
   خبر یک 

نقش صبر بصیر 
در ایجاد تمدن نوین اسالمی

در خجسته سالروز والدت با سعادت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی 
)ص( و حضرت امام جعفر صادق )ع(، رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
جمعی از مسئوالن نظام و مهمانان شرکت کننده در کنفرانس بین المللی 
وحدت اسالمی، وحدت اسالمی را به عنوان یک امر اصولی و فریضه قرآنی، 
مقدمه  الزم و ضروری برای تحقق هدف واالی ایجاد تمدن نوین اسللالمی 
معرفی کرده و در بخش پایانی سللخنان  خود خطاب به ملت ایران، پیروی 
از پیامبر عظیم الشأن اسللالم را در گرو تبعیت و الگو قرار دادن آن حضرت 
به ویژه درسلله موضوع »صبر«، »عدل« و »اخالق « دانستند و گفتند: صبر 
یعنی پایداری و مقاومت در مقابل گناه و سستی در انجام وظیفه، و همچنین 
مقاومت در مقابل دشمن و مصائب گوناگون...  بیش از هر چیز به پایداری نیاز 
داریم، با پایداری و مقاومت، و تحمل فشار  ها و مشکالت، راه را ادامه دهید و 

متوقف نشوید. 
تعبیر صبر به پایداری و مقاومت و ادامه راه تا رسیدن به مقصد با تحمل فشار  ها 
و مشکالت، تعبیری جامع و کامل از صبر بصیر را در ذهن تداعی می کند. آن 
صبری که ما را ناشکیبا سازد، آن صبری که تاب و توان و مقاومت ما را درهم 
شکسته و یا تضعیف کند، آن صبری که امید و آرامش ما را به ناامیدی، یأس 
و اضطراب تبدیل کنللد، آن صبری که باورهای ما را در ایسللتادگی در برابر 
استعمارگران مخدوش ساخته و نسخه تسلیم در برابر خواسته های دشمن را 
تجویز کند، هرچه که باشد قطعاً نامش صبر نیست. صبر به معنای پایداری، 
مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن و تحمل مشکالت، بر پایه بصیرت تحقق 
می یابد و بصیرت در چارچوب چهار عنصر تشللخیص درست و به هنگام و 
اقدام درست و به هنکام معنا پیدا می کند. الگوی نبوت، ما را به بصیرت دعوت 
می کند. انسان بصیر  هم در تشخیص و هم در اقدام خطا نمی کند، به موقع و 

درست تشخیص می دهد و به موقع و درست هم اقدام می کند. 
دنیای امروز بیش از هر چیزی به صبر بصیر به عنوان میوه شجره طیبه نبوی 
و به تبعیت از سیره عملی و اخالقی پیامبر رحمت و کرامت و الگوگیری از آن 
حضرت نیاز مبرم دارد. ورود مردم به دنیای بی در و پیکر و بی  مسئولیت مجازی 
به شکل غیر قابل باور بر حجم پلشتی   ها و رذایل اخالقی افزوده و مردم را به 
ناشکیبایی، بداخالقی و سیل اتهامات ناروا دعوت می کند و در چنین دنیایی 
فقدان سواد رسانه، دنیای مجازی را به پرخطر   ترین و بزرگ ترین تهدید در 
دنیای آدمیان تیدیل نموده است. تقریباً روزی نیست که مردم با حجم وسیع 
اخبار و اطالعاتی مهندسی شده، ساختگی، مجعول و دروغین بمباران نشوند. 
روزی نیست که روح و روان مردم و افکار عمومی جامعه، با تولیدات رسانه ای 
مخرب مراکز سایبری منافقین و دشمنان غربی و صهیونیستی خراش بر ندارد. 
روزی نیست که دشمنان بیرونی با کمک عوامل داخلی با سیاه نمایی، قلب 

