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درمکتب امام

به مناسبت سالروز شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی
هنر مردان خدا

هرن آن است که بی هیاهوهای سیاسی و خودمنایی های شیطانی برای 

خدا به جهاد برخیزد و خود را فدای هدف کند نه هوی ، و این هرن مردان 

خداست.
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اخبار کوتاه
بیانیه وزارت دفاع به مناسبت 

سالروز شهادت امیر سپهبد شهید صیاد شیرازی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مناسبت سالروز شهادت 

شهید سپهبد علی صیاد شیرازی بیانیه ای را صادر کرد.
در بخشی از این بیانیه تاکید شده است: اندیشه های دفاعی و کارنامه 
درخشــان و الهام بخش شهید صیاد شیرازی، والیی و انقالبی  رهگشای 

نیروهای مسلح و مدافع انقالب و کشور  است.

»اقتصاد« را هم مانند »سیاست«
 باید اسالمی کنیم

به گزارش فارس محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در جمع اعضای شورای مرکزی نهضت صرفه جویی در سرمایه های ملی 
اظهار داشت: انقالب به ایستگاه اقتصاد رسیده و امیدواریم از این ایستگاه 
به خوبی عبور کنیم. بسیاری از انقالب ها نتوانسته اند از این ایستگاه عبور 

کنند. عبور از این ایستگاه برای انقالب اسالمی شدنی و مقدور است.
وی خاطر نشان کرد : ما باید اقتصاد را هم به مانند سیاست اسالمی 
کنیم. همه شــئون زندگی، صنعت، معماری، کشــاورزی را باید مانند 
سیاست و امنیت و دفاع مردمی و اسالمی شود. از بعد دیگر، حکومت داری 
هزینه دارد و دفاع از کشور نیازمند اقتصاد قوی است. معیشت مردم به 
اقتصاد قوی است. نمی توان بدون بهره برداری صحیح از منابع و اقتصاد، 

زندگی مردم و فرهنگ را متحول کرد و پیشرفت داد.

بازدید 750 هزار نفر از مناطق عملیاتی
 در ایام نوروز

به گزارش فارس سردار سرتیپ بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس اظهار داشت : از ابتدای اسفند 94 تا 16 
فروردین امســال 750 هزار نفر از مناطق عملیاتی دفاع مقدس بازدید 

کردند که در مقایسه با پارسال 20 درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه پارسال 5/5 میلیون نفر از مناطق عملیاتی دیدن 
کردند، خاطر نشان کرد : نزدیک به 80 درصد بازدید کنندگان جوانان 15 
تا 30 سال هستند که 50 درصد آنان نخستین بار به این سفر می آیند.

مذاکرات  تهران - مسکو برای ساخت کانال
 میان خزر و خلیج فارس

به گزارش ایسنا مهدی سنایی سفیر کشورمان در مسکو در در دیدار 
با دانشــجویان دانشگاه سن پترزبورگ ابراز داشت : ضمن تاکید بر این 
که هرگونــه کانال آبی میان خزر و خلیج فارس باید از ایران بگذرد به 
خبرگزاری تاس گفت: بله دو طرف در این باره در حال مذاکره هستند.
گفتنی است خط شمال به جنوب در صورت ساخته شدن قرار است 
به طور قابل توجهی زمان انتقال کاال از هند به آسیای میانه و روسیه را 
کاهش دهد. هم اکنون زمان رسیدن کاال از هند به مسکو حدود چهل 
روز است که در صورت ساخت راه شمال به جنوب این زمان به 14 روز 

کاهش خواهد یافت.
تایید طرح سنجش و پذیرش دانشجو 

دردوره های تحصیالت تکمیلی 
به گزارش ایرنا،اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان روز پنجشنبه 
اعالم کرد:طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیالت تکمیلی 
در دانشــگاه ها و مراکز آموزشی عالی کشور که با اصالحاتی در جلسه 
مورخ هجدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار به تصویب مجلس 
شورای اسالمی رسیده است؛ در جلسه مورخ 18 فروردین ماه 95 شورای 
نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصالحات به عمل 

آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بقیه از صفحه۲
وی گفت: »ایران باید به جای جنگ افروزی در یمن، 

نقش مثبت )در این کشور( ایفا کند.«
وزیر خارجه آمریکا که کشــورش از حامیان رژیم 
عربستان از زمان جنگ افروزی ریاض علیه یمن بوده، 
در ادامه گفت: »عربســتان، در استقرار صلح در یمن، 

