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اخبار
اجازه زیر سؤالبردن تجارتمان با
دیگران را به آمریکا نمیدهیم

وزی��ر ام��ور خارج��ه ای��ران در واکن��ش به
مانعتراش��یهای آمریکا در راه تجارت ایران
گفت :ما مش��کلی با ش��رکای آمریکا نداریم
اما به آمریکا اجازه نخواهیم داد تجارت ما با
کشورهای دیگر را زیر سؤال ببرد .به گزارش
تسنیم ،محمدجواد ظریف که بهمنظور دیدار
و گفتگو با مقامات عالیرتبه ترکیه به آنکارا
س��فر کرده اس��ت ،پس از دی��دار و گفتگو با
مقام��ات این کش��ور از جمل��ه رجب طیب
اردوغان رئیس جمهور و مولود چاووش اوغلو
وزی��ر خارجه و همچنین مصطفی ش��نتوپ
رئیس پارلم��ان ترکیه در جم��ع خبرنگاران
به س��ؤاالت آنان پیرامون این س��فر پاس��خ
داد .ظریف در پاس��خ به سؤال یک خبرنگار
ت��رک درباره اینکه اگ��ر دوره معافیت ترکیه
از تحریمه��ای آمریکا تمدید نش��ود ،برنامه
ایران چه خواهد ب��ود ،گفت :معتقدم آمریکا
میخواه��د روابط کش��ورهای دیگر را تحت
کنترل خود داش��ته باش��د اما هیچ وقت یک
دولت نمیتواند برای حفظ دیدگاههای برخی
عناصر ،منافع کشورهای دیگر را بهخطر اندازد
و نادیده بگی��رد .وزیر امور خارج��ه در ادامه
افزود :ما مشکلی با ش��رکای آمریکا نداریم،
اما به آمریکا اجازه نخواهیم داد تجارت ما با
کشورهای دیگر را زیر سؤال ببرد.
زمان آغاز روند یازدهمین دوره
انتخابات مجلس مشخص شد

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس ،زمان دقیق
آغ��از روند یازدهمین دوره انتخابات مجلس را
اعالم کرد .محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون
شوراهای مجلس شورای اسالمی در گفتوگو
با تسنیم با اشاره به جدول زمانبندی برگزاری
یازدهمی��ن دوره انتخابات مجلس ،گفت :این
جدول از س��وی وزارت کش��ور تهیه شده و در
اختیار شورای نگهبان نیز قرار گرفته است .وی
با بیان اینکه ،هماهنگیهای الزم بین شورای
نگهبان و وزارت کشور برای برگزاری یازدهمین
دوره انتخابات مجلس ایجاد شده است ،اظهار
داشت :تاکنون جلس��ات متعددی بین شورای
نگهبان و وزارت کش��ور برای برگزاری هر چه
باش��کوهتر یازدهمی��ن دوره انتخابات مجلس
شورای اس�لامی برگزار شده که این جلسات
ادام��ه دارد .طبق ج��دول زمانبندی برگزاری
یازدهمی��ن دوره انتخاب��ات مجل��س ،رون��د
برگزاری این دور از انتخابات ،از روز پنجش��نبه
( 2خ��رداد  )98آغاز میش��ود .در اولین مرحله
از ج��دول زمانبندی یازدهمین دوره انتخابات
مجلس شورای اسالمی ،مقامات میبایست ،در
صورت کاندیداتوری در این دوره از انتخابات ،از
سِ َمتهای خود استعفا دهند.
ارتش آمادهتر از هر زمان ديگری
آماده اجرای مأموریتهای محوله است