حقایق و عوام فریبی، مردم به مقابله با جمهوری اسالمی دعوت نکنند. 
در دنیای بی در و پیکر امروزی، کشور ما با یک جنگ شناختی سنگین و تمام 
عیار درگیر است و دشمنان خارجی با کمک شبکه نفوذ و همکار در داخل، 
فروپاشی اندیشه، ادراک، باورها، آرامش، امید و اعتماد مردم را نشانه رفته است. 
کافی است کوچک ترین مستمسک و بهانه ای به دست رسانه های دشمن و 
رسانه های داخلی هم سو با دشمنان بیفتد تا بالفاصله با بزرگنمایی و قلب 
حقایق، از کاهی کوه ساخته و مسیر تضعیف و تسلیم نظام و در هم شکستن 
اندیشه و اراده مردم را دنبال کرده و برای کشور هزینه بتراشند. از دشمنان جز 
دشمنی انتظاری نیست اما آن دسته از افراد حقیقی و حقوقی و به ویژه احزاب 
اصالح طلب که خود را در داخل نظام تعریف می کنند متأسفانه در سیاه نمایی 
و دمیدن در کوره ناامیدسازی و تخریب اعتماد مردم به نظام، گوی سبقت را 
از دشمنان می ربایند. جریانی که تقریباً سه دهه گذشته عنان اختیار و اداره 
کشور را در دست داشته و با ناکارآمدی، سوءمدیریت، اشرافی گری، ترجیح 
منافع خود بر منافع ملی و...  کشور را بار  ها و بار  ها به لبه پرتگاه حوادث برده 
و با فتنه های متعدد هزینه های گزاف و بعضاً جبران ناپذیر به کشور و مردم 
تحمیل نموده و مسبب وضع موجود است، امروز به هر بهانه ای مردم را به بی 
صبری دعوت می کند. در شرایط فعلی که همه قوای نظام متحد و همدل به 
میدان آمده و با تالش برای جبران نقایص و رفع و دفع آثار زیانبار ناکارآمدی   ها 
و سوءمدیریت های گذشته، مسیر آرامش افزایی، امیدآفرینی و اعتمادسازی 
را دنبال می کنند، بزرگنمایی مشللکالت و دعوت مللردم به بی صبری چه 
نفعی برای کشللور دارد. به گفته زیدآبادی )چهره  شللاخص اصالح طلب(، 
»اصالح طلبان ۲۵ سال است که سردرگم و بی برنامه هستند. )اصالح طلبان( 
زمانی کلله از قدرت رانده می شللوند یا از حضللور در آن بازمی مانند، عینک 
سفیدشان با عینکی کبود عوض می شود و دیگر همه چیز را یکسره سیاه و هر 

اتفاقی را غیرعادی و معطوف به بحران و فاجعه تعبیر می کنند. «
الگوی صبر بصیر با انگیزه الهی، اراده انقالبی، عزم جهادی، ایمان مستحکم، 
شللجاعت علوی، حلم نبوی و برنامه ریزی دقیق عجین و همراه اسللت. در 
شرایطی که مجموعه ارکان حاکمیت در هر سه قوه با همدلی و هماهنگی 
مثال زدنی با الگوی صبر بصیر پا در میدان خدمت گذاشته و مسیر امیدآفرینی، 
آرامش بخشی و اعتمادسازی را دنبال می کنند، رسانه های جریان مسبب وضع 
موجود با التهاب آفرینی و بزرگنمایی و غلبه حاشیه بر متن برخالف مسیر حق، 
به ناامیدسازی و بی اعتماد کردن مردم مشغولند. روش مسببان وضع موجود 
فرصت طلبی از وقایع اتفاقیه برای جابه جایی جالد و شهید جهت هموار کردن 
مسیر برای بازگشت به قدرت است در حالی که نمی دانند و بلکه می دانند که بر 
شاخه ای که خود نیز بر آن نشسته اند بن می برند. برجسته سازی و بزرگنمایی 
سخنی از یک مسئول عالی رتبه در یک سفر استانی با هدف حاشیه سازی و 
کم رنگ کردن آثار خدمت مسئوالن، نه تنها حالوت و شیرینی هم نشینی، 
همدلی، صمیمیت و مردمی بودن مسئوالن را به کام مردم تلخ می کند بلکه 
بذر تردید، ابهام و دو دلی، ناامیدی، کینه و تنفر، و بی اعتمادسازی را در اندیشه 

مردم می کارد. 
آنچه که در تبریز در جریان معارفه استاندار جدید اتفاق افتاد نیز تصویری 
روشن و دقیق و دلیلی محکم از نیاز جامعه به صبر بصیر است. بدون هر گونه 
پیش داوری، بررسی علل و عوامل و چرایی و چیستی حادثه را به مسئوالن 
ذی ربط وامی گذاریم اما پیامدهای آن واقعه و حجم وسللیع انتشار اخبار و 
شایعات دروغ و غیر واقعی و وارد آوردن اتهامات بسیار زشت به مسئوالن، از 
جنگ شناختی دشمن برای درهم شکستن اراده مردم و نظام اسالمی، پرده 
برمی دارد. ادبیات امپراتوری رسانه ای دشللمن و رسانه های احزاب مرعوب 
یا مجذوب و یا استخدام شده توسط دشمن در انتشار شایعات و دروغ های 
شللاخدار و تهمت زنی و...  ادبیات انتقام گیری از سللپاه و نظام، ایجاد تردید 
در باورهای مردم، پاشللیدن بذر یأس و ناامیدی، ایجاد تنفر و کینه نسبت 
به مسللئوالن، رو در رو قرار دادن مردم در برابر مسئوالن، زمینه سازی برای 
تحرکات خشن و آشوبگرانه و...  و در یک کلمه زمینه سازی برای فروپاشی 
ادراکی و به تسلللیم کشللاندن مردم بود. این حجم از بی مسئولیتی، موقع 
نشناسی، خودخواهی و ترجیح منافع خود بر منافع نظام و مردم آن هم در 
زمان برگزاری کنفرانس وحدت اسللالمی، تابلویی زشللت و آلوده از رفتار و 
عملکرد سرشاخه   ها و افراد نشاندار احزاب مرعوب، مجذوب و مخدوم دشمن 