نقش پیشتاز داشته است.«
اظهارات کری در حالی مطرح شــده که دیده بان 
حقوق بشر روز پنجشنبه اعالم کرد که ائتالف عربستان 
سعودی در حمله مرگبار ماه گذشته به بازار »مستبأ« 
یمن که 120 کشــته برجا گذاشت، از بمب آمریکایی 
استفاده کرد. از این رو دیگر برکسی پوشیده نیست که 
مسبب آتش افروزی ها در یمن آل سعودند که در این 
کشتارها نیز همواره با چراغ سبز آمریکا مواجه شده اند.
همچنین به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، جان 
کری وزیر خارجه آمریــکا در ادامه صحبت های ضد 
ایرانی خود  بعد از دیدار با اعضای شــورای همکاری 
خلیج فارس گفت که واشــنگتن آمــاده کار با ایران 
برای حل و فصل موضوع آزمایش های موشــکی این 

کشور است. 
براســاس این گزارش، اظهارات جــان کری بعد 
از دیدار وی با وزرای خارجه 6 کشــور عضو شــورای 
همکاری خلیج فارس مطرح شد، جایی که کری تالش 
کرد نگرانی های کشورهای خلیج فارس نسبت به توافق 
هســته ای میان ایران و گروه 1+5 را رفع کند و درباره 

گرم تر شدن روابط میان دو کشور مذاکره کند.
کری با بیان اینکه آمریکا با کشورهای خلیج فارس 
علیه آزمایش های موشــکی ایران متحد است افزود: 
آمریکا و شرکایش به ایران می گویند که آماده همکاری 
براساس ترتیبات جدید برای حل و فصل مسالمت آمیز 

موضوع آزمایش های موشکی ایران هستیم.
آسوشــیتدپرس در ادامه نوشت: جان کری بدون 
اینکه جزئیات بیشتری ارائه کند اضافه کرد که ایران 
باید اول از همه روشــن کند که آماده کاهش چنین 
فعالیت هایــی اســت و نیات و اهداف خــود را از این 

موضوع مشخص کند.
گفتنی اســت که آمریکا و کشــورهای فرانســه، 
انگلیس و آلمان اخیرا طی نامه ای به شــورای امنیت 
سازمان ملل آزمایش های موشکی اخیر ایران را نقض 
قطعنامه 2231 خواندند و خواستار اتخاذ اقدامات الزم 
در این زمینه شدند. این درحالی است که روسیه تاکید 
می کند که آزمایش های موشکی ایران نقض هیچ کدام 

از قطعنامه های سازمان ملل نیست.
کری در ادامه نشست خبری خود با همتای بحرینی 
گفت از جمله مســائلی که من و وزیر خارجه بحرین 
درباره آنها گفت وگــو کردیم، تحوالت اخیر مرتبط با 
سوریه، دورنمای حل مســئله یمن بود. ما همچنین 

درباره نبرد علیه گروه های تروریستی و به طور خاص 
درباره داعش گفت وگو کردیم.

وزیر خارجه آمریکا ضمن اظهار بی اطالعی از نوع 
تســلیحاتی که رژیم سعودی علیه مردم بی دفاع یمن 
به کار می گیرد و  پس از یکســال از تجاوز وحشیانه 
سعودی ها و ناتوانی ریاض در رسیدن به اهدافش گفت 
واشــنگتن ترجیح می دهد همه تیراندازی ها و گلوله 
باران ها متوقف شود و  آنها آتش بسی کامل برقرار کنند 
و درباره ساختار احتمالی دولت جدید به توافق برسند.
جان کری درباره حمله هوایی ماه گذشته به بازاری 
در یمن که 119 کشــته بر جا گذاشت گفت:» درباره 
یمن ، من اطالعات دقیقی درباره آنچه رخ داده است 
ندارم، من هیچ ســندی در رابطه با اینکه چه سالحی 
استفاده شده یا نشده است، ندارم. در هر حال سؤاالتی 
مطرح است. چیزی که می توانم درباره یمن بگویم این 
اســت که ما یعنی آمریکا و من شخصا، در هفته های 
گذشــته بارها در گفت وگوها و نشســت ها به منظور 
برقراری آتش بس کامل در یمن، شــرکت داشته ایم. 
حتی امشب نیز درباره این موضوع گفت وگو خواهیم 
کرد. من دیروز و اوایل هفته با وزیر خارجه عربســتان 
ســعودی درباره این موضوع صحبت کردم. ما به طور 
مرتب تالش می کنیم این قضیه را جلو ببریم. البته نمی 
توانم نگویم که به نظر من منصور هادی )با کارهایی که 
انجام داده ( برخی از این تالش ها را در چند ســاعت 

گذشته پیچیده کرده است.
از تمام ابزارها برای متوقف کردن

 برنامه موشکی ایران استفاده می کنیم
به گزارش رجانیوز ، توماس شــانون، معاون وزیر 
خارجه آمریکا نیز در ادامه اظهارات خصمانه جان کری 
ضد کشورمان در جلسه استماع کمیته روابط خارجی 
سنا درباره اقدامات اخیر ایران و اجرای برجام به ادای 