فرمان��ده کل ارتش گف��ت :ارتش جمهوری
اس�لامی ای��ران ب��ا ويژگ��ی شناختهش��ده
معنويتمح��وری ،انضباط ،سلس��لهمراتب و
سالمت كاركنان آمادهتر از هر زمان ديگری
بیق��رار اجرای مأموریتهاس��ت .به گزارش
«عص��ر ایرانیان» به نق��ل از روابط عمومی
آجا ،امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی به
مناسبت  ۲۹فروردین روز ارتش و بزرگداشت
حماس��هآفرینیهای نی��روی زمینی قهرمان
پیام��ی صادر کرد ،در این بیانیه آمده اس��ت:
ارتش جمهوری اس�لامی ای��ران که وظیفه
دف��اع از ح��دود و ثغ��ور و حفظ نظ��ام را بر
عهده دارد ،با اس��تقرار در مرزهای ش��رقی و
غربی ،حراست از آسمان ایران عزیز و انجام
مأموریت در اقیانوسها ،چهره مصمم «اشداء
عل��ی الکفار» خ��ود را نش��ان میدهد و در
عرصههای مردم یاری از جمله سال  ۹۸را با
ارائه جنب ه «رحماء بینهم» در کنار هموطنان
عزیز سیلزده آغاز کرد و تالش شبانهروزی
تا این لحظه ادامه دارد.

هر کاری دشمن را عصبانی کند خوب است

اخبار
سیل اخیر دست کم  ۴۰هزار میلیارد
تومان به کشور خسارت زد

دست برادری ارتش و سپاه حرکتی زیبا پس از حرکت زشت آمریکاییها بود

گروه سیاسی :مقام معظم رهبری فرمودند :هر کاری که
دش��من را عصبانی کند ،خوب و درست است و در مقابل،
هر کاری که دش��من را جری و روحیه آن را تقویت کند
و روحیه جبهه خودی را تضعیف کند ،بد و ناپس��ند است.
به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از پایگاه اطالعرسانی
دفتر مقام معظم رهبری ،حضرت آیتاهلل خامنهای فرمانده
معظم کل قوا در دیدار فرماندهان ارتش و نیروی زمینی،
ارتش امروز را متدینتر و کارآمدتر از همیشه خواندند و با
ِ
تجلیل از حضور مؤثر و حیاتی ارتش و نیروهای مسلح در
امدادرس��انی به س��یلزدگان ،و همچنین با تأکید بر لزوم
اتح��اد روزافزون نیروهای مس��لح و زیبا خواندن دس��ت
برادری ارتش و سپاه پس از اقدام زشت آمریکاییها علیه
ِ
سپاه ،خاطرنشان کردند :هر کاری که دشمن را عصبانی
کند ،خوب و درس��ت است و در مقابل همگان باید از هر
کاری که دشمن را جری و روحیه آن را تقویت کند ،اجتناب
کنند .حضرت آیتاهلل خامنهای در این دیدار با تبریک روز
ارت��ش و نیروی زمینی به کارکنان خدوم و افتخار آفرین
ارتش و خانواده های آنان ،نیروهای مس��لح را از «مظاهر
و عناصر قدرت ملی» خواندند و خاطرنش��ان کردند :البته
در بسیاری از کش��ورها حتی در کشورهای مدعی آزادی
و حقوق بش��ر ،نیروهای مسلح عنصر اقتدار دیکتاتورها و
برخورد با ملتها هستند ،همچنان که این روزها نمونهی آن
در قضیه شنبههای پاریس قابل مشاهده است.
نیروهای مسلح حصارهایی امن برای ملت هستند


رهبر انقالب اسالمی ،نیروهای مسلح را در منطق اسالم
و جمه��وری اس�لامی« ،حصارهایی امن ب��رای ملت»
برش��مردند و افزودند :نیروهای مسلح در زمان جنگ ،در
مقابل تهاجم دش��من با دانش ،تجربه و فداکاری ،س��ینه
سپر و آن را منکوب و وادار به عقب نشینی میکنند و در
زمان صلح نیز با کارآمدی و آمادگی کامل ،مایه اطمینان
و آرامش خاطر ملت هستند ،و به همین دلیل ،دشمنان به
دنبال بر هم زدن آرامش مردم از طریق مضطرب نش��ان

