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فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

تجاوز نظامی هزینه سنگینی 
برای دشمن به همراه دارد
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سفیر ایران در عراق در گفت و گو با سیاست روز:

از مسئوالن امنیتی عراق خواستیم 
امنیت مرزهای ایران تأمین شود

5

سرمقاله
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ادامه در صفحه 6

سیاست روز دالیل واردات پسته را بررسی می کند؛

واردات گریان

طی ۶ ماه؛
قدرت خرید کارگران نصف شد 
عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به نصف شدن قدرت 
خرید کارگران طی ۶ ماه گذش��ته گفت: در جلسه اخیر شورای 
عالی کار مقرر شد کمیته دستمزد تشکیل جلسه دهد و موضوع 
افزای��ش ق��درت خرید کارگران چ��ه در زمینه دس��تمزد و چه 

کمک های غیرنقدی را بررسی کند.
علی خداییدرباره برگزاری جلس��ه ش��ورای عالی کار درباره 
بررس��ی مجدد دس��تمزد که روز چهارش��نبه برگزار شد گفت: 
افزایش قدرت خرید کارگران مهمترین موضوع جلس��ه شورای 
عالی کار بود. بررس��ی های گروه کارگری نشان می دهد در هفته 
اول تیرماه نس��بت به دی ماه سال گذشته، 48.2 درصد، قدرت 
خرید کارگران کاهش یافته اس��ت. وی با تأکید بر اینکه دولت و 
کارفرمای��ان کاهش قدرت خرید کارگران را قبول دارند افزود: با 
وج��ود اینکه کاهش قدرت خرید کارگران را قبول دارند اما هیچ 

راه حلی برای جبران آن ارائه نکرده اند.
خدایی بیان کرد: مقرر شد تا کمیته دستمزد تشکیل جلسه 
ده��د و موض��وع افزایش ق��درت خرید کارگران چ��ه در زمینه 
دستمزد و چه کمک های غیرنقدی بررسی کند و همچنین مقرر 
ش��د نمایندگان وزارتخانه هایی که در ش��ورای عالی کار حضور 
دارند، موارد مطرح شده در جلسه را با وزارتخانه های متبوع خود 

طرح و نتیجه را به جلسه بعدی شورای عالی کار ارائه کنند.
وی همچنین گفت: نمایندگان کارگران درخواست برگزاری 
جلسه در دو هفته آینده را داشته اند اما زمان جلسه بعدی اعالم 
می ش��ود به نظر می رس��د که جلسه بعدی ش��ورای عالی کار دو 
هفته تا یک ماه دیگر باشد. با توجه به اینکه تمام اعضای شورای 
عالی کار بر کاهش قدرت خرید کارگران آگاه هستند، می بایست 

هرچه زوتر تصمیم گیری در این زمینه صورت گیرد.
محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره 
به اینکه تورم چند ماه ابتدایی سال 97 کمر کارگران را شکست 
گفت: افزایش 19.5درصدی حق��وق حداقل بگیران در فروردین 
97، کور س��و امیدی برای قشر ضعیف کارگران بود که در همین 
ابتدای سال دیری نگذشت که از بین رفت و نه تنها شکاف مزدی 
آنها ترمیم نش��د بلکه هر روز ش��اهد کاهش هرچه بیشتر قدرت 

خرید کارگران هستیم.
همچنین نماینده مجمع عالی کارگران ایران در ش��ورایعالی 
کار بیان کرد: با توجه به محاسبات گروه کارگری به میزان 48.2 
درصد در ابتدای س��ال 97 قدرت خرید کارگ��ران کاهش یافته 
است و درخواست آنها از ش��رکای اجتماعی بازبینی مجدد سبد 
معیشت و بررسی جهت افزایش توان خرید برای کارگران است.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران اس��تان تهران گفت: با در 
نظر گرفتن سبد معیشت سال 97 و دریافتی کارگران و همچنین 
حداقل های زندگی برای ادامه حیات به اختالف فاحشی می رسیم. 
کارگران برای ادامه زندگی مس��یری دشوار و سخت را درپیش رو 

خواهند داشت و از حداقل های زندگی محروم هستند.
وی گفت: در جلس��ه ش��ورایعای کار مورخ 97/5/3 شرکای 
اجتماعی مطالب ارائه ش��ده توس��ط گروه کارگری را در همین 
رابطه تایید کردند و مقرر شد کمیته دستمزد موضوع را بررسی 

