
      گزارش 

 تحرك استادان انقالبي
 باطل السحر  يأس افكني در دانشگاه ها

رهبر معظم انق��اب در هفته گذش��ته در حالي ك��ه برخي تحوالت 
منطقه اي و جهاني همچون ورود تركيه به خاك سوريه، برخي اقدامات 
تحريک كننده و اغتشاشي در عراق آن هم در آستانه راهپيمايي بزرگ 
اربعين كه علی القاعده اين تحوالت و اتفاقات، همواره در كانون توجه 
ايشان بوده است، يک بازديد علمي و بافاصله روز پس از آن، يک ديدار 
مهم را با نخبگان علمي كشور داشتند كه نشان از آن دارد كه رهبري 
نظام جمهوري اسامي، اوال دغدغه اي فراتر از اين دغدغه هايي دارند 
كه غالبا ما در حوزه هاي سياس��ي و برداش��ت از تحوالت داريم و ثانيا 
نقطه اميد خود را در جاهايي متمركز كرده اند كه آورده های اين نقاط 
حساس، پوشش دهنده همه خواسته هاي داخلي، منطقه اي و چه بسا 
جهاني است. بازديد رهبر معظم انقاب از دستاوردهاي 400 شركت 
دانش بنيان در حسينيه امام خميني، آنچنان نشاط بخش و اميدآفرين 
بود كه مي شد برق شوق و رضايت را از چشمان مبارك مشاهده كرد. 
اين رضايت از نخبگان جوان و دغدغه رهبري را مي توان از فرمايش هاي 
معظم له در روز بعد )چهارش��نبه(، در ديدار با جوان��ان نخبه فهميد. 
ايشان در ديدار 2 هزار نفر از نخبگان جوان و استعدادهاي برتر علمي 
كشور، ادامه پيشرفت علمي كشور را در كوران حركت پرشتاب علمي 
جهان، كاما ضروري و حياتي خواندند و با اشاره به شوق سرشار، انگيزه 
تحسين برانگيز و اعتماد به نفس جوانان نخبه تأكيد كردند: هر جوان 
نخبه پاره تن ايران عزيز ماست و براي رفع مشكات نخبگان بايد سند 

راهبردي امور نخبگان را كاما جدي اجرا و پيگيري كرد. 
رهبر معظم انقاب با انتقاد از برخوردهاي مأيوس كننده افراد و جرياني 
در كش��ور كه همواره بذر يأس در محيط هاي علمي و پژوهشي كشور 
مي پاشند، مأيوس نش��دن از القائات منفي جرياني بددل كه جنبش 
علمي كش��ور را انكار مي كند، به جوانان نخب��ه فرمودند: يک جريان 
بددل و بدخواه كه متأس��فانه در داخل دانش��گاه ها ني��ز حضور دارد، 
اصل جهش علمي كش��ور را كه يک واقعيت عيان است، انكار و تاش 
مي كند با القاي اينكه هيچ اتفاق علمي مهمي رخ نداده است، مردم را 
دچار ترديد و نخبگان را نااميد كند، اما شما در مقابل اين جريان هرگز 

مأيوس نشويد. 
پيش��تر نيز رهبري معظم انقاب در ديدار افطاري ماه مبارك رمضان 
با استادان دانشگاه ها به مس��ئله  مهم التقاط و ارتجاع در دانشگاه ها و 
صدماتي كه روشنفكري غرب زده و وابسته به خارج در ايران ايجاد كرده 
بودند، اشاره داشتند. بنابراين تأكيد مجدد معظم له در فاصله چند ماه، 
نشان از يک حركت خزنده از سوي سر پل هاي دشمن در محيط هاي 
علمي و دانشگاهي دارد كه خطر بسيار بزرگي براي انقاب و پيشرفت 

كشور به حساب مي آيد. 
رهبري معظم انقاب اسامي در يكي از ديدارهاي سال های گذشته 
نيز متذكر شده بودند كه جريان روشنفكري در كشور ما از ابتدا ناقص 
متولد شد. اولين نسل روشنفكران ايراني را غالبا افرادي تشكيل دادند 
كه نه تنها به دين و آرمان هاي ديني ملت ايران باوري نداشتند، بلكه 
حتي به خود ملت ايران نيز نگاهي مثبت نداشتند و غالباً از سر تحقير 

به ملت نگاه مي كردند. 
هشدار رهبر انقاب در چند ديداري را كه در سال جاري با جامعه علمي 
كشور داشتند، بايد هشدار نسبت به يک جريان التقاط و ارتجاع دانست 
كه امروز در محيط هاي علمي و دانشگاهي رس��وخ كرده اند. هشدار 
نسبت به دو امر مهم و دو آفت خطرناكي كه در سال های گذشته نيز 
به محيط دانشگاهي كشور آس��يب هاي فراواني وارد كرده است. اگر 
اين چنين خطري وجود نداش��ت، معظم له با تأكيد بر لزوم »مقابله با 
ارتجاع، التقاط و انحراف در دانشگاه ها« هيچ گاه نمي فرمودند: امروز 
در برخي دانشگاه ها جريان چپ ماركسيستي هم ابراز وجود مي كند، 
آن هم در حالي كه مظاهر اصلي اين جريان يعني شوروي سابق »در 
زير بار و فش��ار حقايق عالم« فروريخته و از بين رفته است. البته اين 
جريان، زياد جدي نيس��ت و از عمق حرف ها و مواضعش معلوم است 
كه همان چپ امريكايي است؛ يعني ظاهري چپ دارد و باطني غربي 