را تصویر کرده است. 
همه مسئوالن، احزاب سیاسی، نخبگان، اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان 
و همه دلسوزان و دغدغه داران و به طور کلی هر کس که به ایران سربلند و 
پیشرفته و آینده درخشان کشور می اندیشد باید بداند که چشم انداز و آینده 
نظام اسالمی حرکت به سوی تمدن بزرگ و نوین اسالمی است و روحیه بخشی 
و دعوت مردم به صبر بصیر و ایستادگی بر برابر مشکالت و پایداری در برابر 
فشارهای دشمن، تکلیف عینی آحاد مردم و مسئوالن است و هر گونه اختالل 
در این مسیر و ناکارآمد نشان دادن نظام و مأیوس کردن و بی اعتمادسازی 
مردم گناه و جرمی سخت و نابخشودنی محسوب می گردد. در شرایط حاضر 
برای غلبه بر مشللکالت اقتصادی و به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی 
کشور و رفع دغدغه   ها و نگرانی های مردم، کشور و مردم به آرامش و صبر بصیر 
نیاز دارند و ارکان نظارتی، امنیتی، اطالعاتی و قضایی نظام در گام دوم انقالب 
به رصد اوضاع و احوال کشور مشغول بوده و با اقدامات تحریک  آمیز دشمنان 

بیرونی و عقبه داخلی آنان به شدت بر خورد خواهند کرد. 

سید عبداهلل متولیان

فرمانده کل سپاه:

دشمن به مرز »نتوانستن« رسیده است
آنچه امروز می بینیم درخش�ش، قد کشیدن 
و برافراش�ته شدن اس�ام در یک س�و و زوال 
قدرت های ش�یطانی از س�ویی دیگر اس�ت و 
قدرت هایی که به خدا متکی نیستند هرچقدر 
که قدرتمند باشند، محکوم به شکست هستند. 
به گزارش خبرگزاری بسیج، سردار سرلشکر پاسدار 
حسین سالمی، فرمانده سپاه پاسللداران انقالب 
اسالمی روز گذشته در مراسم اختتامیه اجالسیه 
سراسری اساتید شبکه تربیتی بسیج )صالحین( 
با بیان اینکه ما در خطیر  ترین مقطع تاریخ اسالم 
زندگی می کنیم و شرایط ما معمولی نیست، ادامه 
داد: امروز احکام الهی فرصت پیاده شدن و اسالم 
فرصت ظهور و درخشش پیدا کرده  است، اسالم 
دوباره تشللکیل حاکمیت داده و به قدرت رسیده 
است، هرگاه خورشید عالمتاب اسالم می درخشد 
مشللرکان مقابل این تأللو صف می کشند تا آن را 

خاموش کنند. 
   قدرت های شیطانی اسام سیاسی را

 بر نمی تابند
وی افزود: امروز همان وقایع سخت و سهمگین صدر 
اسالم در حال رخ دادن است، چرا که وقتی اسالم 
طلوع کرد با خود پیام عدالت، آزادی، حاکمیت دین 
و ضرورت نبود جهل را آورد، وقتی این دین ظهور 
کرد هیچ کس فکر نمی کرد تعداد اندک مستضعفان 
بتوانند از زیر صفر و بدون قدرت، دینی مانند اسالم 

را در مکه جهانی کنند. 
سردار سالمی با بیان اینکه اسالم خیلی زود قلب   ها را 
تسخیر کرد اما جنگ های سختی اتفاق افتاد، ادامه 
داد: پس از پیامبر، یکایک ائمه)ع( هم برای عظمت 
اسالم جنگ کردند و نشان دادند که این عظمت فرو 
افتادنی نیست؛ اکنون قدرت های شیطانی در صورتی 
که بتواننللد آن را در عبادات فللردی خالصه کنند 
مشکلی ندارند اما نمی پذیرند اسالم نظام سیاسی 
ایجاد کند و جغرافیای قدرتمندی داشللته باشد و 
نقشلله دنیا را تغییر دهد. فرمانده سللپاه پاسداران 
انقالب اسالمی با اشاره به اینکه ما باید صالحین را 
رشد و ارتقا بدهیم، متذکر شد: قدرت های مستکبر 
هر چیزی کلله در قالب عدالت باشللد، برنمی تابند 
و نمی توانند ببینند که اسللالم زنجیر  ها را از افکار 
انسان در عصر مدرن باز کند، به خصوص وقتی این 
اندیشلله   ها در فکر رهبری باشد که خداوند معجزه 
خود را در ذهن او قرار دهد تا اسالم را در جهان بدون 
سالح و تجهیزات گسترش دهد. وی با بیان اینکه 
پیش از این مفهومی با عنوان عالم اسالمی در دنیا 
وجود نداشت، تصریح کرد: اینکه اسالم مناسبات 
اقتصادی را تغییر داده و روابط قدرت   ها را تحت تأثیر 
قرار دهد و امپراتوری   ها را فروبپاشاند در ذهن دنیا 
نمی گنجید اما امروز آواز اسالم در جهان طنین انداز 
شده است؛ اسالم توانست در مقابل قدرت های شرور 
عالم که در منطق نابرابری و یک جهالت نوین جهان 
را توصیف می کنند، در فضای یک جنگ چند بعدی 
و جهانی در محیطی نابرابر بسط و گسترش یابد، این 