های دش��منان ،این س��ؤال را مطرح کردند :اگر ارتش و
س��پاه در مبارزه با داعش وارد نمیش��دند ،امروز منطقه و
کشورهای همسایه ما چه وضعیتی داشت و چه کسانی بر
آن حکومت میکردند؟

هدف از س�خنان بیپایه آمریکاییه�ا تضعیف روحیه

عمومی بود

دادن نیروهای مسلح هستند .ایشان امدادرسانی ارتش و
نیروهای مسلح به مردم در حوادث طبیعی را یک حضور
مؤث��ر و حیاتی خواندند و گفتند :در س��یل اخیر ،نیروهای
مس��لح با همه وجود و امکانات در اختیارش��ان به کمک
مردم شتافتند ،به طوری که در استان گلستان ،ارتش حتی
قبل از حضور ستاد مدیریت بحران ،در محل حادثه حاضر
شد .حضرت آیتاهلل خامنهای ،ثبت تصاویری از خدمات
متواضعانه نیروهای ارتش به مردم را موجب ماندگاری این
برگهای زرین در حافظه تاریخ دانستند و افزودند :اینکه
یک س��رهنگ ارتش خم شود تا فردی سالخورده با قدم
گذاش��تن بر دوش او سوار وسیله نقلیه شود ،جلوههایی از
صداقت ارتش در بیان شعار «ارتش فدای ملت» است
ارتش امروز متدینتر و کارآمدتر از همیشه است


ِ

رهب��ر انقالب اس�لامی ارت��ش را به برک��ت جمهوری
اسالمی ،ارتش��ی «مکتبی» و «نمایشگاهی از ارزشهای
اسالمی» برش��مردند و خاطرنش��ان کردند :نمونههایی

همچون ش��هیدان بابایی و صیادشیرازی در ارتش وجود
دارد که از لح��اظ کارآمدی و در عین حال تعهد ،تواضع،
ف��داکاری و گریختن از نام و نش��ان ،قاب��ل ارائه و الگو
برای ملت و بلکه امت اس�لامی هس��تند و این روحیه و
ارتش امروز
ارزشها باید روز به روز تقویت ش��ود .ایشانِ ،
را متدینتر و کارآمدتر از همیشه برشمردند و گفتند :امروز
زمام ارتش در دست نیروهای متدین و انقالبی است ،البته
اف��رادی که همواره عادت به تحقیر ملت و تکریم خائنان
را دارن��د ،مدام از «ارتش مدرن رضاخ��ان» دم می زنند،
در حالی ک��ه آن ارتش به اصطالح مدرن ،حتی یک روز
نتوانست در مقابل هجوم بیگانگان دوام بیاورد ،اما ارتش
مقتدر جمهوری اسالمی هشت سال در یک جنگ منظم
مقاومت و ایستادگی کرد و امروز نیز دانش ،تجربه ،روحیه،
توانای��ی ،تدین و امانتداری ارتش بیش از گذش��ته و مایه
افتخار است .حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به حضور
منطقهای ارتش و نیروهای مس��لح و مقابله آنان با فتنه