و امريكايي. 
آنچه ام��روز در دانش��گاه ها و محيط هاي علمي ك��ه موجبات نگراني 
رهبر انقاب را در عين اميد به جوانان خ��اق، پر تاش و دغدغه مند 
فراهم كرده، وجود همين عناصر معدود روشنفكر نماي مأيوس گري 
است كه كعبه آمال آنها غرب و پيشرفت هاي آن بوده و با پاشيدن بذر 
تحقير و خود كم بيني، پيش��رفت هاي خيره كننده س��ال های اخير 
از س��وي جوانان نخبه كش��ور كه بدون اتكا به غ��رب، مرزهاي دانش 
را درنورديده اند، مي باش��د. ام��ا اراده جوانان نخب��ه و تاش مضاعف 
استادان انقابي در دانشگاه ها و باور رهبري نظام به آنها، باطل السحر 
همه اين يأس افكني هاست. بنابراين، آنچه در ش��رايط امروز، وظيفه 
استادان انقابي و دوستدار پيشرفت كش��ور را سنگين تر كرده است، 
اين است كه در كنار مقابله و مهاّجه منطقي با استادان يأس آفرين در 
محيط هاي علمي، الزم است آنها روح اميد و تاش را با تشويق جريان 
نخبه دانش��گاهي كه به فضل الهي هر روز، رو به تزايد است، بدمند و 
زمينه كمرنگ شدن و حذف كس��اني را كه دل در گرو غرب سپرده و 

انتشاردهنده ويروس يأس هستند، فراهم كنند. 
مس��ئوالن آموزش عالي كش��ور نيز بايد بدانند گرايش های فكري و 
فرهنگي و حتي س��بک زندگي و رفتاري اس��تاد مي تواند اثري جدي 
بر دانشجويان و محيط هاي علمي داشته باشد. مقام معظم رهبري در 
ديدار رمضاني سال جاري خود با اس��تادان دانشگاه هاي كشور ضمن 
اشاره به شمار زياد اس��تادان انقابي و متدين در دانشگاه ها فرمودند: 
اين اساتيد بايد در داخل دانشگاه ها جريان س��ازي كنند و با انتقاد از 
فضاي فرهنگي شماري از دانشگاه ها كه موجب تغيير رفتار و فرهنگ 
دانشجويان مي شود، فرمودند: استادان متدين و انقابي كاري كنند كه 

جريان فكري و فرهنگي آنها به جريان رايج دانشگاه ها تبديل شود. 
اما اگر قرار است استادان انقابي چنين وظيفه اي را به عهده بگيرند و 
فضا را براي اس��تادان غرب زده و يأس پراكن در محيط دانشگاه تنگ 

كنند، الزمه آن، اين است كه از چنين ويژگي هايي بهره مند باشند: 
1- منش و رفتار آ نه��ا بايد تعين يافته و نم��ادي از ارزش هاي ديني و 

معرفت حقيقي باشد. 
2- جريان هاي فكري و فرهنگي كشور را شناخته و قدرت تمييز حق و 

باطل را در ميان مواضع اين جريانات داشته باشد. 
3- نس��بت به مباحث علمي اشرافيت داش��ته و قدرت پاسخگويي به 

شبهات دانشجويان را داشته باشد. 
4- همواره در دانشگاه حضور فعال و مس��تمر داشته و دانشگاه را تنها 

سرپل رسيدن به مناصب ديگر نبيند. 
5- جريان سازي فكري – فرهنگي در محيط هاي دانشگاهي نيازمند 
ارتباط دوسويه بين استاد و دانشجو است و هر گونه ارتباط يک سويه 
محكوم به شكست و موجب فاصله گيري از اهداف مورد مطالبه رهبري 

از اساتيد انقابي است. 

عزت سپاه با دشمنی امريكا  بیشتر شدحسن رشوند
فرمانده کل قوا در مراسم ساالنه دانش آموختگی دانشجويان دانشگاه افسري و تربيت پاسداري امام حسين:

مراسم س�االنه دانش آموختگی دانشجويان 
دانش�گاه افس�ري و تربي�ت پاس�داري امام 
حسين)ع( صبح ديروز با حضور حضرت آيت اهلل 
خامنه اي، فرمانده معظم کل قوا برگزار ش�د. 
به گزارش پايگاه اطاع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهبري، رهبر انقاب اسامي در ابتداي ورود به 
ميدان، با حضور بر مزار شهيدان گمنام و قرائت 
فاتحه، ياد و خاطره شهيدان دفاع مقدس را گرامي 
داشتند. فرمانده كل قوا سپس از يگان های حاضر 
در ميدان سان ديدند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
همچنين جانبازان س��رافراز حاضر در ميدان را 
مورد تفقد قرار دادند و با تعدادي از خانواده های 