اعجاز امامت است. 
سردار سالمی خاطرنشان کرد: امروز نام اسالم را 
در جهان با عزت و ذلت ناپذیری می بینید، این یک 
واقعه عظیم نیست بلکه اعظم اسللت و این در هر 

مقیاسی یک حقیقت الهی است. 
    محکوم به پیروزی هستیم

فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به 
آیاتی از قرآن تأکید کرد: اسللالم، عدالت و آزادی 
مسلمانان بدون قدرت و حاکمیت جاری نمی شود 
و ما برای آزادی، مرز  هللا را در نوردیده ایم؛ انقالب 
ما استمرار فلسللفه ائمه)ع( است و اینطور نیست 
که اسللالم برای یک زمان خاص آمده باشد، این 
دین کمال است و برای جاری شدن نیاز به قدرت 
دارد، به همین دلیل است که قدرت های مستکبر 

می خواهند ما قدرتمند نشویم. 
وی با بیان اینکه منطق قوی، قدرت می خواهد و هر 
منظومه ای باید با قدرت جاری شود، تصریح کرد: 
اگر خورشید اسللالم دوباره کم فروغ شود ممکن 
است ما دوباره قرن   ها در جاهلیت بمانیم، ما محکوم 
به پیروزی هستیم تا موفقیت را پیش بگیریم و این 
کار مشکلی است که به خودی خود اتفاق نمی افتد. 

آنچه امروز می بینیم درخشللش، قد کشللیدن و 
برافراشته شدن اسالم در یک سو و زوال قدرت های 
شیطانی از سویی دیگر است و قدرت هایی که به 
خدا متکی نیستند هرچقدر که قدرتمند باشند، 

محکوم به شکست هستند. 
    رهبری مظهر حکمت الهی است

فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی ادامه داد: 
دشمن رهبران به معنای واقعی فاسق، خطرناک، 
بی منطق و بی رحم دارد و روی جهان اسالم تمرکز 

کرده اند، قلب مرکزی این منطقه جهان اسللالم، 
ایران اسللت و قلب ایران، امللام خامنه ای)مدظله 
العالی( هستند. دشمن قدرت خود را روی این منشأ 
حکمت و تدبیر متمرکز کرده  و در مقابل دشمن، 
مقام معظللم رهبری در میانه میدان ایسللتاده اند 
و کوه آرامش هسللتند و تدبیللر می کنند، چگونه 
ایشان توانسته اند این همه قدرت بسازند و صاحب 
راهبرد و سیاستی باشللند که هیچ کس نمی تواند 

آن را نابود کند؟

 سللردار سللالمی افزود: امام خامنلله ای آموزش 
شجاعت، توکل، استقامت و صبر را به ما می دهند، 
دشمن در برخی مواقع می خواست برای نابودی ما 
از تمام گزینه   ها استفاده کند؛ چه قدرتی دست های 

او را می بست و بی عمل می ماند؟
فرمانده سپاه پاسللداران انقالب اسللالمی افزود: 
قدرت امام خامنلله ای روی زمین حرکت می کند 
و به رسمیت شناخته می شللود و واضح می گوید 
ما از فلسللطین، یمن و لبنللان حمایت می کنیم. 
مقام معظم رهبری با این قدرت کشور را به پیش 
برده اند؛ عبور از بزرگ ترین تحریم اقتصادی دنیا 
کار دشواری است و فقط با نصرت الهی امکان پذیر 
است. رهبری مظهر حکمت الهی است و جهان به 

این حکمت غبطه می خورد. 
    دشمن به مرز »نتوانستن« رسیده است

فرمانده کل سپاه یادآور شد: امام خامنه ای اسالم را 
در جهان عظمت می بخشند، ما بر زمین، هوا و دریا 
مسلط هستیم و این یک تسلللط الهی و پس زدن 
استکبار است. دشللمن به مرز »نتوانستن« رسیده 
است، غروب عمر قدرت های استکباری به ویژه امریکا 
نزدیک است. اکنون هر اراده ای کنیم محقق می شود. 
سید مقاومت می فرماید که کشتی های سوخت ما 

سرزمین ماست و اگر بزنید ما هم می زنیم.
 سردار سللالمی با بیان اینکه قدرت یعنی میزان 
تأثیر بر اراده دیگران، اضافلله کرد: قدرت ما همه 
مرهون یک انقالب اسللت، باید همه جا ساختار 
قدرت ایجاد کرد و دست و پای دشمن را به باتالق 
فرو برد؛ اکنون شکر خدا این رهبر عزیز تنها نیست 