توضیحات پرداخت. 
شانون در این جلسه استماع گفت: »تاکنون اجراء 
به خوبی پیش رفته است. اگر ایران به همین مسیر در 
برجام ادامه دهد، می توانیم به هدفمان دست یابیم«. 
وی ضمن تأکید بر پایبندی ایران به تعهداتش بر 
اساس برجام گفت: می خواهم بار دیگر تأکید کنم که 
برجام اختالفات اساسی ما با ایران را حل نکرده است.
 معاون وزیر خارجه آمریکا با تکرار ادعاهای گذشته 
این کشور درباره حمایت ایران از تروریسم گفت: »به 
همین خاطر است که ما تحریم های مرتبط با اقدامات 
بی ثبات کننده ایران در منطقه، شــامل حمایت این 

کشور از تروریسم، را حفظ کرده ایم«.
 وی تأکید کرد که سپاه پاسداران، نیروهای قدس، 
وزارت اطالعات ایــران، شــرکت هواپیمایی ماهان، 
حــزب اهلل و بیش از 100 فرد و نهــاد مرتبط با ایران 

هنوز هم تحت تحریم های آمریکا قرار دارند.

 شانون در ادامه جلسه استماع کمیته روابط خارجی 
سنای آمریکا ضمن ادعای اینکه برنامه موشکی ایران 
تهدیدی برای امنیت منطقه و جهان است، گفت: »ما 
به اســتفاده از تمام ابزار یک جانبه و چندجانبه شامل 
تحریم ها، هر زمان که الزم باشد، ادامه خواهیم داد تا 

برنامه موشکی ایران را متوقف سازیم«.
وی با اشاره به آزمایش موشکی اخیر ایران گفت: 
»پس از آزمایش موشکی ایران در اکتبر 2015، هشت 
فرد و سه نهاد درگیر در تهیه مواد و سایر تجهیزات برای 
برنامه موشک های بالستیک ایران را تحریم کردیم«. 
شانون با بیان اینکه آزمایش های موشکی ایران نقض 
کننده روح قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل هستند، 
گفت: »ایران مجموعه دیگر از آزمایش های موشــکی 
خطرنــاک و تحریک کننده را در 24 مارس انجام داد. 
مــا دو نهــاد ایرانی را که مســتقیماً درگیر در برنامه 

موشک های بالستیک بودند تحریم کردیم«. 
شــانون در بخش دیگری از این جلســه با تکرار 
ادعاهای واهی گذشته درباره نقض حقوق بشر در ایران 
گفت: »از سال 2010، ما تحریم هایی علیه 19 فرد و 
17 نهاد انجام داده ایم... تحریم های مرتبط با حقوق بشر 
مشمول رفع تحریم های برجام نیستند و ما به اعمال 

دقیق آنها ادامه می دهیم«.
 وی همچنین گفت: » شایعه ها و اخباری که در 
مطبوعات منتشر شده درست نیستند. دولت اوباما قصد 
ندارد به ایران اجازه دسترســی به نظام مالی آمریکا یا 

استفاده از دالر در معامالت را بدهد.«
 وی همچنیــن درباره آینده روابط ایران و آمریکا 
گفت: »درحالی که نگرانی های ما درباره ایران اساسی 
هستند، معتقدیم که منافع ملی آمریکا ایجاب می کند 
گفت وگو با ایران دربــاره موضوعاتی که اختالف نظر 
داریــم، ادامــه یابد، و در همین حین به اســتفاده از 
تمام ابزار در دسترس برای مقابله با اقدامات ایران که 

مخالف شان هستیم، ادامه می دهیم«.
سردار جزایری: دستگاه دیپلماسی به گستاخی امریکایی ها 

واکنش قاطعانه نشان دهد
به گزارش میزان، ســردار ســید مسعود جزایری 
معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای 
مسلح در واکنش به اظهارات وزیر خارجه امریکا پس 
از دیدار با اعضای شورای همکاری خلیج فارس مبنی 
بر آمادگی برای همکاری با ایران در حل و فصل موضوع 
آزمایش های موشکی اظهار داشت: جمهوری اسالمی 
ایران دکترین و راهبردهای دفاعی بازدارنده و امنیت 
ساز خود را مستقل از خاص و نیت قدرت های مستکبر 
و بیگانگان طراحی و دنبال می کند و اجازه دخالت به 

احدی در این زمینه را نخواهد داد.
وی افــزود: بــه مدعیان قدرت جهانــی یادآوری 
می کنیم  ملت ایران از بهمن 57 از نقش و تاثیر آن ها 

در تعیین مقدرات دفاعی کشورمان خلع ید کرده اند و 
نشان داده اند هر دستی که بخواهد در این زمینه دخالت 

کند را قطع خواهند کرد.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه ظاهرا 
گوش امریکایی ها به روی حرف حق و خواست ملت ها 
بسته است و تمایل دارند همواره از موضع زورگویی و 
قلدرمابانه با کشورهای مستقل و آزاده سخن بگویند، 
گفت: برای چندمین بار تاکید می شود قدرت موشکی 
غیر قابــل مذاکره و از خطوط قرمز ملت ایران بوده و 
برای توسعه توانمندی های دفاعی خود از کسی اجازه 

