جهـان
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سخنگوی وزارت خارجه :

مقابله با تهدید حضور صهیونیستها در خلیجفارس حق ایران است
ســخنگوی وزارت خارجــه گفــت :اعــام حضــور احتمالــی
رژیــم اشــغالگر قــدس در ائتــاف خودخوانــده نظامــی در
خلیــج فــارس ،تهدیــدی آشــکار علیــه امنیــت ملــی ایــران
اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،ســیدعباس موســوی
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در واکنــش بــه انتشــار
اخبــاری مبنــی بــر اعــام آمادگــی رژیــم صهیونیســتی
بــرای حضــور در ائتــاف نظامــی آمریــکا بــه منظــور بــه
اصطــاح تامیــن امنیــت کشــتیرانی در خلیــج فــارس
گفــت :جمهــوری اســامی ایــران معتقــد اســت اصــل
ایــن ائتــاف تنــش زا اســت و هرگونــه حضــور احتمالــی
رژیــم اشــغالگر قــدس در ایــن ائتــاف خودخوانــده ،کــه
وجــود نــا مشــروعش در خاورمیانــه اســاس ناامنــی و بــی

ثباتــی اســت ،را تهدیــدی آشــکار علیــه امنیــت ،حاکمیــت
و تمامیــت ارضــی خــود و عاملــی بحــران آفریــن و بــی
ثبــات ســاز در منطقــه خلیــج فــارس تلقــی مــی کنــد و
در چارچــوب سیاســت بازدارندگــی و دفاعــی کشــور ،حــق
مقابلــه بــا ایــن تهدیــد و دفــاع از خــود را محفــوظ مــی
دارد و در عمــل بــه آن در چارچــوب سیاســت دفاعــی
کشــور ،تردیــدی نــدارد و مســئولیت کلیــه عواقــب ایــن
اقــدام خطرنــاک برعهــده رژیــم آمریــکا و رژیــم نامشــروع
صهیونیســتی خواهــد بــود.
موســوی در خصــوص تــاش آمریــکا بــرای شــکل دهــی
یــک ائتــاف نظامــی و یــا برگــزاری نشســت امنیــت
دریانــوردی در آینــده بــه بهانــه تامیــن امنیــت دریانــوردی
در خلیــج فــارس گفــت :ایــران بعنــوان یکــی از کشــورهای
منطقــه خلیــج فــارس بــا توجــه بــه داشــتن  ۱۵۰۰مایــل
ســاحل در ایــن منطقــه و براســاس مســئولیت تاریخــی،

خلیــج فــارس را ادامــه قلمــرو ســرزمینی خــود دانســته
و خــود را متعهــد بــه تامیــن امنیــت آن و امنیــت تــردد
کشــتی هــا در ایــن منطقــه مــی دانــد و معتقــد اســت
حضــور نیروهــای فــرا منطقــه ای در خلیــج فــارس تحــت
هــر نــام و عنوانــی کــه باشــد نــه تنهــا کمکــی بــه تقویــت
امنیــت در ایــن منطقــه نمــی کنــد ،بلکــه زمینــه تنــش
و بحــران را در منطقــه حســاس خلیــج فــارس بیــش از
پیــش فراهــم مــی آورد.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در پایــان تصریــح کــرد:
جمهــوری اســامی ایــران مخالفــت خــود را بــا شــکل
گیــری اینگونــه ائتــاف هــا اعــام و آن را اقدامــی تنــش
آفریــن و فریبکارانــه مــی دانــد و برگزارکننــدگان ،شــکل
دهنــدگان و اعضــای آن را بعنــوان عاملیــن موثــر در ایجــاد
تنــش و بحــران احتمالــی آتــی ناشــی از آن در منطقــه
تلقــی خواهــد کــرد.

حافظان نظم ایران به مقام دوم

فشار آمریکا به ایران به دلیل قوت
و قدرت ایران است نه ضعف

وزیــر خارجــه کشــورمان در دیــدار
اعضــای فراکســیون دیپلماســی
مجلــس ،گفــت :فشــار آمریــکا بــه
ایــران بــه دلیــل قــوت و قــدرت
ایــران اســت نــه ضعــف.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،محمدجــواد ظریــف وزیــر
خارجــه کشــورمان در دیــدار اعضــای فراکســیون دیپلماســی
مجلــس اظهارداشــت :آمریــکا نگــران شکســت خــود در
صحنــه دیپلماســی اســت .ایــران در صحنــه هــای میدانــی
منطقــه ای و بیــن المللــی موفــق بــوده اســت .وی در ادامــه
افــزود :فشــار آمریــکا بــه ایــران بــه دلیــل قــوت و قــدرت
ایــران اســت نــه ضعــف.
در ایــن دیــدار رئیــس و اعضــای فراکســیون دیپلماســی
مجلــس شــورای اســامی ضمــن قدردانــی از زحمــات
مســئول سیاســت خارجــی کشــور اقــدام آمریــکا در تحریــم
رئیــس دیپلماســی کشــور را تقبیــح و محکــوم کردنــد.