و نتیجه را به شورایعالی کار ارائه کند.
عض��و هیات مدیره مجمع عالی کارگران گفت: گروه کارگری 
از ش��رکای اجتماعی، خصوصاً گروه دولت درخواست دارد به فکر 
اندیش��ه و راه حل مناسب برای افزایش دریافتی کارگران )افزایش 
توان خرید( باش��ند. البت��ه در این خصوص می ت��وان گزینه های 

غیرنقدی را نیز بررسی کرد.  تسنیم

گزارش یک

پسته ایران از جمله کاالهای سرآمد صادرات غیرنفتی است که در سال های اخیر متاثر از برخی 
تنش های سیاسی و عوامل طبیعی تولید و صادرات آن با نوسان هایی همراه بوده است

یم
سن
ت

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه 
دروغ پراکنی های دش��من با هوش��مندی مردم و مسئولین 
نتیجه ای جز شکست ندارد تأکید کرد: اگر دشمنان بخواهند 
به تجاوز نظامی دست بزنند هزینه های بسیار سنگینی برای 

آنها به دنبال خواهد داشت.
س��ردار سرلش��کر پاس��دار محمدعلی جعف��ری در جمع 
دانشجویان بسیجی شرکت کننده در دوره معرفتی "اسالم ناب" 
پس از شنیدن دیدگاه های نمایندگان دانشجویان در سخنانی، 
با اشاره به عملکرد سپاه در سال های اخیر گفت: سپاه پاسداران 
تا 10 سال پیش فقط رویکرد امنیتی و نظامی داشت اما با تدبیر 
رهب��ر معظم انقالب به عرصه های جنگ نرم و تهاجم فرهنگی 
ورود کرده و تهدید های نظامی خارجی که از س��وی دشمنان 
اعمال می شود هم خیلی جدی گرفته نمی شود چراکه ما قدرت 
پاسخگویی داریم، اما ضعف ها و تهدیدات داخلی جدی تر است.

وی با برش��ماری تفاوت بین اقشار بسیج و سپاه با اشاره 
به اینکه رهبری فرمودند: اتکای اقش��ار بسیج به سپاه است 
اما بس��یج تحت امر سپاه نیس��ت و در اقدام و عمل مستقل 
اس��ت افزود: دغدغه مشترک س��پاه و بسیج حفظ و ارتقای 
انقالب اس��المی اس��ت که به همین دلیل ه��م رهبر فرزانه 
انقالب به ش��ما دانش��جویان جوان مومن انقالبی، استقالل 
و اختیار در عمل داده اس��ت اما س��وال اینجاست که تا چه 
اندازه توانستید با این اختیارات و استقالل، مشکالت موجود 

انقالب اسالمی را مرتفع کنید؟
سرلشکر جعفری یادآور ش��د: در شرایط امروز کشور و 
نابسامانی های اخیر، خیلی ها تحت تاثیر جو موجود از ادامه 
راه ناامید می ش��وند اما ما مالحظه می کنیم که رهبر معظم 
انقالب ب��ا اطمینان خاطر و با موج عظیم��ی از امید، آینده 
کش��ور را که به دس��ت توانمند ش��ما جوانان انقالبی پیش 

می رود، روشن و سربلند می دانند.
وی با اشاره به اینکه تهدیدات نظامی دشمنان جمهوری 
اسالمی توخالی و واهی است ادامه داد: اکنون که در 40 سالگی 
انقالب اس��المی قرار داریم، تهدید ها و تحریم های دشمنان به 
اوج خود رسیده است و تنها تهدیدی که آن را عملی نمی کنند، 
تهدید نظامی است چراکه اگر بخواهند به تجاوز نظامی دست 
بزنند، هزینه های بس��یار سنگینی برای آن ها به دنبال خواهد 

داشت و بازی جنگ نرم آن ها را نیز بر هم خواهد زد.
سرلشکر جعفری خاطرنشان کرد: در سال های اخیر حتی 
تهدیدات امنیتی هم مثل فتنه 88 از طرف دشمنان خارجی 
رقم خورد اما به شکست منجر شد. وی با بیان اینکه دشمن 
قصد دارد مردم و مسئولین را با جوسازی های رسانه ای ناامید 

کند اضافه کرد: هرچند این تالش در برخی مسئولین تاثیراتی 
داشته است اما به فضل الهی دروغ پراکنی ها و جوسازی های 
منفی دشمنان انقالب و نظام برای ایجاد ناامیدی در کشور با 
هوشمندی آحاد مردم و مسئولین به مانند گذشته نتیجه ای 