معظم شهيدان ديدار و گفت وگو كردند. 
رهبر انقاب اسامي در اين مراسم دانشگاه امام 
حسين را دانشگاهي مهم و از بركات بزرگ الهي 
خواندند و با اش��اره به ضرورت تمركز مسئوالن 
س��پاه پاس��داران بر اعتا و ارتقاي اين دانشگاه 
افزودند: به موفقيت های دانشگاه افتخار مي كنيم 
اما قانع نيستيم و ادامه پيش��رفت آن را در همه 
س��طوح و ابعاد ضروري مي دانيم. ايش��ان توجه 
به نظام جذب، عمق يافتن برنامه هاي آموزشي، 
توجه خاص به مس��ائل و علوم نوپدي��د، تربيت 
جامع، مديري��ت تخصصي، و ضابط��ه گرايي در 
عين ارتباط عاطفي فرماندهان و مديران با بدنه 
دانشگاه را از جمله مسائلي خواندند كه بايد مورد 
توجه ويژه مسئوالن سپاه قرار گيرد تا اين دانشگاه 

نقش خود را به خوبي ايفا كند. 
    عزت سپاه با چهره خصمانه امريكا به او 

افزون تر شد
فرمانده كل قوا در محور دوم سخنان شان، عزت 
سپاه را در داخل و خارج يادآوري كردند و افزودند: 
امريكايي ها نيز با چهره خصمانه و عبوس خود به 
سپاه، عزت آن را افزون تر كردند، چرا كه دشمني 

دشمنان خدا، بندگان مؤمن را عزيزتر مي كند. 
 ايشان با اس��تناد به آيه ش��ريفه »َو أَِعّدوا لَُهم َما 
ٍه َو ِمن ِرباِط الَخيِل تُرِهبوَن بِِه  اس��َتَطعُتم ِمن ُقوَّ
ِ َو َعُدوَّكم« تأكيد كردند: اين فرمان الهي  َعُدوَّ اهللَّ
بايد به عنوان درس��ي دائم، هم��واره در اولويت 
سپاه پاسداران باش��د. فرمانده كل قوا هدف اين 
آيه شريفه درباره ضرورت آمادگي هرچه بيشتر 
را ترساندن دش��منان خدا و دشمنان مسلمانان 
برشمردند و افزودند: ترس��ي كه پروردگار ايجاد 
آن را در قلب دش��منان فرم��ان مي دهد، ترس 
بازدارنده است، يعني بايد به گونه اي عمل كنيم 
كه دشمنان از هيبت مردان جوان، مؤمن، فداكار 
و پرانگيزه بيمناك شوند كه اين مهم ترين عامل 

بازدارندگي خواهد بود. 
   حت�ي يك لحظه ه�م از ق�وت عملياتي 

غفلت نكنيد
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي در تبيين نكات مهم 
و برجس��ته دس��تور جاودانه پ��روردگار درباره 
آمادگ��ي روزافزون افزودن��د: معن��اي »َو أَِعّدوا 
ٍه« اين اس��ت كه بايد تا  لَُهم َما اس��َتَطعُتم ِمن ُقوَّ
مي توانيد قدرت س��ازماني را با ايجاد س��ازماني 
قوي، مس��تحكم و جامع افزايش دهيد، تقويت 
قدرت علمي و تخصصي را همواره مد نظر داشته 
باش��يد، در قوت تاكتيكي و راهبردي مدام رو به 
جلو حركت كنيد، قوت عمليات��ي را با بيداري و 
آماده ب��ه كاري دائم و پرهي��ز از حتي يک لحظه 
غفلت همراه كنيد و قوت ايماني سپاه را با تربيت 
جواناني مؤمن، مصمم، خالص و داراي انگيزه، هر 

روز بيشتر سازيد. 
فرمانده كل ق��وا در تبيين بخ��ش ديگري از آيه 
درباره آمادگ��ي تجهيزات��ي افزودن��د: خداوند 
در قرآن مجيد امر كرده اس��ت ك��ه بايد از همه 
تجهي��زات الزم دفاع��ي، عمليات��ي و اطاعاتي 
برخوردار شويد، البته اين ابزار بايد توليد و ابداع 
داخل باش��د و با برخورداري از تنوع، همه نيازها 

در زمين، آس��مان، فضا، دريا، مرزها و در داخل 
كش��ور را تأمين كند كه البته امروز حتي فضاي 
مجازي نيز جزو ابزارهاي الزم اس��ت. ايشان در 
همين زمينه يادآور ش��دند: البته رژيم فاس��د و 
وابس��ته طاغوت، انبارها را پُر از ساح امريكايي 
كرده بود اما ايراني ها حتي حق نداشتند بسياري 
از اين تجهيزات را باز و يا تعمي��ر كنند. در واقع 
رژيم طاغوت با پول ملت، كارخانه هاي تسليحاتي 
امريكا را رونق داده بود و انبار ها را پر از ابزار هايي 
كرده بود كه بدون اجازه اربابانش، ايراني ها نه حق 
استفاده از آنها را داشتند و نه حتي حق آشنايي 