رهبر انقالب اسالمی افزودند :البته هر یک از کشورهای
درگیر نیز مقابله و اقدام��ات الزم را انجام دادند اما نقش
نیروهای مس��لح ایران قابل اغماض نیس��ت و امروز در
واقع برکات نیروهای مس��لح ،عالوه بر ملت ایران ،شامل
کشورهای دیگر نیز شده است .فرمانده کل قوا همچنین
اتحاد روزافزون نیروهای مسلح را الزم و موجب عصبانیت
دشمن دانستند و گفتند :دست برادری دادن ارتش و سپاه،
حرکتی زیبا پس از حرکت زشت آمریکاییها بود .ایشان
تأکید کردند :هر کاری که دش��من را عصبانی کند ،خوب
و درس��ت است و در مقابل ،هر کاری که دشمن را جری
و روحی��ه آن را تقویت ،و روحیه جبهه خودی را تضعیف
کند ،بد و ناپس��ند است و همه باید در سخنان و کارهای
خود از آن اجتناب کنند .رهبر انقالب اس�لامی ،هدف از
سخنان بیپایه آمریکاییها علیه جمهوری اسالمی ایران
را تضعیف روحیه عمومی دانس��تند و خاطرنشان کردند:
آمریکا گرفتار هزاران میلیارد بدهی و گرفتاریهای متعدد
اس��ت و با گذشت چند سال از سیل و طوفان در مناطقی
مانند کارولینا هنوز نتوانستهاند آن مشکالت را رسیدگی و
جبران کنند اما برای تضعیف روحیه ملت ایران ،یاوهسرایی
میکنند .حضرت آیتاهلل خامنهای ،حضور بینظیر مردمی
در امدادرسانی به سیلزدگان را یکی دیگر از واقعیتهای
جلوی چشم و موجب عصبانیت آمریکاییها برشمردند و
افزودند :حرکت عظیم و سریع اقشار ملت ایران از ارتش،
س��پاه و بس��یج تا هزاران طلبه و دانشجو برای کمک به
س��یلزدگان قابل وصف و بیان نیس��ت ،اما دش��من به
مصلحت نمیبیند این عظمت را به زبان بیاورد.

چاووش اوغلو:

به ترامپ گفتهایم تحریمها علیه ایران باید متوقف شود

وزی��ر خارج��ه ترکیه گفت :در گفتوگو ب��ا ترامپ به او
گفتهایم ک��ه تحریمها علیه ایران باید متوقف ش��ود.به
گزارش تس��نیم ،مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه
در نشس��ت خبری ب��ا محمد جواد ظری��ف وزیر خارجه
کش��ورمان در خصوص تحریمهای اعمال شده از سوی
آمریکا علیه ایران اظهار داش��ت :تحریمها باید متوقف
ش��ود.وی افزود :وزرای ما به صورت صریح تاکید کردند
که آمری��کا باید تحریمها علیه ای��ران را متوقف کند و
ب��ا ترام��پ در این خصوص صحبت ش��ده اس��ت.وزیر

خارجه ترکیه اظهار داش��ت :در این دیدارها درخصوص
نگرانیه��ای خود از تحریمها علی��ه ایران و تاثیر آن بر
کل منطقه گفتوگو شده و نگرانی خود را اعالم کردهایم.
مهم این است که برای توقف این تحریمها تالش جدی
صورت بگیرد.وزی��ر خارجه ترکیه با بیان اینکه مجازات
مردم ایران ازطریق تحریمها را نمیپذیریم ،یادآور شد:
در روابط بینالملل دوستی و دشمنی مطلق وجود ندارد.
اگر در دوره افول روابط ،نیروهای مسلح یک کشور را در
لیست تروریسم قرار دهید ،موجب هرجومرج میشوید.

از برادران ایرانی در برابر تحریمهای آمریکا حمایت

میکنیم

چاووش اوغلو در خصوص روابط تجاری دو کش��ور نیز
اظهار داشت :به تالشهای خود برای دستیابی به حجم
تج��اری  30میلیارد دالری ادامه میدهیم .در این زمینه
موضوع تشکیل مکانیزمهای جدید در کنار سازوکارهای
موجود را مورد بررس��ی قرار خواهی��م داد.وی همچنین
درباره معافیت ترکیه از تحریمهای آمریکا علیه ایران نیز
گفت :مقامات ترکیه در س��طوح مختلف این موضوع را

به مقامات ذیربط در آمریکا اعالم کردهاند .وزیر خارجه
ترکیه بار دیگر مخالفت خود را با تحریمهای آمریکا علیه
ای��ران اعالم و تاکید کرد بر مواض��ع خود در این زمینه
ایس��تادهایم و از برادرانمان در ای��ران حمایت میکنیم.
خوشحالیم که سطح روابط دو کشور سطح بسیار خوبی
اس��ت.وی افزود :ما نیازمن��د افزایش مبادالت تجاری و
همکاریهای اقتصادی بیش��تر با یکدیگر هستیم .ما در
زمینه همکاریهای امنیتی ،مرزی و مقابله با تروریس��م
اهتمام جدی داریم.