نمی گیرد.
سردار جزایری خاطرنشــان کرد: به رغم مواضع 
صریح رهبری معظم و خواست خدشه ناپذیر ملت ایران، 
ظاهرا امریکایی ها همچنان در رویای سریال برجام ها 
هستند که یکی از آن ها سلب اقتدار دفاعی و تضعیف 

قدرت موشکی نیروهای مسلح ما است.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با بیان اینکه ملت 
ایران قربانی تهاجمات آمریکا و متحدان منطقه ای کاخ 
ســفیده بوده و راهبرد خود را بر عدم غفلت راهبردی 
برابر سیاست ها و نقشه های آن ها قرار داده است، تصریح 
کرد: امریکایی ها همچنان در چنبره محاســبات غلط 
علیه ایران گرفتار هســتند. به آن ها توصیه می کنیم 
با عینک شــفاف و واقع بین به مسائل جهانی به ویژه 
آنچه در ایران و منطقه می گذرد نظاره کنند و بدانند 
مدت ها اســت که عینک کدخدایی خود را ابرقدرت 
بالمنازع جهان دانستن زیر پای ملت ها شکسته است.
وی تصریــح کرد: اگــر امریکایی هــا مقداری به 
هزینه هایی که در دهه های اخیر در منطقه پرداخته اند 
بیاندیشند، کمی رعایت احتیاط را در دستور کار خود 

قرار خواهند داد.
معاون ســتاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر لزوم 
برخورد قاطع و شفاف با دخالت امریکایی ها در مسائل 
ایران به ویژه در حوزه دفاعی گفت: از دستگاه دیپلماسی 
کشــور انتظار می رود در قبال گستاخی های امریکا به 
ویژه وزیر امور خارجه ایاالت متحده به موقع و قاطعانه 
واکنش نشان دهند و با اعالم وحدت راهبردی و اراده 
ملی در ایران اســالمی برای صیانت،  تقویت و توسعه 
ظرفیت های دفاعی و موشکی وجود هرگونه شکاف و 
دوگانگی در این زمینــه را از ذهن مقامات امریکایی 

پاک کنند.
وی افــزود: به فضل الهی و هدایت های حکیمانه 
مقام معظم رهبری نفوذ جمهوری اسالمی ایران که 
هم اکنون در فراتر از منطقه توســعه یافته و جوامع 
بشــری را شــیفته گفتمان انقالب اسالمی ساخته 
اســت تداوم خواهد یافــت و در آینده ای نه چندان 
دور حقیقت بیداری ملت ها افول سلطه آمریکایی را 

رقم خواهد زد.

جان کری در بحرین تشریح کرد

رونمایی آمریکا از برجام 2 ، مهار قدرت منطقه ای ایران

در  کرد:  تاکید  رئیس جمهور کشــورمان 
موافقتنامه هسته ای نه بنای ما در برابر 1+5 بر 
مبنای اعتماد است و نه آنها بنایشان بر مبنای 

اعتماد صد درصد است.
حجت االسالم حسن روحانی در مراسم  بزرگداشت 
روز ملی فناوری هسته ای با گرامیداشت یاد و خاطره 
شــهیدان انقالب اســالمی، دوران دفاع مقدس و به 
ویژه شهدای هسته ای اظهار داشت: شهیدان بزرگوار 
هسته ای برای عظمت کشور از جان خود گذشتند و 
افتخارات علمی و فناوری را در این کشــور جاودانه 

ساختند.
وی، ســال 94 را سال نمایش قدرت نرم ایران و 
سالی تاریخی و به یاد ماندنی برای ملت ایران و حتی 
در تاریخ دیپلماســی جهان برشمرد و گفت: در سال 
94 بــه جهانیان اعالم کردیــم به قدرت نرم بیش از 
قدرت سخت باید توجه داشت و همه جهانیان دیدند 
منطق، استدالل و میز مذاکره بر قدرت سخت، تهدید 
و فشار پیروز است و امروز حقوق هسته ای ملت ایران 

در عرصه بین المللی تثبیت شده است.
برجام فرصتی بزرگ برای تحقق سریع تر 

اقتصاد مقاومتی
روحانی برجام را فرصتی بزرگ برای تحقق سریع تر 
اقتصاد مقاومتی دانست و اظهار داشت: اعتدال به ما 
می گوید نه همه جا به دیگران اعتماد کنید و نه همه جا 
به دیگران بدبین باشید و نه همه مسایل صرفا با مذاکره 
حل می شــود و البته چنین هم نیست که با مذاکره 

نتوانیم هیچ  یک از مسایل مهم را به ثمر برسانیم.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه افراط به ویژه در 
اندیشه و فکر کردن بزرگ ترین خطر را برای جامعه 
ایجاد می کند، افزود: رهبر معظم انقالب اسالمی همه 
جا هدایتگر و حامی تدبیر و امیدآفرینی بوده اند و همان 
طور که معظم له فرمودند روزگار ما روزگار همه چیز 
اســت و از همه ابزار و امکانات خود باید به درستی و 