تحصیل  500هزار دانش آموز
اتباع خارجی در ایران

مســابقات بیــن المللــی ســیزم کــه نظامیــان در مســابقات
ورزشــی بــا هــم رقابــت مــی کننــد ،رقابــت بیــن تانــک هــا،
تــوپ هــا ،خدمــه توپخانــه و ســایر حــوزه هایــی اســت کــه
مهمــات واقعــی در آن بــه کار بــرده مــی شــود و نظامیــان
توانمنــدی و ســرعت عمــل خــود را در انجــام عملیــات
نظامــی در محیطــی واقعــی بــه نمایــش مــی گذارنــد.
نخســتین دوره مســابقات بیــن المللــی نظامــی در ســال
 ۲۰۱۵بــه میزبانــی روســیه و قزاقســتان برگــزار شــد.
تیــم نیروهــای مســلح ایــران در ایــن مســابقات حضــور
فعــال داشــته و در برخــی رشــته هــا نیــز مقــام هایــی
را کســب کــرده اســت .بیــش از  ۱۰۰تــن از زبــده تریــن
نظامیــان ایــران در مســابقات امســال در روســیه حضــور
دارنــد.

سفیر ایران در عراق فرارسیدن عید قربان را
به مردم و مسووالن عراق تبریک گفت

ســفیر ایــران در عــراق در پیامی فرارســیدن
عیــد قربــان را بــه مــردم و مســووالن ایــن
کشــور تبریــک و تهنیــت گفــت.
بــه گــزارش ایســنا ،ایــرج مســجدی در
پیامــی خطــاب بــه دولــت و ملــت عــراق
بــه مناســبت فــرا رســیدن عیــد قربــان
نوشــت :بــا کمــال خرســندی فــرا رســیدن
عیــد بــزرگ اســامی ،عیــد قربــان را بــه
مــردم و مســووالن کشــور دوســت ،بــرادر
و همســایه عــراق و ایرانیــان مقیــم ایــن
کشــور از صمیــم قلــب تبریــک و تهنیــت
گفتــه و از خداونــد بــزرگ میخواهــم
دوســتی بیــن دو ملــت را بیــش از بیــش
گســترده و عمیــق نماینــد.
بــی شــک یکــی از بــرکات و آثــار شــگفت
انگیــز مراســم باشــکوه حــج ،ترویــج و
توســعه بــرادری ،همبســتگی و همدلــی
میــان امــت اســام اســت و ایــن امــر
جــزو بــا تاســی بــه نبــی مکــرم اســام
حضــرت محمــد مصطفــی (ص) و اهــل
بیــت طاهرینــش (ع) در تبــری جســن از
دشــمنان اســام و دوری از هرگونــه افــراط

وزیر امور خارجه :

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش :

مسابقات نظامیان جهان دست یافتند
تیــم حافظــان نظــم جمهــوری اســامی ایــران شــرکت
کننــده در مســابقات نظامیــان جهــان در روســیه در پایــان
چهارمیــن روز مســابقات ایــن رشــته بــا اختــاف انــدک
پــس از میزبــان در جایــگاه دوم قــرار گرفتنــد و بــه مــدال
نقــره ایــن رقابــت هــا دســت یافتنــد.
در پــارک پاتریــوت در  ۵۵کیلومتــری غــرب مســکو
امــروز آخریــن مرحلــه از مســابقات نظامیــان جهــان در
رشــته حافظــان نظــم برگــزار شــد و نفــرات زبــده نیــروی
انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران در قالــب نیروهــای
مســلح کشــورمان مســابقه حســاس و ســنگینی بــا میزبــان
داشــتند و پــس از طــی مســیری  ۱۲کیلومتــری بــا بیــش
از  ۱۰۰مانــع توانســتند در ایــن ماراتــن نفــس گیــر در
جایــگاه دوم مجمــوع مســابقات بایســتند.
حافظــان نظــم ایــران پیشــتر در «گشــت شــهری»،
«تیرانــدازی» و «گشــت جــاده ای» نیــز عملکــرد خوبــی از
خــود بــه جــا گذاشــته بودنــد بــه شــکلی کــه تنهــا رقیــب
جــدی میزبــان در ایــن رشــته بــه حســاب مــی آمدنــد.
در مســابقات بیــن المللــی نظامیــان جهــان برخــاف
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و تفریــط امــکان پذیــر اســت.
ملــت ایــران عیــد قربــان ســال جــاری
در حالــی جشــن میگیرنــد کــه دولــت
مســتکبر حاکــم بــر آمریــکا بــا زیــر پــا
گذاشــتن تمــام قوانیــن حقوقــی ،بیــن
المللــی و انســانی ،و بــا وضــع تحریمهــای
ظالمانــه و یکجانبــه خــود علیــه بیــش از
 80میلیــون ایرانــی جنــگ اقتصــادی تمــام
عیــاری را علیــه ملــت ایــران آغــاز کــرده
اســت .جنگــی کــه بــه درســتی از آن تحــت
عنــوان «تروریســم اقتصــادی علیــه ملــت
ایــران» یــاد میشــود امــا بــه فضــل الهــی
و بــا اتــکا دولــت و مــردم ایــران بــه خداونــد
بــزرگ ،آمریــکای جنایــت کار و متحــدان
او ایــن بــار نیــز همچــون گذشــته نــاکام
و ســرافکنده خواهنــد شــد .ایــن جانــب
بــا کمــال خضــوع از درگاه خداونــد منــان
میخواهــم تــا بــه فضــل خــود ،وحــدت
و انســجام میــان امــت اســام برقــرار و از
ایــن رهگــذر توطئههــای آمریــکا و رژیــم
صهیونیســتی بــرای ایجــاد تفرقــه و آشــوب
در منطقــه را نقــش بــر آب کنــد.