نخستوزیر عراق ادعای پامپئو درباره سپاه را تکذیب کرد

نخس��توزیر عراق به ادعای وزیر خارجه آمریکا علیه
سپاه پاسداران در ایران واکنش نشان داد و این اظهارات
را «نادرست» خواند .به گزارش فارس« ،مایک پمپئو»
وزیر خارجه آمریکا سهشنبه ادعا کرد که سپاه پاسداران
جمهوری اس�لامی ایران کنترل  20درصد از اقتصاد
عراق را در دس��ت دارد« .عادل عبدالمهدی» نخست
وزی��ر عراق در واکنش به این ادعای پامپئو تأکید کرد
که سپاه پاسداران در عراق فعالیتی ندارد .پایگاه خبری
«المعلومه» عراق به نق��ل از عبدالمهدی گزارش داد
که پامپئو درباره فعالیت سپاه پاسداران در عراق دروغ
گفته اس��ت .وی تصری��ح کرد« ،آنچ��ه وزیر خارجه
آمریکا درباره فعالیت س��پاه در عراق گفته ،نادرس��ت
اس��ت» .ادعای پامپئ��و در حالی مطرح میش��ود که
وی  21فروردی��ن ماه جاری اعت��راف کرد دولت این

کشور سپاه پاسداران را به خاطر رژیم صهیونیستی در
فهرست سازمانهای «تروریس��تی» آمریکا قرار داده
است .پیش از این «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم
صهیونیستی هم گفته بود دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
آمریکا به درخواست او س��پاه پاسداران را در فهرست
س��ازمانهای تروریس��تی قرار داده است .وزیر خارجه
آمری��کا روز دوش��نبه  19فروردی��ن  1398علیرغم
هشدارها ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی را به فهرست
سازمانهای اصطالح ًا «تروریستی» کشورش اضافه
کرد .شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
نیز در همان روز در اقدامی متقابل با انتش��ار بیانیهای
رسم ًا س��تاد فرماندهی نیروهای آمریکایی مستقر در
غرب آس��یا موس��وم به س��نتکام و نیز کلیه نیروهای
وابسته به آن را تروریستی اعالم کرد .در همین ارتباط،

یک هیئت از مجلس س��نای آمریکا به ریاست سناتور
«جین شاهین» امروز چهارشنبه به دیدار عبدالمهدی
رفتند .شبکه خبری «السومریه» به نقل از بیانیه دفتر
عبدالمهدی گ��زارش داد که وی در جریان این دیدار،
داعش را س��رطانی عنوان ک��رده که باید از آن نجات
یافت .نخس��ت وزیر عراق با تأکید بر نقش جانفشانی
ملت این کش��ور در شکس��ت داعش ،تصریح کرد که
باید تالش زیادی برای پیش��رفت در زمینه بازسازی،
خدماترس��انی و تکمی��ل بازگش��ت آوارگان عراقی
صورت گیرد .وی اظهار داشت که عراق تمایل دارد با
همه کشورهای همسایه همکاری داشته باشد تا ثبات
و ش��کوفایی صورت گیرد .عبدالمهدی عراق را مرکز
ثقل منطقه دانس��ت و بر «اهمیت رایزنی در خصوص
تصمیماتی که شاید مستقیما بر وضعیت عراق و منطقه

تأثیر داش��ته باشد» تأکید کرد .شاهین نیز از تحوالت
مثب��ت و ثبات عراق تقدیر و تصری��ح کرد که در این
دی��دار« ،همکاری بین دو کش��ور در زمینه اقتصادی،
فعالی��ت ش��رکتها و رفع نیازهای ع��راق در خصوص
اج��رای برنامهه��ای بازس��ازی و توس��عه اقتصادی»
بررسی شده است.

اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان مستقل:

ن وزنکشیهای سیاسی بدل کرده است
اقدامات رئیسجمهور شورای عالی انقالب فرهنگی را به میدا 

اتحادیه انجمنهای اس�لامی دانش��جویان مستقل طی
نامهای به رئیس جمهور نوش��ت :تخلف آشکار و برخورد
غیرقانونی ش��ما در عدم دعوت از دو عضو شورای عالی
انقالب فرهنگی بخشی از حوادثی است که این شورا را به
ن وزنکشیهای سیاسی بدل ساخته است .به گزارش
میدا 
فارس ،اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان مستقل
دانش��گاههای سراسر کشور طی نامهای به رئیس جمهور
در م��ورد اتفاقات اخیر در ش��ورای عالی انقالب فرهنگی
نوشت :آزادیهای سیاسی و اجتماعی و حق بیان انتقادات
و نظرات یکی از شعارهای دولت یازدهم و دوازدهم بوده
است .همچنین جناب عالی همواره قانون مداری را مهم

ارزیابی نموده و بر آن تأکید نمودهاید .نیک مستحضرید که
شما به موجب قانون ریاست شورای عالی انقالب فرهنگی
را برعهده دارید .این ش��ورا از حیط��ه وظایف و اختیارات
بسیار گس��تردهای برخوردار است و جایگاهی بیبدیل در
عرصه فرهنگی کش��ور دارد .گزافه نیست اگر ادعا کنیم
مدتهاس��ت که ش��ورای عالی انقالب فرهنگی کارکرد
و ابت��کار عم��ل خود را از دس��ت داده و به یک مجموعه
تش��ریفاتی مبدل گشته است .خروجی این شورا از ابتدای
دولت یازدهم تاکنون حواش��ی بس��یار زی��اد و تنشهای
سیاس��ی بوده است .فصل مش��ترک تمامی حاشیههای
کمسابقه نیز شخص جناب عالی هستید که با برخوردهای

عصبی و چکشی با منتقدانتان جایگاه رئیس جمهور را به
شدت تقلیل دادهاید .عدم اهتمام حضرتعالی به حضور در
جلسات ش��ورا ،عصبانیتهای مکرر از اعالمنظر اعضای
منتقد ،حاش��یههای پیرامون انتصاب دبیر جدید ش��ورا و
دست آخر تخلف آشکار و برخورد غیرقانونی شما در عدم
دعوت از دو عضو شورا بخشی از حوادثی است که شورای
ن وزنکشیهای سیاسی
عالی انقالب فرهنگی را به میدا 
بدل س��اخته اس��ت .چنانکه میدانید بر اساس ضوابط و
آییننامههای شورای عالی انقالب فرهنگی که در دیماه
سال  ۷۹به تصویب رسیده است ،شما اختیار قانونی برای
ع��دم دعوت از اعضای ش��ورا نداری��د .در حقیقت تالش

ش��ما برای بس��تن دهانهای منتقد و حذف هر مخالف
دارای صراح��ت عالوه بر اینکه آب��روی دولتتان را هدف
گرفت بلکه یک قانونش��کنی آشکار به بهانهها و اهداف
ی مردم ،رفع مشکالت
سیاسی است.چرخیدن چرخ زندگ 
زیستمحیطی ،رونق اقتصادی و درآمد سرشار و مهمتر از
همه رفع تحریمها وعدههایی بود که هرگز محقق نشد.
از این پس ش��ما وعده آزادی بیان نی��ز ندهید که آزادی
شرمنده میشود!امیدواریم با سعهصدر و قانون مداری رفتار
تعجببرانگیز خود را اصالح نموده و به حقوق اولیه دیگر
اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی ،حق انتقاد آزادانه و
قانون احترام بگذارید.