خوبی استفاده کنیم.
روحانی گفت: در یک فکر افراطی هیچ گاه نباید 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان ملل متحد 
همکاری کــرد و حتی فکر افراطی به ما می گوید به 
هیچ کس و حتی همسایگان و دوستان خود هم اعتماد 
نکنید اما اندیشــه اعتدالی به ما می گوید رویکرد ما 
باید رویکرد معتدلی باشــد به گونه ای که هم با دنیا 
حرف بزنیم و هم باید برای خوداتکایی و خودکفایی 

تالش کنیم.
رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت تعامل با جهان 

روحانی در مراسم روز ملی فناوری هسته ای:

توافق هسته ای بر مبنای اعتماد نیست

و در عیــن حال تالش برای خودکفایی و خوداتکایی 
گفت: رســیدن به خودکفایــی و خوداتکایی باید با 
کمترین هزینه و در کمترین زمان انجام گیرد. اینکه 
ممکن است نوجوانی بگوید نیاز به مدرسه و معلم ندارد 
و می خواهد خودکفا و خوداتکا باشد و خود بیاموزد، 

این همان تفکر نادرست افراطی است.
مسیر دولت شکست ایران هراسی است 

روحانی با اشــاره به اینکه اســاس پیشرفت یک 
ملت، اعتدال است و بنای اسالم نیز بر اعتدال است، 
اظهار داشــت: معنای اعتدال این است که رویکرد ما 
نسبت به جهان و کشورهای دیگر رویکردی متوازن 
باشد. ما اعتدال را پذیرفته ایم و با رویکرد اعتدالی، با 
هزینه ای کمتر و مسیری کوتاه تر به مقصد می رسیم. 
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه »ما نمی توانیم 
صددرصد به دیگری اعتماد کرده و یا بدبین باشیم«، 
گفت: در موافقتنامه هسته ای نه بنای ما در برابر 5+1 
بر مبنای اعتماد اســت و نه آنها بنایشــان بر مبنای 
اعتماد صددرصد اســت. مبنــای ما پایش، نظارت و 
راستی آزمایی اســت و کار را گام به گام و با نظارت 

دقیق به پیش می بریم. 
روحانی، مســیر دولت تدبیر و امید را شکســت 
ایران هراسی دانست و با تاکید بر این نکته که دشمنان 
ما در طول سال های گذشــته ایران هراسی را تبلیغ 
کردند و گاهی متأسفانه ایران هراسی را در ذهن برخی 
به باور رساندند، گفت: کار دولت تدبیر و امید از زمان 
فعالیتش، بر این مبنا بوده که پروژه ایران هراســی را 
به شکست بکشاند. امروز دنیا به ایران و به این ملت 

بزرگ که در ســال های گذشته برخی نسبت به او به 
ناروا قضاوت کردند، اعتماد دارد و نباید امروز سخن 
و کالم ما دوباره آن ایران هراسی شکست خورده و از 

بین رفته را زنده کند.
رئیس جمهوری اظهار داشت: ایران اسالمی برای 
هیچ کشوری تهدید نیســت و امنیت همسایگان را 
امنیت خود می داند. طی 37 سال بعد از انقالب نه به 
کشوری تجاوز کردیم و نه کشوری را تهدید کردیم. 
فقط آنگاه که به ما حمله شد، از خودمان دفاع کردیم.

روزگار، روزگار همه چیز است
روحانی تصریح کرد: البته باید صاحب قدرت باشیم 
و هر کشوری در برابر تهدیدات احتمالی باید قدرت 
خــود را تقویت کند. ما می دانیم، گاهی قدرت نرم و 
گاهی قدرت سخت موثر است و ما معتقد به یک قدرت 
هوشمندانه هستیم. قبول داریم که روزگار، روزگار همه 
چیز است، اما در عین حال ما برای هیچ کشوری تهدید 
نیستیم، ما علیه هیچ کشوری برنامه ریزی نکرده ایم و 
نخواهیم کرد و ما امنیت منطقه و امنیت همسایگان 

را امنیت خودمان می دانیم. 
وی ادامه داد: ملت ما در سال 92 به دولتی رای 
داد که رویکردش نسبت به جهان تعامل سازنده بود. 
اگر این رویکرد نبود ما به برجامی نمی رسیدیم، ملت 
به دولتی رأی داد کــه تفکرش در مذاکرات جهانی 
برد - برد بود و این پایه های موفقیت ما است. اگر ما 

به فکر برد - باخت بودیم به پیروزی نمی رسیدیم.
روحانی ســال 94 را زمان فرصت سازی توصیف 
کرد که همه دست به دست هم دادند تا یک فرصتی 