جز شکست برای دشمن درپی ندارد.
سرلش��کر جعف��ری ادام��ه داد: قاطبه اف��راد جامعه که 
دایه دار انقالب هس��تند در مقابل تجاوز صدام در 8 س��ال 
دفاع مقدس به صورت مس��تقیم و غیر مس��تقیم ایستادگی 
کردن��د و امروز ه��م همین انقالبی ها هس��تند که می توانند 

بسیاری از مشکالت کشور را حل کنند.
فرمانده کل س��پاه پاس��داران ادام��ه داد: امروز با وجود 
افزایش فشارها و تحریم ها و تهاجم های فرهنگی و رسانه ای، 
شاهد افزایش بصیرت و والیتمداری مردم هستیم که همین 
بصیرت مردمی در مش��ارکت های انتخاباتی، راهپیمایی های 
انقالبی و صحنه های مختلف در س��طح کشور نمایان است و 

تهدیدات دشمنان را خنثی می کند.
سرلش��کر جعفری با بیان اینکه مش��کالت جدی کشور 
ریشه در تفکرات لیبرالی دارد تصریح کرد: متاسفانه تفکرات 
غربی و لیبرالی مثل خوره به جان کشور افتاده است و علت 
اینک��ه رهبری معظم به تحول در علوم انس��انی تاکید دارند 
در واقع برای زدودن تفکر غربی و غیراس��المی از حاکمیت 

اجرایی کشور می باشد.
فرمانده کل س��پاه با بیان اینکه طی 4 دهه گذشته نگاه 
غرب��ی و مبانی فک��ری لیبرالی همواره تالش کرده اس��ت در 
سیس��تم اجرایی کشور به نحوی حضور داشته باشد گفت: تا 
زمانی که تفکر برخی مجموعه های اجرایی کشور با اراده مردم 

تغییر نکند این مشکالت همچنان ادامه خواهد داشت.
سرلش��کر جعفری ادام��ه داد: رهبر معظ��م انقالب در 
ابت��دای س��ال جاری فرمودند که مس��ئولین ما ب��ه دو نکته 
اساس��ی توجه نمی کنند یکی ظرفیت ه��ای عظیم داخلی و 
یکی هم اس��تفاده از جوانان، در زمان جنگ هم تا زمانی که 
بنی صدر با دیدگاه لیبرالی فرمانده کل قوا بود با ضعف هایی 
که نش��ان م��ی داد و مخالف حضور جوان��ان در جبهه ها بود 
متحمل شکست و عقب نشینی می شدیم اما از تابستان سال 

۶0 که امام خمینی)ره( فرماندهی کل قوا را برعهده گرفت، 
ظرف 9 ماه خرمشهر آزاد شد و این بار عراق بود که از موضع 

ضعف درخواست آتش بس کرد.
وی ادامه داد: بنی صدر بعد از شکست در هویزه در دی ماه 
س��ال 59 به امام)ره( گفت که نمی توانی��م بجنگیم و باید با 
عراقی ها مذاکره کنیم، خب ببینید حاکمیت اجرایی یک تفکر 

بر یک مسئله اصلی کشور تا چه اندازه تاثیرگذار است.
فرمان��ده کل س��پاه با اش��اره به وظایف دانش��جویان و 
جوانان انقالبی ادامه داد: در شرایط کنونی کشور رهبر معظم 
انقالب از ش��ما جوانان انتظاراتی دارند. باید از خود بپرسید 
که وظیفه اصلی ش��ما در این ش��رایط چیست؟ چگونه قرار 
است در حل مشکالت کشور و خنثی کردن توطئه دشمنان 
نقش آفرینی کنید؟ به نظر من وظیفه یک دانش��جوی مومن 
انقالبی بس��یجی، آگاه س��ازی مردم و زدودن تفکر القا شده 

غربی یا همان لیبرالیسم است. 
وی افزود: شما جوانان انقالبی ابتدا باید در خود آمادگی 
ایجاد کنید و نیت و عمل خود را خالص کنید. بعد از آن نیاز 
است که خودسازی مدیریتی داشته باشید و در حوزه هایی که 

