
حمالت تروریس��تی  ۱۱سپتامبر و محاصره
خش��ونت آمیز کنگره آمریکا وجود دارد .این
نظام��ی کهنه کار آمریکایی میگوید ترامپ
به نح��وی حامیانش را تهیی��ج میکند که
جنوبیه��ا در زم��ان جنگ داخل��ی آمریکا
این��کار را میکردن��د .تنها تفاوت��ش در این
اس��ت که ترامپ با عبارت «به دزدی پایان
دهید» حامیانش را به اقدامات رادیکالیتر وا
م��یدارد .همانطوری که جنوبیها از عبارت
«آرمان از دس��ت رفته» ب��رای برانگیختن
طرفداران خود بهره بردند.
آمریکا بدون محدودیت سالح تولید
میکند

وزارت خارجه چین اعالم کرد آمریکا به صلح
جهانی با ساختن سالحهای بدون محدودیت
صدمه میزند .به گزارش باشگاه خبرنگاران
ج��وان به نقل از پایگاه خبری گلوبال تایمز،
هوآ چونیینگ ،سخنگوی وزارت امور خارجه
چی��ن امروز سهش��نبه با انتقاد از سیاس��ت
خارجی آمری��کا اعالم کرد که آمریکا «تنها
قدرتی اس��ت که بدون محدودیت س�لاح
تولی��د میکن��د» .او ط��ی ی��ک کنفرانس
مطبوعاتی روزانه تأکید کرد که واش��نگتن
به دنبال بهانه برای گسترش قدرت نظامی
خود اس��ت .او اضافه کرد که انتقاد از برنامه
موشکی پکن یکی از عجایب آمریکاست و
تأکید کرد که چنین طرز تفکری به صلح و
ثبات جهانی و منطقهای آسیب میزند .او در
پایان گفت :سیاست دفاع ملی چین پدافندی
و دفاعی اس��ت ،هدف آن حفاظت از امنیت
ملی و جلوگیری از جنگ اس��ت .این کشور
هیچ کش��وری را هدف قرار نمیدهد و این
موضوع قابل بحث نیست.
تأکید «عمران خان» بر راهاندازی
بازارهای مرزی با افغانستان و ایران

نخستوزیر پاکس��تان در نشست کابینه بر
تس��ریع در روند اح��داث بازارچههای مرزی
با افغانس��تان و ایران تأکید کرد .به گزارش
فارس« ،عمران خان» نخستوزیر پاکستان
در نشس��ت کابینه بر تسریع در روند احداث
بازارچههای مرزی با افغانستان و ایران تأکید
کرد .در این نشست بر اهمیت اطالعرسانی
به مردم در مورد اقدامات انجام ش��ده برای
تس��هیل تج��ارت در مرزه��ای پاکس��تان
و ای��ران و پاکس��تان تأکی��د ش��د .اقدامات
دولتهای ایالتی و فدرال در مورد ایجاد این
بازارهای مرزی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
پیشنوی��س ایجاد و راهان��دازی  18بازارچه
مرزی نیز بررس��ی و مقرر شد  4بازار مرزی
در قال��ب طرح آزمایش��ی راه اندازی ش��ود.
«عمران خان» در ادامه این جلسه بر تدوین
استراتژی جامع برای ایجاد بازارهای مرزی
اشاره کرد و گفت :ایجاد این بازارها فرصت
های ش��غلی را برای مردم محلی فراهم می
کند .وی افزود :ایجاد بازارچه های مرزی به
مبارزه با قاچاق نیز کمک می کند.
آمریکا در سنگر داعش و القاعده در
حال جنگ با ماست

عضو ش��ورای عالی سیاس��ی یمن با اشاره به
اینکه اقدام واش��نگتن در تروریستی خواندن
انص��اراهلل اهمیتی برای رهب��ران این جنبش
ندارد ،گفت که آمریکا امروز در سنگر واحدی
با القاعده و داعش در حال جنگ با ما اس��ت.
به فارس« ،محمد علی الحوثی» عضو شورای
عالی سیاس��ی یمن تصریح ک��رد که آمریکا
دشمن و قاتل ملت یمن است و باید از این ملت
عذرخواهی کند و بابت خساراتی که به آن وارد
کرده ،غرامت بپردازد .وی همچنین از عربستان
سعودی خواست تا نظام خود را به یک سلطنت
دموکراتی��ک تبدی��ل کند و در ام��ور دیگران
دخالت نکند .عضو شورای عالی سیاسی یمن
در گفتوگوی تلویزیونی شب گذشته با «روسیا
الیوم» تصریح ک��رد :طبقهبندی آمریکا برای
رهبران انقالبی و سیاسی یمن معنایی ندارد .ما
به هیچ توصیفی از سوی آنها اهمیت نمیدهیم.
زیرا این توصیفات بر اساس امور حقیقی نیستند
بلکه سیاسی هستند .این امور همانگونه که
میگویند برای اعمال فشار بر ماست تا صلحی
را ک��ه برای آن هیچ ط��رح و برنامهای وجود
ندارد ،بپذیریم .در حالی که ما برنامههای صلح
را ارائه دادیم اما از ما پذیرفته نشد.