را بسازند و افزود: می خواهم نکته ای را بگویم. هرچند 
ممکن است لحن و عبارت به گونه ای باشد که برخی 
فکــر کنند در این زمینه افراط و تفریطی وجود دارد. 
فرصتی که برجام برای وحدت، پیشرفت و تعامل آفرید، 
دائمی و ابدی نیست. برجام امروز یک فرصت بزرگ، 
برای ملت ما در زمینه جذب فناوری، مسایل اقتصادی، 
تعامل با جهان، جذب سرمایه گذاری و مهم تر از همه 

تقویت وحدت و اتحاد در درون کشور است.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه اگر کسی فکر 
می کند علم و فناوری مرز دارد اشتباه می کند، تصریح 
کــرد: در دنیای امروز حتــی اگر فکر کنند اقتصاد و 
سیاســت مرز دارد، اشــتباه می کنند. باید از ارتباط 
صحیح با همه جهان به ویژه دوستان  و همسایگانمان 
استفاده کنیم و بهره بگیریم و بهره بدهیم، نه اینکه 
ترس بیفشانیم و ترس را درو کنیم، اینکه هنر نیست. 
درشت گویی و حرف های بی پایه زدن که هنر نیست. 

رونمایی از دستاوردهای جدید
 صنعت هسته ای 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
همچنیــن رئیــس جمهور کشــورمان در مراســم 
گرامیداشــت فناوری هسته ای از دستگاه های جدید 
زونال ســانتریفیوژ، اولترا سانتریفیوژ و مجتمع های 
سوخت تست راکتورهای قدرت و سوخت تست راکتور 

مدرن شده اراک رونمایی کرد.
زونال ســانتریفیوژ ها بیشتر در تولید محصوالت 
ژن درمانی و واکســن های ویروسی به کار می رود و 
می تواند به مدت طوالنی به کار گرفته شــود. از این 
نوع سانتریفیوژ در تولید انبوه واکسن هایی مانند هاری، 

آنفلوآنزا، هپاتیت ب و مننژیت استفاده می شود.
رئیس جمهور همچنین در این مراســم از ســه 
عنوان کتاب دانشــنامه حفاظت و امنیت هسته ای، 
صنعت هسته ای؛ شاهکار ایرانی و برخوردهای دوگانه 
آژانس بین المللی انرژی اتمی با کشــورهای مظنون 
به فعالیت در زمینه تســلیحات هسته ای و یا داشتن 

خطاهای پادمانی رونمایی کرد.
روحانی همچنین از طریق ویدئوکنفرانس سایت 

هسته ای پسمان گور در منطقه انارک را افتتاح کرد.
ســایت هسته ای پســمان گور مدیریت مرکزی 

پسماندهای پرتو زای ایران را بر عهده دارد.
گفتنی است  رئیس جمهور کشورمان در آستانه 
روز ملی فناوری هسته ای، از نمایشگاه دستاوردها و 
توانمندی های ســازمان انرژی اتمی ایران در زمینه 

صنعت هسته ای بازدید کرد. 

امام  پژوهشی  و  رئیس مرکز آموزشی 
خمینی تاکید کرد: رمز پیروزی ما ایمان 
است و نباید به تجهیزات خود اتکا کنیم 
چه رسد اعتماد به دشمنان؛ آن هم دشمنی 
که به خون ما تشنه است و می خواهد سر 

در بدن ما نباشد.
 آیت اهلل محمدتقی مصبــاح یزدی رئیس 
مرکز آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( در 
دیدار با دانش آموزان کانون فرهنگی راه انقالب 
اسالمشهر با اشاره به مبارزات امام خمینی)ره( 
پیش از پیروزی انقالب اســالمی بیان داشت: 
هنگامی که امام خمینی)ره( نهضت خود را آغاز 

کرد عده ای بیان می کردند با چه قدرتی در برابر 
نیروهای شاهنشاهی ایستادگی خواهید کرد. 

وی با اشــاره به این که قرآن کریم با بیان 
حوادث تاریخــی انگیزه برای دیگــران ایجاد 
می کند، اظهارداشــت: روانشناسان بیان الگو را 
یکی از شــیوه های تربیت می دانند همان گونه 
که امام خمینی)ره( یک الگو است؛ بنی اسرائیل 
بزرگترین قومی اســت که در قرآن به آن اشاره 
شــده و آیات فراوانی به آن قوم اختصاص داده 

شده است.
آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی ادامه داد: 
گمان نکنیــد پیروزی در گروی تعداد نفرات و 

تجهیزات است بلکه پیروزی پیش از هر چیزی 
در گروی ایمان و امداد الهی است و این مطلب به 
گونه های مختلف در نهج البالغه بیان شده است؛ 
امام علی)ع( در پاسخ به شخصی که در زمینه 
تعداد نیروها سخن گفته است بیان می کند هر 
زمانی که به پیروزی رســیده ایم به دلیل امداد 