و سپاهیان جان فدای بسیاری دارد.
فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: آگاهی مومنانه 
عامل موفقیت ماست و انسان عامل اصلی پیروزی 
و شکست اسللت، ابزار  ها بی روح هستند و انسان 
به آنها قدرت می دهد و وقتی انسللان تربیت شده 
مکتب ایثار اسللت آن وقت پیروزی با دست های 
قطع شده هم قطعی اسللت. وی اضافه کرد: ما در 
مقابل دشمن ایستاده ایم و آسیب ببینیم یا نبینیم 
پیروزیم و تربیللت جوانان ضامن پیللروزی ما در 
تمام میادین اسللت، نمی شود با جامعه ای سست 
ایمان اسالم را پیش ببریم؛ حوادث تلخ دیگر تکرار 
نمی شود، چراکه مردم صبر و شکیبایی را بر کرنش 

و وابستگی به دشمن ترجیح می دهند. 
سردار سالمی خاطرنشللان کرد: اردوی جهادی 
تربیت ما اسللت، جهاد در راه خدا تمرین تربیت و 
تقواسللت، فرماندهان ما با این اعمال در پیشگاه 
خداوند قضاوت می شوند، نایستید، غفلت نکنید و 
دشمن را دست کم نگیرید چراکه او هنوز ایستاده 
و نفس می کشد، در انتهای راه رسیدن به قله فشار 

زیادی می آید اما قله آنجاست. 

  رئیسی:  نا امنی  ها 
نتیجه حضور امریکا در منطقه است

»نتیج�ه حضوربیگان�گان به وی�ژه امری�کا در افغانس�تان 
جز بدبخت�ی و قت�ل و خونریزی و عقب نگه داش�تن افغانس�تان 
نب�وده و اکن�ون ک�ه امری�کا از افغانس�تان اخ�راج ش�ده، باید 
کم�ک کنیم م�ردم افغ�ان طع�م صل�ح و امنی�ت را بچش�ند. «
امریکا چه در افغانسللتان باشد و چه نباشد، سیاسللت های مستقیم و 
غیرمسللتقیمش عامل ناامنی در این کشور است. سللربازان امریکایی 
پس از ۲0 سال خاک افغانستان را ترک کرده اند، اما اثرات سیاست های 
امریکا، افغانستان را ترک نمی کند. مردم افغانستان هنوز قربانیان مظلوم 
تروریسم هستند و بی دفاع و بی سالح گویی فقط به تماشا نشسته اند که 

چگونه کشورشان بین اهالی قدرت دست بدست می شود. 
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان روز گذشته میزبان وزرای 
خارجه ای شد که برای شرکت در نشست تهران - پیرامون افغانستان- به 
ایران آمده اند. او در این دیدارهای جداگانه بر نقش امریکا در سلب امنیت 
منطقه و خصوصاً افغانستان تأکید کرد. رئیسی همچنین در این دیدار  ها 
به تعداد باالی مهاجرین افغانستانی در ایران اشاره کرد. نکته محوری 
و اصلی سخنان رئیس جمهور کشورمان در این دیدارها، تأکید بر لزوم 

تشکیل دولت فراگیر در افغانستان بود. 
    مشکات افغانستان را کار امریکایی   ها می دانیم

رئیسی در دیدار شاه محمود قریشللی وزیر خارجه جمهوری اسالمی 
پاکستان گفت: ما هیچ محدودیتی برای افزایش روابط اقتصادی و امنیتی 
با پاکستان نداریم و تبادل هیئت های اقتصادی و سیاسی بین دو کشور به 

توسعه همکاری   ها کمک می کند. 
وی با اشللاره به موضوع افغانسللتان، مشللکالت مردم این کشللور را از 
نگرانی های جدی ایران دانسللت و گفت: ما به امنیللت و آرامش مردم 
افغانستان و صلح و دوستی در این کشور می اندیشیم و پاکستان در این 

زمینه می تواند همکاری های خوبی انجام دهد. 
رئیس جمهور بللا ابراز نگرانللی از اینکه پللس از اخللراج امریکایی   ها از 
افغانستان، ناامنی   ها توسط داعش ایجاد شده است، گفت: مشکالت به 
وجود آمده در افغانستان را کار امریکایی   ها می دانیم زیرا داعش توسط 

ایاالت متحده شکل گرفته است. 
رئیس جمهور با اشللاره به اجالس وزیران خارجه کشللورهای همسایه 
افغانسللتان به میزبانی ایران گفت: امیدواریم این اجالس بتواند دست 
امریکایی   ها را از منطقلله قطع کند و راه حلی هم برای حل مشللکالت 

افغانستان پیدا کند
    بدبختی و خونریزی نتیجه حضور بیگانگان در منطقه

رئیس جمهور همچنین در دیدار عبدالعزیز کاملف وزیر خارجه ازبکستان 
با اشاره به اشتراکات و ظرفیت های همکاری بین تهران و تاشکند ، گفت: 
نتیجه حضور بیگانگان به ویژه امریکا در افغانسللتان جز بدبختی و قتل 
و خونریزی و عقب نگه داشتن افغانسللتان نبوده و اکنون که امریکا از 
افغانستان اخراج شده، باید کمک کنیم مردم افغان طعم صلح و امنیت 