عالقه مندید، تالش کرده و مشکالت کشور را مرتفع نمایید.
سرلش��کر جعفری تأکید کرد: شما جوانان امروز باید در 
دانش��گاه، ش��هر و یا محله خود برای حل مشکالت مردم و 
معضالت اقتصادی و فرهنگی کش��ور، هسته های جهادی یا 
نهادهای مردمی تش��کیل دهید. هم��ه اقدامات این چنینی 
الزام��ا نیازمند پول نیس��ت ، همانطور که خداوند وعده داده 

است: »والذین جاهدو فینا لنهدینهم سبلنا ...« 
فرمان��ده کل س��پاه در پایان تصریح ک��رد: حرکت های 
جهادی ش��ما دانش��جویان و جوانان با برکت بوده و تاثیرات 
ملموس��ی در جامع��ه دارد و ب��ه مس��تضعفین و محرومین 
روحی��ه و امید می دهد. البته این فعالیت ها برای خود ش��ما 
هم تجربه های مدیریتی و تشکیالتی به دنبال خواهد داشت. 
همین دوره اس��الم ناب هم که در آن به صورت تش��کیالتی 
و جمعی ش��رکت کرده اید و آموزش ه��ای خوبی می بینید، 
باید زمینه ای برای تش��کیل هسته های جهادی و همینطور 

پیگیری مطالبات مردمی از مسئولین باشد.  سپاه نیوز

سردار ایرانی تنها نیست

محمد صفری

m.director80@yahoo.com

 
دونال��د ترامپ رئیس جمهور آمریکا از س��وی 
شخصیتی مورد خطاب قرار گرفت که قابلیت خود 
و نیروهای تحت امر او در منطقه به خوبی نش��ان 

داده شده است.
شاید از نظر سیاسی و جایگاه مقایسه ای ترامپ 
با سردار سلیمانی، تفاوت وجود داشته باشد، ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا است و سردار سلیمانی فرمانده 
س��پاه قدس ایران. اما این کجا و آن کجا! یک موی 

سردار ایرانی به همه آمریکا می ارزد.
ترامپ رئیس جمهور دولتی اس��ت به پهناوری 
آمری��کا که البته تاریخ درخش��انی ه��م ندارد، در 
تاریخ این کش��ور، قتل، غ��ارت، جنگ افروزی های 
فراوان، جنایت، شکست های سنگین برای آن رقم 

خورده است.
سخنان سردار حاج قاسم سلیمانی باید هم برای 
آمریکا و ش��خص رئیس جمهور این کشور سنگین 
بیاید. پاس��خ سردار ایرانی، س��نگین، تحقیرآمیز و 
سرشکس��تگی را برای آمریکا در جهان نش��ان داد. 
مثال ها و نمونه هایی که س��ردار س��لیمانی از عجز 
و فرومایگی س��ربازان آمریکایی مطرح کرد، آبروی 
نظامی ماش��ین جنگی ایاالت متح��ده را در میان 
افکار عمومی بُرد، آبرویی که تاکنون هیچ کش��ور و 

شخصی نتوانسته اینگونه آن را بی آبرو کند.
لحن و شیوه س��خن فرمانده سپاه قدس ایران، 
خطاب به رئیس جمهور آمریکا، بازتاب گسترده ای در 
رسانه های دنیا و محافل سیاسی نظامی داشته است، 
در حالی که چنین بازتابی را هنگام توئیت تهدیدآمیز 

ترامپ علیه ایران انجام داد، شاهد نبودیم.
سخنان س��ردار س��لیمانی آنچنان بازتابی در 
دنیا داشته است که گویی یک توفانی در رسانه ها 
و محافل سیاس��ی جهان ایجاد کرد، که هنوز هم 
ادام��ه دارد. تنها یک س��خنرانی اینگونه توفان به 
پا کرده اس��ت، آمادگی س��پاه قدس برای پاس��خ 
به تهدیدات ترام��پ رئیس جمهور آمریکا، حقارت 
نیروه��ای آمریکایی را در جهان آش��کار کرد. هر 
واکنش��ی از س��وی ترامپ یا یکی از ژنرال های اتو 
کش��یده آمریکا به سخنان سردار ایرانی داده شود، 
نمی تواند تندی و قاطعیت س��خنان فرمانده سپاه 
قدس را خنثی کند. س��خنان آنقدر دندان شکن و 
قاطع بود که اگر آمریکایی ها بخواهند به آن پاسخ 
دهن��د، قطعاً وضعی��ت آنها در محافل رس��انه ای، 