و تسلط بر آنها را. 
رهب��ر انقاب افزودن��د: رژيم طاغ��وت به تعبير 
خودش دو مؤلفه قدرت داش��ت، يكي انبارهاي 
ساح و ديگري افتخار به اجراي دستور امريكا و 
ايفاي نقش ژاندارمي منطقه و سركوب هر صدايي 

كه مخالف امريكا بود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودن��د: البته امروز 
اوضاع صددرصد برعكس ش��ده اس��ت و ملت با 
اراده خود و براي تأمين منافع و آنچه به مصلحت 
كشور است، كار و تاش و تصميم گيری و اقدام 

مي كند. 
    راهپيماي�ي اربعي�ن مص�داق ق�درت 

حقيقي
رهب��ر انق��اب اس��امي ب��ا تأكيد مج��دد بر 
ضرورت مجهز ش��دن به همه ابع��اد نرم افزاری 
و س��خت افزاری قدرت، راهپيمايي اربعين را از 
مصاديق قدرت حقيقي خواندند و افزودند: اجتماع 
عظيم و ميليوني زائران در مسير حركت به كربا 
يعني »حركت به سمت قله افتخار و فداكاري و 
شهادت«، قدرت اسام و جبهه مقاومت اسامي 
را تجلي دوباره مي دهد. رهبر انقاب اس��امي، 
اربعين را از اولين ظهورش در تاريخ اسام، »رسانه 
پر قدرت عاشورا« دانس��تند و افزودند: در چهل 
روز فاصله حماسه عاش��ورا تا بازگشت اهل بيت 
)عليهم السام( به كربا، فريادهاي حضرت زينب 
و حضرت امام سجاد در شام و كوفه رسانه حقيقي 

عاش��ورا بود و با تحقق فرمانروايي منطق حق در 
فضاي ظلمان��ي حاكميت بني اميه و ُس��فياني، 

عاشورا زنده ماند و در تاريخ جاري شد. 
حضرت آيت اهلل خامن��ه ای، طوفان حركت اهل 
بيت در فاصله عاش��ورا تا اربعي��ن را در اختناق 
عجيب آن دوران، باعث منقلب شدن اوضاع و در 
نهايت سرنگوني رژيم سفياني خواندند و افزودند: 

امروز هم همين اتفاق در جريان است.
 ايشان راهپيمايي عظيم مس��لمانان در اربعين 
حسيني از كشورهاي مختلف، فرقه هاي مختلف 
اس��ام و حتي برخي اديان ديگر را فريادي رسا 
و رس��انه اي بي همتا در دنياي پيچيده تبليغات 
و جهان پر هياهوي بش��ريت ام��روز خواندند و 
افزودند: شعار پر معناي »الُحسين يجمعنا« يک 
حقيقت ناب است چرا كه حس��ين اين اجتماع 
بي نظير را به راه انداخته است و همه را به سمت 
سرچشمه معنويت و آزادگي به حركت درآورده 
است. رهبر انقاب با تأكيد بر گسترش و تعميق 
روزافزون معنويت و فكر و معرفت در راهپيمايي 
اربعين حسيني افزودند: اصحاب حكمت و علم 

بايد دراين زمينه كار و تاش كنند. 
    جمهوري اسالمي قيام عليه ظلم و ظالم را 

وظيفه خود مي داند
رهبر انقاب اسامي در بخش پاياني سخنان شان 
درباره مشي جمهوري اسامي گفتند: از ابتداي 
انقاب در بخش هاي مختل��ف موفقيت های گاه 
بهت آوری به دست آورده ايم، البته كمبودها زياد 
است و مشكات هم كم نيستند اما موفقيت ها و 
پيشرفت ها بيشتر بوده است. ايشان براي تبيين 
جهت و مشي حركت جمهوري اسامي در ادامه 
مس��ير كنوني، به خطبه اي درباره فلس��فه قيام 
عاش��ورا از زبان اباعبداهلل الحس��ين )ع( استناد 
كردند و افزودن��د: حضرت سيدالش��هدا با بيان 
حديثي از رسول گرامي اس��ام خطاب به همه 
مردم فرمودند هركس يک قدرت ظالم يا ستمگر 
را ببين��د و با زبان ي��ا اقدام ب��ا او مخالفت نكند، 
خداوند او را به سرنوش��ت همان قدرت ستمگر 

دچار مي كند و به دوزخ مي فرستد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: امام حسين)ع( 
با اين بيان، اداي وظيفه در مقابله با ظلم و ظالم را 
علت قيام و حركت خود اعام مي كند و جمهوري 
اسامي نيز بر همين اساس، عمل به اين وظيفه 
را تكليف خود مي داند و در همه حال به آن عمل 