۲۲رزمنــده در قالــب تیــم تانــک از ســپاه پاســداران انقــاب
اســامی ۴۴ ،نیــرو در قالــب تیــم تهاجــم دریابــرد از نیــروی
دریایــی ارتــش ۴۲ ،رنجــر از تیــم هوابــرد نیــروی زمینــی
ارتــش و  ۱۴پلیــس در قالــب تیــم حافظــان نظــم از ناجــا
در مســابقات روســیه حضــور دارنــد و در چهــار رشــته بــه
رقابــت بــا نظامیــان ســایر کشــورها مــی پردازنــد.
در ایــران نیــز دو رشــته غواصــی در عمــق (بــه میزبانــی
نیــروی دریایــی ارتــش) در جزیــره کیــش و مســابقه گشــت
جــاده ای در تهــران( بــه میزبانــی نیــروی انتظامــی) در
حــال برگــزاری اســت .مســئوالن برگــزار کننــده مســابقات
در مســکو اعــام کــرده انــد کــه بیــش از شــش هــزار
نظامــی از  ۳۰کشــور در ایــن رقابــت هــا کــه تــا  ۲۶مــرداد
مــاه جریــان دارد بــا یکدیگــر رقابــت مــی کننــد.

نماینده ایران در ژنو:

دولتها اجازه یکجانبهگرایی مخرب را به آمریکا ندهند
نماینــده دائــم جمهــوری اســامی ایــران
نــزد دفتــر ســازمان ملــل متحــد در ژنــو،
تحریــم وزیــر امــور خارجــه کشــورمان را
«تعــرض بــی ســابقه» بــه نهــاد دیپلماســی
بیــن المللــی توصیــف کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،ســفیر و
نماینــده دائــم جمهــوری اســامی ایــران
نــزد دفتــر ســازمان ملــل متحــد در ژنــو،
تحریــم وزیــر امــور خارجــه کشــورمان را
«تعــرض بــی ســابقه» بــه نهــاد دیپلماســی
بیــن المللــی توصیــف کــرد و دربــاره
تبعــات اقــدام متخلفانــه و یکجانبــه گرایــی
آمریــکا هشــدار داد.
اســماعیل بقایــی بــا ارســال نامــه ای بــه
ســفرا و نماینــدگان دائــم کشــورها نــزد
ســازمان ملــل بــا اشــاره بــه قواعــد بیــن
المللــی ناظــر بــر مصونیــت وزرای امــور
خارجــه و احتــرام بــه کارکــرد دیپلماســی
بــه عنــوان ابــزار گفتگــو و تعامــل حرفــه ای
بیــن دولــت هــا ،اقــدام آمریــکا در تحریــم
محمدجــواد ظریــف را تاییدکننــده موضــع
دیرپــای جمهــوری اســامی ایــران مبنــی بر