سیاسی و نظامی بدتر خواهد شد.
لحن سخن گفتن با آمریکا چنان است که سردار 
اس��الم از آن به خوبی بهره برد، قاطع، هوشمند، با 
تدبیر، محکم و با صالبت کامل به میدان آمد و خط 
و نش��ان کشید برای رژیمی که یاوه گویی می کند و 
در رؤیای رویارویی با جمهوری اسالمی ایران است. 
کاف��ی اس��ت فیلم های ب��ه اس��ارت درآمدن 
س��ربازان ویژه نی��روی دریایی ارت��ش آمریکا در 
خلیج ف��ارس در تلویزی��ون باره��ا پخش ش��ود تا 
حقارت نیروهای نظامی آمریکایی که شلوارش��ان 
را خیس کرده بودند نشان دهد که واقعاً به پوشک 

بزرگ سال نیاز دارند!
چنین سربازان و ارتشی هیچ گاه توان مقابله با 
نیروهای اعتقادی سپاه و ارتش را نخواهند داشت. 
ارتش آمریکا تاکن��ون خود را مقابل چنین نیروی 
سترگی نیازموده است که اگر بیازماید، خواهد دید 
که هیچ کدام از رجزخوانی های ایران بلوف نیست.

س��خنان قاطع سردار س��لیمانی، سخن همه 
ایرانیان است، حتی آنهایی که با جمهوری اسالمی 
ای��ران زاویه دارند، اما اگر خط��ری ایران را تهدید 
کند وارد میدان می شوند، بسیاری از آنهایی که در 
میتینگ پمپئو شرکت کردند نیز هیچ گاه در صف 

مقابل قرار نخواهند گرفت.
سپاه قدس توانسته اس��ت آمریکا را در منطقه 
ب��ه زانو درآورد، هر آنچه این رژیم رش��ته کرده بود، 
پنبه شد، سوریه، عراق، یمن، لبنان، کشورهایی که 
آمریکا در س��ودای اش��غال آنها بود، اما یک سردار با 
یک سپاه قدس این اجازه را نداد که بخواهد و بتواند 
س��وریه را به چنگ آورد یا عراق را به دس��ت گیرد. 
در یم��ن با وجود همه تالش های گس��ترده ای که از 
سوی عربستان، رژیم صهیونیستی، رژیم های عربی 
منطقه و آمریکا انجام داده اند، نتوانسته اند این کشور 
سوق الجیشی را به اشغال خود درآورند، در حالی که 
نیروهای یمن سالح های پیشرفته، هواپیماهای مدرن 
جنگی، موشک های قدرتمند و دقیق در اختیار ندارند 

و از کمترین و ضعیف ترین سالح ها بهره می برند.
و اما چگونه می توان پاسخ آمریکا را در صورت 
جنگ علیه ایران را داد؟ آیا ایران ظرفیت آن را دارد 

که منافع آمریکا را به خطر اندازد و ویران کند؟
قط��ع ب��ه یقی��ن قابلیت ه��ا و توانمندی های 
جمهوری اس��المی ای��ران در زمینه نظامی و دفاعی 
بسیار افزایش یافته است اکنون به ظرفیت تهاجمی 
رس��یده، وحش��ت و نگرانی آمریکایی ه��ا و اذناب او 
در منطقه به همین خاطر اس��ت. وجود س��الح های 
پیشرفته به ویژه موشک هایی که تاکنون برخی از آنها 
به رخ آمریکایی ها کشیده شده است، تنها بخشی از 

توانمندی نیروهای مسلح ایران است. 
ادامه در صفحه 2

فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی:
تجاوز نظامی هزینه سنگینی برای دشمن به همراه دارد

دغدعه سپاه و بسیج حفظ و ارتقای انقالب است

تالش امریکا و عربستان برای مقصر نشان دادن ایران

 مقاومت در برابر نفوذی ها
با بسترسازی سیاسی 

صفحه 2

زیرساخت های متجاوزان هدف پاسخ های موشکی یمن
باب المندب برای سعودی ناامن شد

ویژه گروه فرادید  همزمان با اعالم هدف قرار  گرفتن رزم ناو و نفت کش س��عودی که بسته گ�زارش 
ش��دن تنگه باب المندب را به همراه داش��ته، س��خنگوی نیروی 
هوایی یمن بعد از حمله پهپادی این کشور به فرودگاه بین المللی 
ابوظب��ی امارات، تأکید ک��رد که در مرحله بعد، زیرس��اخت های 