خواهد كرد. 
    ايران مقابل امريكا کوتاه نخواهد آمد

رهبر انقاب يادآور ش��دند ام��روز جبهه كفر و 
صهيوني��زم و امريكا ب��ا مكيدن خ��ون ملت ها، 
جنگ اف��روزی و ديگر فجايع، با بن��دگان خدا و 
ملت ها با ظلم و جور و ستم رفتار مي كند و ملت 
ايران بر اساس فلسفه حركت حضرت سيدالشهدا، 
مقابله با آنان را وظيفه خود مي داند و كوتاه نيامدن 
در مقابل امريكا فش��ارهاي مختلف دشمنان بر 

همين اساس صورت مي گيرد. 
حضرت آيت اهلل خامنه ای، مقابله امام خميني)ره( 
با امريكا را از حدود 50 س��ال قبل يعني قبل از 
تبعيد از قم در اوايل دهه 40، ناش��ي از احساس 
وظيف��ه دانس��تند و افزودن��د: امام ب��ا بصيرتي 
مثال زدني، مي دانست كه هر كس و هر ملتي به 
وظيفه خود در مقابل ظلم و ستم عمل كند خدا 
حتما او را نصرت خواهد كرد و همه ديديم كه اين 

وعده الهي محقق نيز شد. 
رهبر انقاب خطاب به جوانان عزيز ايران تأكيد 
كردند: با ايمان و عزم و اراده، به وظيفه الهي خود 
عمل كنيد و بدانيد ايستادگي در مقابل دشمنان 
دين و بشريت، ياري پروردگار را به همراه مي آورد، 
همانگونه كه در چهل سال اخير اين گونه بوده و 
به فضل الهي در گام دوم انقاب و گام هاي بعدي 

نيز چنين خواهد بود. 
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي جوان��ان را اميدهاي 
كشور برشمردند و افزودند: البته افراد ُمسن نيز 
به وظايف خود عمل مي كنند، همانطور كه امام 
در كهنسالي مثل يک جوان فكر و اقدام مي كرد 
اما واقعيت اين است كه جوانان موتور پيشبرنده 
كشور هس��تند. رهبر انقاب اس��امي افزودند: 
جوانان بدانند ك��ه فكر و ذهن آنه��ا اولين آماج 
دشمن است بنابراين با ايمان و قدرت در مقابل 

ترفندهاي دشمنان بايستند. 
  آمادگي س�پاه براي نقش آفرينی در گام 

دوم انقالب
در اين مراسم، سردار سرلشكر سامي، فرمانده 
كل س��پاه پاسداران انقاب اس��امي با تأكيد بر 
آمادگي س��پاه ب��راي نقش آفرين��ي در گام دوم 
انقاب بر محور معنويت و جهاد علمي و عملي، 
خاطرنشان كرد: تحليل روندهاي موجود نشانگر 
آن اس��ت كه پايه تح��والت آينده بر م��دار علم 
خواهد بود و بر اين اساس، استادان و دانشجويان 
دانشگاه امام حسين تاش خواهند كرد با جبران 
عقب ماندگی ه��ای علم��ي بر لبه ه��اي دانش و 

فناوري حركت كنند. 
س��ردار س��رتيپ فضلي، فرمانده دانش��گاه امام 
حس��ين  نيز گزارش��ي از اقدامات و برنامه هاي 

تحصيلي اين دانشگاه بيان كرد. 
در اين مراس��م تعدادي از فرمانده��ان، مديران، 
مدرسان، پژوهشگران و دانش آموختگان نمونه 
دانش��گاه امام حس��ين هداياي خود را از دست 
فرمانده معظم كل قوا دريافت كردند و دو نماينده 
دانشجويان دانشگاه امام حس��ين نيز مفتخر به 
دريافت درجه و سردوشي ش��دند. اجراي طرح 
»انقاب انسان س��از« و اجراي ميثاق پاسداري 
از ديگر برنامه هاي مراسم ديروز در اين دانشگاه 

بود. 
همچني��ن در اين مراس��م، يگان ه��ای حاضر 
در مي��دان از مقابل فرمانده كل ق��وا رژه رفتند 
و همزمان عملي��ات ميدان��ي و اعتماد به نفس 

اجرا شد. 

    ايرنا: محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور در حكمي عليرضا 
معزي را به سمت »معاون ارتباطات و اطاع رساني دفتر رئيس جمهور« 
منصوب كرد. واعظ��ي در حكم ديگري پرويز اس��ماعيلي را به عنوان 

»مشاور رئيس دفتر رئيس جمهوري« منصوب كرد. 
     ايسنا: اداره كل فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسامي 
با صدور بيانيه اي، اظهارات منتسب به الريجاني، رئيس مجلس درباره 

نحوه اجراي قانون رسيدگي به دارايي مسئوالن را تكذيب كرد. 