عــدم صداقــت و ریــاکاری دولــت آمریــکا در
ادعاهایشــان بــرای گفتگــو و مذاکره دانســت
و تاکیــد کــرد کــه دولــت آمریــکا ،مســئول
تبعــات ایــن اقــدام نامشــروع و غیرقانونــی
خواهــد بــود .بقایــی ،کارکــرد موثــر
دیپلماســی چندجانبــه را الزمــه حراســت از
صلــح و امنیــت بیــن المللــی توصیــف کــرد
و سیاســت قلدرمآبانــه و یکجانبــه گرایانــه
آمریــکا را مخــل همــکاری بیــن دولــت هــا
و حاکمیــت قانــون در ســطح بیــن المللــی
برشــمرد.
وی در بخــش دیگــری از ایــن نامــه کــه
عصــر ســه شــنبه (بــه وقــت محلــی)
منتشــر شــد توســل آمریــکا بــه اقدامــات
یکجانبــه قهــری علیــه وزیــر خارجــه یــک
دولــت عضــو ســازمان ملــل متحــد را
ضربــه ای بــه دیپلماســی بیــن المللــی و
نقــض اصــول و قواعــد حقــوق بیــن الملــل
و منشــور ســازمان ملــل دانســت و آن را
مغایــر بــا تعهــدات دولــت آمریــکا طبــق
معاهــده مقــر  ۱۹۴۷فیمابیــن ایــن کشــور
و ســازمان ملــل متحــد اعــام کــرد.

معــاون آمــوزش ابتدایــی وزارت
آمــوزش و پــرورش گفــت :در حــال
حاضــر قریــب بــه نیــم میلیــون
دانــش آمــوز اتبــاع بیگانــه در
کشــورمان را پوشــش دادیــم.
بــه گــزارش ایســنا  ،رضــوان حکیــم زاده در مراســم افتتــاح
مرکــز پیــش دبســتانی افاغنــه در مهمانشــهر رفســنجان،
اظهــار کــرد :ایــن روز را بــه اســم عدالــت آموزشــی و حقــوق
کــودک نامگــذاری مــی کنــم از اینکــه نوآمــوزان اتبــاع
و ایرانــی دورهــم جمــع شــده انــد و روز خــوب برابــری و
بــرداری برگرفتــه از دیــن مبیــن اســام اســت را شــاهدیم.
وی افــزود :علیرغــم تحریــم هــای ظالمانــه ای کــه بــر کشــور
مــا روا داشــته انــد آنچــه کــه داشــتیم بــا مهمانانمــان تقســیم
کــرده ایــم .در معاونــت بیــن الملــل آمــوزش کــه اهتمــام
بــه بحــث نوآمــوزان پیــش دبســتان داشــتند قریــب بــه نیــم
میلیــون دانــش آمــوز اتبــاع بیگانــه را پوشــش دادیــم و بنــا
بــر تأکیــد رهبــری بــر برابــری فرصــت هــای آموزشــی بــرای
کودکانــی از کشــورهای دیگــر بــه ویــژه اتبــاع افغانســتانی کــه
در ایــران زندگــی مــی کننــد ،مــا بــدون کمــک هــای بیــن
المللــی ایــن زمینــه را بــرای فراگیــری علــم و دانــش بــرای
اتبــاع فراهــم کــرده ایــم.
معــاون آمــوزش ابتدایــی وزارت آمــوزش و پــرورش بــا
بیــان اینکــه جــا دارد ســازمان هــای بیــن المللــی و دولــت
افغانســتان بیــش از پیــش بــه ایــن موضــوع دقــت داشــته
باشــند ،ادامــه داد :همــه مقامــات افغــان کــه در چنــد ســال
پیــش بــا آنهــا مالقــات کــرده ام اعــام کردنــد کــه ایــران
بــدون تبلیغــات و بــدون ادعــا ایــن فرصــت گرانبهــا را بــرای
فرزنــدان مــا ایجــاد کــرده اســت.
حکیــم زاده عنــوان کــرد :بــرای تعلیــم  500هــزار دانــش
آمــوز تعــداد  10هــزار معلــم در آمــوزش و پــرورش کشــور
نیــاز بــود در حالــی کــه آمــوزش و پــرورش ایــران مجــوز
اســتخدام حتــی یــک نفــر را نگرفتــه اســت .وی ادامــه داد:
همچنیــن بــرای ایــن دانــش آمــوزان تعــداد بســیاری کالس
آموزشــی نیــاز بــود بــا توجــه بــه اینکــه امکانــات زیــادی
بــرای ایجــاد کالس هــای جدیــد مــی خواســتیم ولــی
معلمــان و مدیــران وزارت آمــوزش و پــرورش بــا ایثــار خــود
زمینــه فراگیــری هــر دانــش آمــوز اتبــاع بیگانــه را فراهــم
آورده انــد .معــاون آمــوزش ابتدایــی وزارت آمــوزش و پــرورش
خاطرنشــان کــرد :در ایــن زمینــه مــا خوشــحالیم کــه توجــه
بــه تعالیــم دیــن اســام را داریــم و حــق آمــوزش را مثــل
حــق نفــس کشــیدن حــق طبیعــی هــر کــودک مــی دانیــم .
آمــوزش بــرای هــر فــرد ســرمایه گــذاری بــرای یــک جامعــه
اســت.