الهی بوده است نه تعداد نیروها. 
رئیــس مرکز آموزشــی و پژوهشــی امام 
خمینی)ره( اضافه کرد: مسلمانان باید این درس 
را تا روز قیامت به خود حلقه آویز کنند؛ ما نباید 
به تجهیزات خود اتکا کنیم چه رسد اعتماد به 
دشــمنان؛ آن هم دشمنی که به خون ما تشنه 

است و می خواهد ســر در بدن ما نباشد اما ما 
امیدوار هستیم که او به ما کمک کند در حالی 

که خالف تربیت دینی است.
به گزارش رسا عضو جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم تاکید کرد: بنابر این جریان بدر یک 
داســتان نیســت و امروز اگر ما بدری باشیم 
خداونــد همان خدا اســت و ما را یاری خواهد 
کرد؛ گرچه اکنون امام زمان)عج( غایب اســت 
اما جانشین او حاضر است و چنانچه خود امام 
زمان)عج( بیان کرده است فقیه جامع الشرایط 
حجت اســت و اگر او را یاری کنیم خداوند نیز 

ما را یاری خواهد کرد.

رئیس جبهه تدبیر و توسعه:
رقابت عارف و الریجانی را 

به مصلحت نمی دانیم
 رئیس جبهه تدبیر و توسعه ایران گفت: با توجه به شرایط 
کنونی باید یک نفر از میان عارف و الریجانی برای ریاست مجلس 

نامزد شوند و ما رقابت بین این دو نفر را به مصلحت نمی دانیم.
به گزارش فارس، احمد شریف رئیس جبهه تدبیر و توسعه با اعالم 
این خبر که لیســت این جبهه برای دور دوم انتخابات مجلس شورای 
اســالمی نهایی شده است، اظهار داشت: برخی افراد لیست ما با ائتالف 
امید مشترک است و در برخی حوزه های انتخابیه نیز که اصالح طلبان 

سکوت کردند، کاندیدا معرفی کرده ایم.
وی با بیان اینکه 44 نفر از کاندیداهای مورد حمایت جبهه تدبیر و 
توسعه به دور دوم انتخابات راه یافتند، گفت: ما از کاندیدای مورد حمایت 

خود همه حمایت های الزم را صورت خواهیم داد.
رئیس جبهه تدبیر و توسعه با اعالم این خبر که در ایام عید با علی 

الریجانی دیدار داشته ایم، گفت: در این دیدار دغدغه ها مطرح شد.
شریف با بیان اینکه احتمال دارد که با محمدرضا عارف نیز جلسه ای 
برگزار کنیم، گفت: هم عارف و هم الریجانی در دهمین دوره انتخابات 
مجلس در لیســت ما حضور داشتند بنابراین برای ریاست مجلس آتی 

باید منتظر ترکیب مجلس پس از انتخابات دور دوم بود.
وی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم با توجه به شرایط فعلی باید یکی از 
دو بزرگواران برای ریاست مجلس کاندیدا شوند و ما رقابت بین آقایان 

عارف و الریجانی برای ریاست مجلس را به مصلحت نمی دانیم.
حزب اعتدال و توسعه در 10حوزه انتخابیه
 نامزد مستقل از اصالح طلبان معرفی کرد

روابط عمومی حزب اعتدال و توســعه توضیح داده که در معدودی 
از حوزه ها که ائتالف امید درباره کاندیدای مورد حمایت به جمع بندی 
مشترک نرسیده اند هر یک از ارکان ائتالف به تشخیص خود و مستقال 

عمل کردند.
به گزارش فارس، بر طبق این شواهد حزب اعتدال و توسعه به سمت 
افرادی گرایش دارد که به علی الریجانی نزدیک تر هستند. چندی پیش 
نیز سخنگوی حزب اعتدال و توسعه گفته بود که عقل می گوید الریجانی 

رئیس شود اما دل می گوید عارف.
این در حالی اســت کــه اصالح طلبان اعالم کردند که لیســت 
موســوم به لیست امید هنوز نهایی نشده است و قرار است یکشنبه 
هفته آینده منتشــر شود بنابراین با توجه به این مسئله ممکن است 
کاندیــدای اختصاصی حزب اعتدال توســعه در برخی از حوزه های 

انتخابیه افزایش یابد. 
واشنگتن پست:

تحقیقات از تفنگداران بازداشت شده 
در ایران  وارد مرحله تازه ای شد

 نیــروی دریایی آمریــکا، تحقیقات دربــاره 10 تفنگدار 
بازداشت شده این کشــور در آب های جزیره فارسی در دی ماه 
سال گذشته را به فرماندهان ارشد این نهاد آمریکایی تحویل 

داده است. 
نتایج تحقیقات نیروی دریایی آمریکا درباره نحوه بازداشت 10 تفنگدار 

این کشور در آب های جزیره فارسی، وارد مرحله تازه ای شده است.
واشنگتن پست روز پنجشنبه خبر داده این گزارش تحویل فرماندهای 
ارشــد نیروی دریایی آمریکا شــده است تا ارتش آمریکا گامی دیگر به 