نخست وزير پاكستان: ترامپ از من خواست 
تسهیل كننده  مذاكره با  ايران باشم

 روحانی: تكيه بر امريكا و صهيونيست ها  
حاصلي جز خسارت ندارد

معتقدي�م تكي�ه ب�ر تروريس�ت ها، صهيونيس�ت ها و امري�كا 
حاصل�ي ج�ز تن�ش و خس�ارت ب�راي کش�ورهاي اس�المي و 
ملت ه�اي منطق�ه ن�دارد و تنه�ا راه ثب�ات پاي�دار، امني�ت 
و توس�عه در منطق�ه گفت وگ�و و هم�كاري درون منطقه اي اس�ت. 
به گزارش پايگاه اطاع رسانی رياست جمهوري، حسن روحاني روز گذشته 
در ديدار نخست وزير پاكستان و هيئت همراه، با تأكيد بر اينكه »همه زمينه ها 
براي تحقق تجارت 5 ميليارد دالري ميان تهران و اس��ام آباد آماده است«، 
اظهار داشت: »اراده ايران توسعه روابط اقتصادي با همه همسايگان و از جمله 
پاكستان است و انرژي، حمل و نقل، ترانزيت، همكاري هاي بندري، توسعه 
بازارچه هاي مرزي و انتقال فناوري مي تواند به روابط دو كشور شتاب بخشد.«  
رئيس جمهوري با اشاره به اينكه امنيت منطقه بايد از سوي كشورهاي منطقه 
تأمين شود و دخالت بيگانگان بيش از پيش باعث ناامني مي شود، گفت: »اولين 
گام براي كاهش تنش در منطقه، آتش بس در يمن و پايان حمات عليه مردم 
مظلوم اين كشور است و ايران از هر اقدامي در اين زمينه حمايت مي كند.«  
رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه »تنها رژيمي كه 
از هرگونه تنش و درگيري در منطقه سود مي برد، رژيم صهيونيستي است«، 
تصريح كرد: »حل مشكات منطقه به جاي دعوت از قدرت هاي فرا منطقه اي 
و رژيم هايي كه از تنش و جنگ در منطقه نفع مي برند، نيازمند تغيير راهبرد به 
سمت گفت وگوي سياسي توأم با حسن نيت، امنيت آفريني و توسعه مناسبات 
منطقه اي اس��ت.« روحاني اظهار داش��ت: »معتقديم تكيه بر تروريست ها، 
صهيونيست ها و امريكا حاصلي جز تنش و خسارت براي كشورهاي اسامي 
و ملت هاي منطقه ندارد و تنها راه ثبات پايدار، امنيت و توسعه در منطقه گفت 
وگو و همكاري درون منطقه اي است.« رئيس جمهوري با اشاره به تنش هايي 
كه طي سال هاي گذشته عليه ملت هاي سوريه، عراق، لبنان و به ويژه يمن 
ايجاد شده، تأكيد كرد: »دخالت نظامي و سياسي در كشورهاي منطقه تاكنون 
نتايج فاجعه باري داشته و اين رويكرد به نفع هيچ يک از كشورهاي منطقه 
نيست.«  رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود به تحريم هاي ظالمانه 
امريكا عليه ملت ايران اشاره كرد و اظهار داشت: »رفتار خصمانه، تحريم و فشار 
حداكثري دولت امريكا عليه ملت ايران مهم ترين عامل در تنش روابط ميان دو 
كشور است و اين واشنگتن است كه با توجه به شكست فشارها عليه ايران، بايد 
تصميم بگيرد و اين راه بي نتيجه را خاتمه دهد.« روحاني ضمن تشكر از حسن 
نيت و تاش هاي نخست وزير و دولت پاكستان براي كمک به رفع تنش ها 
در منطقه و استقبال از هر اقدامي در اين مس��ير، تصريح كرد: »درخواست 
امريكا مبني بر مذاكره بدون پيش شرط، با وجود تحريم ها صادقانه نيست؛ 
بارها گفته ايم كه در صورت برداشتن تحريم ها و در قالب برجام، ايران آماده 

گفت وگو است. «
    تنش در منطقه به نفع کشورهاي خارج از منطقه

عمران خان، نخست وزير پاكستان نيز در اين ديدار تأكيد كرد كه جمهوري 
اسامي ايران دوست و همسايه پاكستان بوده و همواره در مقاطع سخت و 
دشوار از پاكستان حمايت كرده است.  وي اظهار داشت: »پاكستان با توجه 
به روابط تاريخي و صميمانه خود با جمهوري اسامي ايران خواهان توسعه 
روابط دو جانبه در تمام عرصه هاي سياس��ي، اقتصادي و فرهنگي است«. 
نخست وزير پاكستان همچنين به برخي اختافات منطقه اي اشاره كرد و 
اظهار داشت: »پاكستان معتقد است مي توان از طريق گفت وگو و مذاكره 
اختافات را حل و فصل كرد. هرگونه تنش در منطقه و ميان همس��ايگان 
به نفع كشورهاي ثالث و خارج از منطقه است و اسام آباد عاقه مند است 
در جهت گفت وگو، كاهش ها و تأمين ثبات و امنيت منطقه از جمله ميان 