را بچشند. 
رئیسی با اشللاره به حضور حدود 4 میلیون افغانستانی در ایران و ادامه 
کمک های انسان دوسللتانه کشللورمان به این مللردم رنج دیده، گفت: 
امیدوارم در نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان، 
راه حل و دیدگاه مشللترکی برای حل دغدغه و نگرانی های افغانستان 

حاصل شود.
     رد پای امریکایی   ها در حوادث و ناامنی های افغانستان

دکتر سید ابراهیم رئیسی همچنین در دیدار »سراج الدین مهرالدین« 
وزیر امور خارجه تاجیکستان با بیان اینکه دو کشور و دو ملت از اشتراکات 
تاریخی، دینی و فرهنگی عمیقی برخوردار هسللتند، گفت: باید از این 
ظرفیت   ها برای تحکیم و تقویت روابط و همکاری  نزدیک تر و گسترده تر 
اسللتفاده کنیم. رئیس جمهور در ادامه به اهمیت همکاری کشورهای 
همسایه به ویژه ایران و تاجیکستان برای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان 
اشاره کرد و گفت: به دنبال تشکیل دولت فراگیر، متشکل از همه اقوام و 
گروه های سیاسی افغان هستیم که بتواند امنیت افغانستان را تضمین 
کند و به جنگ و خونریزی و برادرکشی خاتمه دهد. رئیسی گفت: حوادث 
تروریستی در افغانستان دل هر انسانی را به درد می آورد و تردیدی وجود 
ندارد که امریکایی   ها در این گونه حوادث دست دارند و نمی خواهند مردم 

افغان به آرامش و امنیت برسند. 
     باید برای شکل گیری دولتی فراگیر 

در افغانستان تاش کنیم
سللید ابراهیم رئیسللی در دیدار »رشللید مردوف « وزیر امللور خارجه 
ترکمنسللتان نیز با قدردانی از همکاری و حمایت ترکمنسللتان برای 
عضویت دائم ایران در اجالس همکاری های شانگهای، گفت: مناسبات 
ایران و ترکمنستان فراتر از روابط سیاسی و اقتصادی، از عالقه قلبی و 
اعتقادی بین دو ملت نشأت می گیرد و باید روز به روز سطح این روابط 

افزایش یابد.  
رئیس جمهور با اشاره به اینکه ظرفیت گسترش روابط تهران – عشق آباد 
بسیار فراتر از سطح کنونی است، گفت: افزایش سطح روابط با فعال کردن 
ظرفیت های همکاری در حوزه های مختلف به ویژه ترانزیت و انرژی، به 
نفع دو ملت و ملت های منطقه اسللت. آیت اهلل رئیسللی درباره موضوع 
افغانستان هم گفت: باید در مسللیر ایجاد صلح و امنیت و شکل گیری 
دولتی فراگیر در افغانستان که همه اقوام و جریانات سیاسی این کشور را 

نمایندگی کند، تالش کنیم. 

رئیس سازمان پدافند غیرعامل:
آسیب های سامانه سوخت را 

اعالم کرده بودیم
 متأس�فانه در حادث�ه س�امانه هوش�مند س�وخت از محل�ی 
آس�یب خوردیم که قبًا آن را کش�ف و کتبًا اعام ک�رده بودیم. 
به گزارش ایرنا، سردار سرتیپ غالمرضا جاللی روز چهار  شنبه در جمع 
خبرنگاران درباره اختالل در سیستم هوشمند سوخت، با بیان اینکه 
بین مخاطرات، اختالالت و حمله تفاوت   هایی وجود دارد، گفت: درباره 
این حادثه نتیجه قطعی را پس از بررسی قفل های امنیتی سامانه اعالم 
خواهیم کرد. حمله و منشأ بیرونی جزو احتماالت قوی بوده که در حال 

بررسی است. 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل اضافه کرد: مباحث امنیت سایبری در 
همه جهان مطرح است و همه کشورهای مدعی در امنیت سایبری با 
این نوع از حمالت مواجه هستند و دلیل آن هم وجود زیرساخت   هایی 
مبتنی بر امنیت جهانی است؛ البته آسیب پذیری   ها و اشکاالت در این 
زمینه به شکل طبیعی وجود دارد. سردار جاللی ادامه داد: ما در تقسیم 
کاری که در مرکز ملی انجام شد، مسئول رصد، ارزیابی و کشف اشکاالت 
و آسیب پذیری بودیم و امسال و سال گذشته سامانه سوخت را ارزیابی 
کرده و اشللکاالت و نواقص را به آنها ابالغ و پیگیری کردیم که این کار 
دنبال شود. وی خاطرنشان کرد: متأسفانه دولت قبل در امنیت سایبری 
سهل انگاری داشت و با ناهماهنگی  در امر اجرا در زمینه های مختلف، 