کشورهای متجاوز جز اهداف نیروی هوایی یمن خواهد بود.
س��رهنگ »عبداهلل حسن الجفری« س��اعتی بعد از حمالت 
پهپادی ارتش یمن به فرودگاه بین المللی »باوظبی« امارات گفت 
که عملیات پهپادی بعد از حمالت موشکی به این فرودگاه، اولین 
عملی��ات در نوع خود اس��ت. او در گفت وگو با ش��بکه المیادین 

لبن��ان گفت ک��ه »در مرحله آتی، زیرس��اخت های کش��ورهای 
متجاوز به یمن هدف حمالت پهپادی و موش��کی این کشور قرار 

خواهد گرفت«.
سخنگوی نیروی هوایی یمن افزود: جنگ ما با حاکمان سعودی 
و اماراتی است نه با مردم عربستان سعودی و امارات متحده عربی. 
س��رهنگ جعفری گفت که عملیات پهپادی روز پنجش��نبه علیه 
ف��رودگاه ابوظبی در کنار عملیات های مش��ابه از جمله هدف قرار 
دادن پاالیش��گاه نفتی شهر ریاض عربستان س��عودی و حمله به 
مقر فرماندهی عملیات ائتالف س��عودی و اماراتی در عدن )جنوب 

یمن(، »منحصر به فرد« بود.

کارنامه سپاه پاسداران را در عراق و سوریه ببینید؛

هفت فرصت استراتژیک 
برای گرفتن جان متجاوزان

صفحه 3

کارشناس نظامی روسی:
ایران سامانه های دفاع هوایی قوی دارد

یکی از کارشناس��ان نظامی روس با اشاره به احتمال هرگونه ماجراجویی آمریکا 
ضد ایران درباره تبعات فاجعه بار آن بر دنیا هشدار داد.

الکس��ی لیونکوف به اخبار مربوط احتمال حمله آمریکا به تاسیس��ات هسته ای 
ایران واکنش نشان داد و گفت: نتیجه این خواهد بود که دنیا شاهد جنگ گسترده 
خواهد ش��د. ماجراجویی احتمالی آمریکا علیه ایران تبعات فاجعه باری برای جهان 

بدون اینکه هدف این ماجراجویی محقق شود به دنبال دارد.
وی افزود: ایران س��امانه های دفاع هوایی قوی در اختیار دارد که می تواند هر 

حمله موشکی را دفع کند که از جمله آن دو سامانه تور و اس 300 است.
لیونکوف در ادامه اعالم کرد: س��امانه دفاع هوایی اس��رائیل یعنی فالخن داود و 
گنبد آهنین در برابر موش��کهای ایرانی نمی تواند موثر باشد زیرا برخی موشک های 
ایران در هر صورت به هدفش��ان برخورد می کند. نمی ت��وان مطمئن بود که نیروی 

هوایی اسرائیل به ایران خواهد رسید.  اسپوتنیک

هافینگتون پست: 
یکایی ها مخالف جنگ با ایران هستند 5۳ درصد آمر

نظرس��نجی انجام گرفته از سوی روزنامه »هافینگتون پست« حاکی از آن است 
ک��ه بیش از نیمی از مردم آمریکا با ایده دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کش��ور 

مبنی بر جنگ با ایران مخالف هستند.
طبق این نظرسنجی، فقط 23 درصد از مردم ایاالت متحده از ایده اعالم جنگ علیه 
ایران حمایت می کنند و 53 درصد با آن مخالف هس��تند. این درحالی اس��ت که از این 
میان، آمار آنهایی که در اعالم جنگ علیه ایران جدی هستند رقم ناچیز 9 درصد است 
حال آنکه آمار آنهایی که مطلقاً مخالف جنگ با ایران هستند، 37 درصد اعالم می شود.

البته آنهایی که در انتخابات ریاس��ت جمهوری 201۶ به ترامپ رای دادند بیشتر 
طرفدار درگیری با ایران هس��تند اما جالب آنکه 29 درصد از این جماعت نیز مخالف 
جنگ طلبان هستند. این نظرسنجی پس از آن انجام گرفت که ترامپ در توییتی خطاب 
به حسن روحانی رئیس مهوری ایران، مدعی شد: در صورت تهدید مجدد آمریکا، ایران 

شاهد عواقبی خواهد بود که تاریخ پیش از این کمتر به خود دیده است.  مهر