عربستان و ايران ايفاي نقش كند.« 
پس از ديدار روحاني و عمران خان، رئيس جمهور كشورمان و نخست وزير 
پاكستان در نشستي خبري شركت كردند و جزييات بيشتري از ديدار خود 
اعام كردند. رئيس جمهور در اين نشست مطبوعاتي تأكيد كرد كه تهران و 
اسام آباد بر اين نكته اشتراك نظر دارند كه مسائل منطقه راه حل سياسي 
دارد و اين مس��ائل بايد از طريق گفت وگو بين كشورها حل و فصل شود. 
روحاني با بيان اينكه اين س��فر و مباحث مطرح شده در آن به نوعي ادامه 
مباحثي بود كه در نيويورك با يكديگر داشتيم، اظهار داشت: »در مباحث 
امروز درباره روابط دوجانبه و لزوم گسترش روابط اقتصادي بين دو كشور 
تأكيد كرديم. در جريان اين گفت وگوها همچنين مسائل مربوط به امنيت 
مرزها بين دو كشور و فعال شدن بازارچه هاي مرزي را مورد بحث و تبادل 
نظر قرار داديم.« رئيس جمهور تصريح كرد: »ايران و پاكس��تان دو كشور 
همسايه، دوس��ت و داراي روابط عميق استراتژيک هستند و همچنان دو 

طرف تأكيد داريم كه اين روابط راهبردي را بايد با قوت ادامه دهيم.« 
    تداوم تحقيق درباره عوامل حمله به نفتكش ايران

دكتر روحاني در ادامه با اشاره به گفت وگوهاي خود با نخست وزير پاكستان 
در خصوص مسائل منطقه اي، اظهارداش��ت: »منطقه خاورميانه و به ويژه 
خليج فارس و درياي عمان منطقه بس��يار حساس��ي براي جهان اس��ت، 
بنابراين در جري��ان اين گفت وگوهاي خود در خص��وص برقراري ثبات و 
صلح پايدار در منطقه با يكديگر گفت وگو كرديم.«  رئيس جمهور اضافه 
كرد: »در اين گفت وگوها همچنين نگراني خودمان را نس��بت به امنيت 
نفتكش ها به ويژه حادثه اي كه روز جمعه ب��راي نفتكش ايراني در درياي 
س��رخ اتفاق افتاد، بيان كرديم و س��رنخ هايي را كه در اين زمينه به دست 
آورديم به نخست وزير پاكستان ارائه و تأكيد كرديم كه تحقيقات خود را تا 
رسيدن به نتيجه نهايي و روشن شدن عوامل اصلي حمله به نفتكش ايراني 
ادامه خواهيم داد.« روحاني تصريح كرد: »اينكه كشوري فكر كند مي تواند 
در منطقه ناامني ايجاد كند و پاسخي دريافت نكند، اشتباه محض خواهد 
بود.« وي گفت: »آقاي عمران خان راجع به امنيت منطقه حساس خليج 

فارس نكاتي داشتند كه ما هم آنها را تأييد مي كنيم«. 
    حسن نيت را با حسن نيت پاسخ می دهيم

رئيس جمهور تصريح كرد: »نخست وزير پاكستان بر اين نكته تأكيد داشتند 
كه كليد حل و فصل مسئله، پايان يافتن جنگ يمن، آتش بس فوري و كمک 
به مردم يمن است كه اين مي تواند آغاز بسيار خوبي باشد. « روحاني با بيان 
اينكه »در اين ديدار خطرات رژيم صهيونيس��تي ب��راي امنيت منطقه به 
مقامات پاكستاني توضيح داده شد«، گفت: »همچنين به آقاي نخست وزير 
تأكيد كرديم كه هر گونه حسن نيت و كام طيب، پاسخش هم پاسخ طيب 
و شايسته خواهد بود«.  عمران خان نخست وزير پاكستان نيز در اين نشست 
خبري با اشاره به روابط ديرينه و دوستانه ايران و پاكستان در طول تاريخ، 
گفت: »جمهوري اسامي ايران دوست و همسايه پاكستان بوده و همواره در 
مقاطع سخت و دشوار از پاكستان حمايت كرده است.« نخست وزير پاكستان 
همچنين از مواضع تهران در خصوص حمايت از مردم كشمير قدرداني كرد. 
نخست وزير پاكستان در ادامه اظهارداشت: »همچنين بعد از سفر نيويورك 
با آقاي ترامپ صحبت كردم و ايشان از من درخواست كرد كه تسهيل كننده 
گفت وگويي بين ايران و اياالت متحده باشم كه ما امروز جزئياتي را در اين 
خصوص مورد بحث قرار داديم، باز هم مي دانيم سختي هايي در اين حوزه 
وجود دارد اما از هيچ تاشي دريغ نمي كنيم كه تحريم ها عليه ايران لغو شود 

و برجام دوباره توسط تمامي اعضاي آن امضا شود.« 
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امریکا منطق ایران را پذیرفت
ادامه از صفحه اول

 به تعبير مقام معظم رهبری)در ديدار فرماندهان سپاه( امريكا هر قدر 
بيشتر هزينه می كند بيشتر شكست می خورد و رئيس جمهور امريكا 
امروز به اين منطق رسيده است و با خروج از منطقه با فريادی بلند 
قدرت منطقه ای جمهوری اسامی را به رسميت شناخته اند و امثال 
امارات و عربستان نيز متوجه شده اند كه راهی جز مذاكره برای حفظ 
اتاق های شيشه ای حيات شان نيست و ان شاءاهلل حاكمان بحرين نيز 

به مطالبه اكثريت تن خواهند داد. 