نکاتی را که در این زمینه به آنها تذکر داده   می شد، اجرا نکرد. 
رئیس سللازمان پدافند غیرعامل کشور یادآور شللد: در این حادثه از 
محل آسیب پذیری   هایی که قباًل کشف کرده و کتباً اعالم کرده بودیم 
تا برطرف شود، آسیب خوردیم. سردار جاللی با بیان اینکه بررسی   ها 
در موضوع سامانه هوشمند سوخت تکمیل شللده است، افزود: نتایج 
گزارش خود را درباره کسللانی که ترک فعل کردند بلله مراکز قضایی 

ارسال می کنیم. 
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      هسته ای

آژان�س نباید با انتش�ار اطاع�ات و جزئیات 
اقدام�ات فنی ایران پ�ا را فرا ت�ر از اختیارات 
و وظای�ف خ�ود ق�رار ده�د، اگ�ر ای�ن 
وضعیت ادام�ه یابد ممک�ن اس�ت اقداماتی 
ب�رای اص�اح ای�ن وض�ع انج�ام بدهی�م. 
بهللروز کمالونللدی در گفت وگو بللا خبرگزاری 
صدا و سللیما دربللاره انتشللار گللزارش آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و نشللر برخی از اطالعات 
هسللته ای افزود: آژانس بین المللی انرژی اتمی 
هر از گاهی گزارشللی ارائه می دهد کلله به نظر 
می رسد این گزارش  ها با این جزئیات نباید صادر 
شود. سخنگوی سللازمان انرژی اتمی ادامه داد: 
گزارش  ها باید زمانی صادر شود که تحول عمده ای 
پیش آید و یا انحرافی رخ داده باشد، اینکه صرف 
فعالیت های فنی هسللته ای یک کشور گزارش و 
منتشر شللود، رویه نامیمونی است که متأسفانه 
آژانس بین المللی انرژی اتمللی آن را از مدت  ها 

قبل شروع کرده است. 
کمالوندی گفت: ما به این موضوع بار  ها و بار  ها در 

شرایط و مقاطع زمانی مختلف اعتراض کرده ایم 
و آخریللن بار در بهمن پارسللال بللود که در یک 
یادداشت توجیهی کامل به این موضوع پرداختیم 
که چرا آژانس فعالیت های ریز فنی ایران را منتشر 
می کند. استدالل های ما مختلف و متکی به اسناد 
آژانس از جمله اساسللنامه آژانس و موافقت نامه 
پادمان با آژانس و مصوبات کنفرانس عمومی است 
که در یادداشت توضیحی به آنها اشاره کرده ایم. 
سللخنگوی سللازمان انرژی اتمی تصریح کرد: 
آژانس بین المللللی انرژی اتمی مسللئولیت دو 

کار عمده را بر عهللده دارد، یکی اینکه اطمینان 
پیدا کند فعالیت های کشور عضو صلح  آمیز است 
و انحرافی نللدارد، نکته دیگر کمللک به اهداف 
صلح  آمیز کشورهاست که متأسللفانه آژانس در 
مواجهه بللا ایران به نقش دوم خللود کمتر عمل 
کرده و مهندس اسالمی هم در مالقات اخیر خود 
با مدیرکل آژانس به این موضوع اشاره و اعتراض 
کرده است. کمالوندی گفت: ارزش این اطالعات 
عمدتاً تجاری است و به این دلیل که فنی است، 
نباید در اختیللار دیگران قرار گیرد، متأسللفانه 
آژانس این موضوع را رعایللت نکرده و اطالعات 
ارزشمندی را که در دست داشته با جزئیات در 
اختیار دیگران قرار داده است. وی ادامه داد: اگر 
به سایت آژانس بین المللی انرژی اتمی مراجعه 
شللود مشللاهده می کنیم که مشللابه این اتفاق 
در خصوص دیگر کشللورهای اتفاق نمی افتد و 
گزارش  ها با این جزئیات در سایت آژانس وجود 
ندارد، هرچند که دسترسی به این سایت محدود 

به کشورهای عضو است. 

سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود: با توجه به 
اتفاق پی در پی انتشار اسناد ایران به نظر می رسد 
که این رویه ای اسللت که تحت نفوذ کشورهای 
خاص با هدف خاصللی در حال انجام اسللت که 
بخشللی از آن ایجاد جنگ روانی است چون این 
اطالعات لزومی بر انتشار ندارد. کمالوندی افزود: 
از آنجایی که برنامه ایران برای غنی سازی به طور 
کامل شفاف و بدون هیچ نکته انحرافی است، به 
نظر می رسد در جهت خدشه دار کردن این برنامه 
چنین گزارش  هایی منتشللر می شود. سخنگوی 
سللازمان انرژی اتمی ادامه داد: مللواردی وجود 
داشللته که نامه های محرمانه ما بلله مدیرکل در 
اختیار رسللانه  ها قرار گرفته است و وقتی در این 
سطح رعایت محرمانگی نمی شود در مورد بقیه 
موارد هم قضیه روشن است. وی افزود: متأسفانه 
انتشار این اطالعات و در اختیار گذاشتن به غیر ، 
در آژانس به یک رویه تبدیل شده است که باید هر 
چه زودتر متوقف شود و ما حتما اقداماتی انجام 

می دهیم که جلوی این اتفاق گرفته شود. 