امیر نعمتی:

ن نیروهایی بود که وارد صحنه شد
ارتش در موضوع سیل جزء اولی 

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت:
در موضوع س��یل هم نیروه��ای ارتش جزو
اولین نیروهایی بودند که وارد صحنه شدند و
همچنان هم حضور دارند .به گزارش تسنیم
امیر نوذرنعمتی در حرم امام خمینی(ره) طی
سخنانی اظهار داشت:در آستانه ورود به دهه
پنجم سازماندهی ارتش انقالبی با آرمانهای
بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اس�لامی و
شهدا تجدید میثاق میکنیم و در اینجا اعالم

میکنیم که تا آخرین قطره خون در مسیری
که رهبر انقالب برای ارتش ترس��یم کردند
میایستیم .وی افزود :در دوره پس از پیروزی
انقالب تا دفا ع مق��دس ،تنها بازوی نظامی
کشور ارتش بوده است ،امام راحل بعد از اعالم
روز  29فروردین به عنوان روز ارتش تاسیس
سپاه پاسداران را اعالم کردند ،در دورانی که
همهاستکبارپسازپیروزیانقالبنقشههای
را طراحی کردند که انقالب را نابود کرده تا آن

را از مسیر خود منحرف کنند ،در چهل سال
گذشته روزی نبوده که ما با یک توطئه مواجه
نبوده باشیم.جانشین فرمانده نیروی زمینی
ارتش ادامه داد :در این دوران ارتش به عنوان
تنها بازوی مسلح انقالب به صورت جهادی
وارد میدان ش��ده اس��ت ،در قائله کردستان
نفرات زیادی از ارتش به صورت داوطلبانه وارد
میدان ش��دند و ارتش تاکنون با والیتمداری
وارد میدان شده و از نظام دفاع کرده است.امیر

نعمتی گفت :در دوران دفاع مقدس نیروهای
ارتش عملکرد درخشانی داشتند ،تمام استکبار
ش��رق و غرب که با هم متحد شده بودن به
کشور ما حمله کردند ،و در این دوران که در
داخل و خارج ما با تهدیدات و دشمنی تا مواجه
بودیم ارتش توانست برگ زرینی را در کارنامه
ی تصریح کرد :در دوران دفاع
خود رقم بزند.و 
مقدس فرماندهان ارتش با بصیرت و تیزبینی
به فرمان ام��ام لبیک گفتند ،اگر تاریخ دفاع

مقدس را مطالعه کنیم در مییابیم که ارتش
در آن دوران اقداماتی جهادگونه داشته است و
توانسته با پشتوانه پیروی محض از یک رهبر
الهی حماسه بیافریند.جانشین فرمانده نیروی
زمینی ارتش تاکید کرد :ما قبل از انقالب در
وابستگی کامل به سر میبردیم اما در اثنای
دف��اع مقدس وبع��د از آن ارتش به س��مت
خودکفایی در تولید تجهی��زات اصلی رزم و
دفاع از کشور رفت.