روزی حضرت امام می فرمود: »اگر امروز امريكا يک كشور اسامی را با 
خاك يكسان كند مسلمانان چه می كنند؟ « و خود پاسخ می داد كاری 
نمی توانند بكنند مگر مسلمانان خود را به مرز قدرت سوم جهان )با 
لحاظ شوروی سابق به عنوان قدرت دوم( برسانند. امروز آن آرمان 
امام محقق شده است. ديگر روزی نيست كه امريكا بتواند يک كشور 
اسامی را با خاك يكسان كند كه از يک گروه چريكی در افغانستان 
شكست خورد و توافقنامه اخراج خود توس��ط طالبان را امضا كرده 
است. اين پيروزی بدون شک از منشأ تحقق انقاب اسامی و عمق 

راهبردی مقاومت نشئت می گيرد.  اميد است شأن و حقانيت انقاب 
اسامی، روشنفكران ما را نيز بيدار كند كه ما می توانيم كاری كنيم 
كه امريكا 12 شرط خود را فراموش كند و از شرق آسيا )نخست وزير 
ژاپن( تا خاورميان��ه )اردوغان( تا قلب اروپا )مكرون( و تا ش��به قاره 
)نخست وزير پاكستان( را برای مذاكره گسيل نمايد و نتيجه دلخواه 
را نگيرد.  البته اين بدان معنا نيست كه ترامپ نمی داند چه می كند. او 
از اين پس همه خاورميانه را در عربستان خاصه كرده است زيرا تنها 

لقمه چرب آنجاست. او عاشق ديكتاتورهای پولدار است.

رهبر معظم انقالب در ديدار نخست وزير پاکستان: 
پایان درست جنگ یمن تأثيرات مثبتي در منطقه خواهد داشت

حضرت آيت اهلل خامن�ه اي، رهبر معظم انقالب اس�المي عصر 
دي�روز در ديدار آق�اي عمران خان، نخس�ت وزير پاکس�تان 
و هيئت هم�راه، روابط اي�ران و پاکس�تان را بس�يار عميق و 
مردمي دانستند و با تأکيد بر لزوم اس�تفاده از اين بستر براي 
افزايش همكاری های دو دولت خاطرنش�ان کردند: جمهوري 
اس�المي اي�ران از مدت ها قب�ل طرحي چه�ار م�اده اي براي 
توقف جن�گ در يم�ن ارائه ک�رده اس�ت و پايان اي�ن جنگ، 
مي توان�د تأثيرات مثبت�ي در منطقه به دنبال داش�ته باش�د. 
به گزارش پاي��گاه اطاع رس��اني دفتر مقام معظ��م رهبري، 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در اين ديدار با برشمردن نمونه هايي 
از ارتباطات عميقاً نزديک و مردمي دو ملت ايران و پاكستان، 
تأكيد كردند: نگاه جمهوري اسامي ايران به پاكستان نگاه به 

يک برادر در همسايگي اس��ت و با وجود اين فرصت بي بديل، 
روابط دو كشور بايد بسيار گرم تر و بهتر از وضع موجود باشد و 
امنيت مرزها ارتقا يابد و برنامه هاي معطل مانده مانند خط لوله 

گاز تكميل شود. 
رهبر انقاب اسامي با تحسين دغدغه دولت پاكستان در خصوص 
استقرار صلح و امنيت، منطقه غرب آسيا را بسيار حساس و خطير 
خواندند و با تأكيد بر مراقبت همگان از بروز حادثه، از نقش مخّرب 
برخي كش��ورهاي منطقه در حمايت از گروه هاي تروريس��تي در 
عراق و سوريه و ايجاد جنگ و خونريزي در يمن ابراز تأسف كردند 
و افزودند: ما انگيزه اي براي دش��مني با اين كشورها نداريم اما آنها 
تحت اراده امريكا هستند و در جهت خواست امريكا عليه جمهوري 
اسامي ايران عمل مي كنند. ايشان گفتند: جمهوري اسامي ايران 

از مدت ها قبل طرحي چهار ماده اي براي پايان جنگ يمن داده است 
و اگر اين جنگ به نحو درستي پايان يابد، مي تواند تأثيرات مثبتي 

در منطقه به دنبال داشته باشد. 
رهبر انقاب اس��امي با تأكيد بر اينكه جمهوري اس��امي ايران 
آغازگر هيچ جنگي نبوده است، خاطرنشان كردند: البته اگر كسي 
ش��روع كننده جنگ در مقابل ايران باش��د، بدون ترديد پشيمان 

خواهد شد. 
در اين ديدار كه آقاي روحاني رئيس جمهور نيز حضور داشت، آقاي 
عمران خان نخست وزير پاكستان، ايران و پاكستان را دو كشور برادر 
خواند و گفت: همكاری های تهران و اسام آباد بايد گسترش يابد و ما 
براي روابط روي ايران حساب ويژه باز كرده ايم، چرا كه ايران را يک 

شريک مهم به خصوص در حوزه تجاري تلقي مي كنيم. 

   سرمقاله

   خبر