  سخنگوی سازمان انرژی اتمی هشدار داد 

آژانسفراترازوظایفخودعملکند،اقدامدیگریمیکنیم

 نماي نزدیک

    سیمای امریکا را در جهان  مخدوش کرده ایم
 فرمانده کل سپاه با بیان اینکه سللیمای امریکا را در جهان  مخدوش کرده ایم، گفت: ما  سوگند 
خورده  ایم که پاسدار اسالم و انقالب باشللیم و از ظرفیت امکانات و تجهیزات عملیاتی گرفته تا 

تخصص و تجربه نیروی انسانی، با همه توان در خدمت نظام اسالمی باشیم. 
به گزارش سپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه 
امام رضای استان خراسان رضوی با بیان اینکه اقتدار امریکا در جهان رو به کاهش است، اظهار 
داشت:  در دورانی که فشارهای نظام سلطه در مقابل حرکت رو به پیشرفت جمهوری اسالمی به 
اوج خود رسید، مردم ما با دست خالی در برابر تهاجم همه جانبه ایستادگی کردند و قدرت نظامی 

بزرگ و مخوف آن زمان را با استحکام قلوب خود درهم شکستند. 
وی افزود: اگر چه مستکبران همیشه از قدرت دنیایی بهره  مندند و از امکانات مظلومان برای تجهیز 
بیشتر خود استفاده می  کنند اما حقیقت آن است که از ابتدای تاریخ تاکنون، هیچ  گاه جریان باطل 
به این سطح از امکانات و تجهیزات نرسیده بود. با این حال، حتی جبهه باطلی به گستردگی نظام 
کنونی سلطه نیز مقهور اراده و خواست ملت ایران شده  و تحقق »جاءَ الَحق وَ زََهَق الباِطل اِنَّ الباِطَل 

کاَن َزهوقا« را به تصویر کشیده است. 
فرمانده کل سپاه اظهار داشت: دوران ما، دوران به اوج رسیدن جهالت مدرن است اما در همین ایام 
نیز اگر یک ملت از جان و مال خود گذر کند و با اعتماد به وعده الهی، به مصاف دشمنان دین خدا 

برود، نصرت الهی را به پشتیبانی خود خواهد داشت. 
سرلشکر سالمی با بیان اینکه ملت ما، سیمای امریکا در جهان را مخدوش کرده، گفت: اگر امروزه 
مشاهده می  کنیم که به طور روزافزون از اقتدار امریکا در عرصه  های سیاسی، نظامی و اقتصادی 
کاسته می شود، به این خاطر است که اسالم به عنوان منشور تکامل بشری، گوی رقابت را از همه 
ابرقدرت های عالم ربوده و حتی در دل جوامع غربی توسعه می یابد. وی با بیان اینکه جهان امروز، 
جهان نبردهای همه جانبه مسللتکبران عالم با ملت های مستضعف است، گفت: امریکا دشمن 
شماره یک نظام و مردم ماست و تمام تالش خود را به کار گرفته تا میان مکتب، ملت و والیت فاصله 
ایجاد کند، دشمن به درستی دریافته که رهبر معظم انقالب، سرچشمه توفیقات جامعه ماست و با 
هدف قراردادن والیت به عنوان قائمه نظام، درصدد پایین آوردن پرچمی است که 4۲ سال بر فراز 
قله های مقاومت در اهتزاز بوده است. سرلشکر سالمی ضمن تأکید بر ضرورت تمسک به اسالم در 
رفع مشکالت جامعه متذکر شد: تحریم و جنگ روانی علیه ملت ایران به عنوان اصلی    ترین حامی 
یک نظام مبتنی بر احکام اسالمی در دستور کار دشمنان قرار گرفته و به  موازات این، گروهک های 
تکفیری و تروریستی را هم در ممالک اسالمی تقویت می کنند تا اگر موفق شدند تا چهره ای زننده 
از اسالم به جهانیان ارائه کنند، ملت ایران نتواند مانع از خواسللت آنان شود اما در برابر این اقدام 
خرابکارانه، ما نیز سوگند خورده  ایم که پاسدار اسالم و انقالب باشیم و از ظرفیت امکانات و تجهیزات 

عملیاتی گرفته تا تخصص و تجربه نیروی انسانی، با همه توان در خدمت نظام اسالمی باشیم. 
بنا بر این گزارش؛ در پایان این مراسم با حکم فرمانده کل سپاه، سردار سرتیپ دوم پاسدار سیدهاشم 
غیاثی که تا پیش از این فرمانده سپاه استان فارس بود، به عنوان فرمانده جدید سپاه امام رضا   معرفی 

و از تالش  های سردار سرتیپ پاسدار یعقوبعلی نظری فرمانده سابق این رده تجلیل شد. 