رئیسجمهور با بیان اینکه سیل اخیر در کشور
مشکالت گس��تردهای برای مردم ایجاد کرد،
گفت :م��ردم مناطق س��یلزده ،به هیچ وجه
نباید نسبت به جبران خسارات نگرانی داشته
باش��ند؛ چرا که دولت با افتخار در این مس��یر
ت�لاش خواهد کرد و با کمک هم و دس��ت
به دس��ت یکدیگر ،خرابیها را بهتر از گذشته
خواهیم س��اخت .به گزارش «عصر ایرانیان»
ب��ه نق��ل از پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت
جمهوری،حجتاالس�لام حس��ن روحانی در
جلسه هیأت دولت گفت :بسیار دشوار است که
مردم با از بین رفتن منازل و وس��ایل زندگی
خ��ود بخواهند مدتی را در چادر و یا خانههای
اقوام زندگی کنند .جبران خس��ارت و تحمل
آس��یب دیدن و از بین رفتن ل��وازم منزل که
گاهی حاصل تالش ی��ک عمر یک خانواده
بوده ،بسیار سخت است .رئیس جمهور ادامه
داد :دولت تا آنجا که ممکن باش��د از امکانات
بودجهای خود برای جبران خس��ارات استفاده
خواهد ک��رد و گ��زارش آن را به مقام معظم
رهبری ارای��ه خواهد کرد و هر میزان که نیاز
باشد از اعتبارات صندوق توسعه ملی استفاده
میکنیم .روحانی تأکید کرد :مردم باید مطمئن
باشند که در حد توان و امکان خود برای جبران
خسارات تالش میکنیم ،کما اینکه در جلسه
امروز دولت مصوبه گذشته در این خصوص را به
دلیل وسعت خسارتها در بخشهای مختلف
بویژه کشاورزی اصالح کردیم .رئیس جمهور
با اش��اره به اینکه مردم در صحنه تالشهای
دس��تگاههای مختلف از جمل��ه وزارت راه و
شهرسازی ،کش��ور ،نیرو و جهاد کشاورزی را
میبینند ،اظهار داشت :برخی از دستگاهها مانند
وزارت امور خارجه و وزارت نفت نیز هستند که
نقش آنها توانسته کمک شایانی را داشته باشد
که در تبلیغات زیاد به چشم نمیآید .روحانی با
بیان اینکه در این حادثه تشت آمریکاییها از
بام افت��اد و مردم دیدند آنهایی که مرتب ادعا
میکردند با مردم ایران هیچ مشکلی نداشته
و با دولت ایران دچار مش��کل هستند ،چگونه
عمل کردند ،گفت :این س��یل آزمایش بسیار
خوب��ی برای همگان بود و از همه دولتهایی
که در این حادثه با مردم ایران همدردی کرده
و به کمک و یاری دولت و ملت ایران شتافتند،
تشکرمیکنم.
ساالنه بیش از  2هزار سرباز نخبه به
نیروهای مسلح معرفی می شوند

مشاور فرمانده معظم کل قوا گفت :سالی ۴۰
هزار نیروی وظیفه تحت عنوان نیروی امریه
به س��ازمانها میروند و س��االنه هم  ۲هزار
و  ۲۰۵س��رباز نخبه از بنیاد ملی نخبگان به
نیروهای مسلح معرفی میشوند .به گزارش
مهر ،سرلش��کر یحیی صفوی در یازدهمین
جش��نواره جوان س��رباز اظهار کرد :جشنواره
جوان سرباز هر سال برگزار میشود و سربازان
مخترع نمونه و غیره از تمامی نیروهای مسلح
برگزیده و از آنها تقدیر میشود .نگاه فرمانده
معظم کل قوا به خدمت س��ربازی یک نگاه
تحولی اس��ت .مقام معظ��م رهبری خدمت
س��ربازی را دوران رش��د و تعالی جوانان که
به عنوان کادرهای آینده وارد جامعه میشود،
میدانند ۴۰۰.هزار نیروی وظیفه وارد خدمت
وظیفه میشوند که از این تعداد بیش از ۱۵۰
هزار نفر تحصیالت دانشگاهی دارند .وی ادامه
داد :در سیل اخیر دهها هزار نفر از سربازان به
کمک مردم در استانهای سیل زده شتافتند
که از همینجا به آنها درود و سالم میدهم.
جوانان امروز ما بهتر از جوانان قدیم هستند،
چون ما سکههای نیم پهلوی هستیم و شماها
سکههای بهار آزادی هستیم.
اکثر وزرای عرب موافق بازگشت
سوریه به اتحادیه عرب هستند

وزیر امور خارجه روسیه میگوید بیشتر وزرای
عرب شرکتکننده در نشست روسی-عربی
با بازگش��ت س��وریه به اتحادیه عرب موافق
هس��تند .به گزارش تسنیم ،سرگئی الوروف
اظهار کرد :بازگشت سوریه به اتحادیه عرب
در نشس��ت وزرای روسی-عربی مورد بحث
قرار گرفت .الوروف افزود :بازگش��ت سوریه
به اتحادیه عرب به ای��ن نهاد این فرصت را
میدهد به حل و فصل اوضاع سوریه کمک
کند .وزیر خارجه روس��یه درباره اوضاع ادلب
نیز گفت :تروریستها نمیتوانند برای همیشه
آنجا بمانند و این مشکل باید حل شود.