افشای جزئیات دیگر این حادثه نزدیک شود.
سپاه پاسداران انقالب اسالمی بامداد 23 دی ماه، 10 نظامی متجاوز 
آمریکایی را که با دو فروند قایق به صورت غیرمجاز وارد آب های ایران 

در خلیج فارس شده بودند، بازداشت کرد.
سپاه ســاعاتی بعد در همان روز در اطالعیه ای با اشاره به قطعیت 
غیرعمدی بودن ورود غیرقانونی و غیر مجاز شناورهای رزمی آمریکایی 
به آب های ســرزمینی ایران در خلیج فارس اعالم کرد آنها در آب های 

بین المللی آزاد شده اند.
نــاوگان پنجم نیروی دریایی آمریــکا در بحرین، پس از این حادثه 

تحقیقاتی را درباره آن آغاز کرد.
»کوین استفانز«، یکی از سخنگوهای ناوگان نیروی دریایی بحرین 
روز پنجشنبه گفت »کوین دوگان«، از فرماندهان ارشد نیروی دریایی 
آمریکا نتایج تحقیقات مربوط به بازداشت  ملوان های آمریکایی را بررسی 
کرده و آنها را برای »جان ریچاردسون« فرمانده عملیات نیروی دریایی 

آمریکا ارسال کرده است.
سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا از اظهارنظر اضافی در 
ایــن باره خودداری کرده و گفته مقامات پنتاگون درباره این موضوع تا 

زمان نهایی شدن تحقیقات اظهارنظر نخواهند کرد.
به گزارش فارس، واشنگتن پســت نوشته هنوز مشخص نیست که 
آیا علیه نظامیان بازداشت شده آمریکایی با اتهامات کیفری یا توبیخ هم 

مواجه خواهند شد یا خیر.
تمدید مهلت ثبت نام اولین جشنواره 

مردمی بازی های رایانه ای عمار 
دبیر اجرایی اولین جشنواره مردمی بازی های رایانه ای 
عمار از تمدید مهلت ثبت نام این جشنواره تا 31 فروردین 

خبر داد. 
به گزارش  مهر، سیدرســول منفرد گفت: هنوز در حوزه بازی های 
رایانه ای خأل محتوا داریم گرچه از لحاظ ســاختاری، فرمی و فنی رشد 
کردیم و از این جهت وضعیت خوبی داریم اما به لحاظ محتوایی نتوانستیم 
بازی های متناسب با فرهنگ ایرانی-اسالمی خودمان تولید کنیم و در 
بهترین حالت تالش می شــود بازی هایی به صورت ســلبی و با رعایت 

خطوط قرمز تولید شود.
وی با اشــاره به تولید برخی بازی های خــوب و در تراز جهانی که 
بدنه مردمی نداشتند، تصریح کرد: متاسفانه سازمان ها و مراجع رسمی 
کشور نیز که بودجه و امکانات در اختیار دارند، ارتباط خوبی با بازی های 
رایانه ای برقرار نکردند، به همین دلیل توجیه و جلب اعتماد این نهادها 
برای حمایت از تولید بازی های رایانه ای ایرانی اسالمی هم مسئله مهمی 

است که جشنواره عمار بدنبال آن است.
منفرد با اشــاره به فراخوان این جشــنواره بیــان کرد: اولین 
دوره عمــار با اولویت محتوا، در موضوعات »اســتقالل خواهی و 
استکبارستیزی«، »بیداری اسالمی«، »تحوالت منطقه و مسئله 
فلسطین«، »فن آوری هسته ای«، »انقالب اسالمی و دفاع مقدس«، 
»سبک زندگی ایرانی اسالمی« و »بازی های اقتباسی« و در قالبهای 
»بازینامه نویسی«، »بازی های اندروید«، »بازی های تک مرحله و 
چند مرحله کوچکPC« و »نقــد، پژوهش  و مقاالت بازی های 

رایانه ای« برگزار می شود.
دبیر اجرایی جشــنواره مردمــی بازی های رایانه ای عمــار افزود: 
عالقه مندان از طریق تارنمای جشنواره  AmmarFilm.irمی توانند 

در جریان آخرین اخبار و اطالعات جشنواره قرار گیرند.

آیت اهلل مصباح یزدی:

اعتماد به دشمن خالف تربیت دینی است

در دیدار شماری از محققان فرانسوی مطرح شد
انتقاد آیت اهلل مکارم شیرازی از رفتار 

دوگانه غرب در مواجهه با داعش
استاد درس خارج حوزه گفت: نا امنی که گروه های تکفیری 
به اروپا و آمریکا صادر کرده اند روز به روز بیشتر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری رســا، این مرجع تقلید در دیدار با جمعی از 
محققان فرانســه با بیان اینکه اسالم دین محبت و دوستی است، بیان 
داشت: خداوند در قرآن ویژگی های ارتباط بین مسلمانان و غیرمسلمانان 

را معنا کرده است.
وی ادامه داد: محمد ابن عبدالوهاب بیش از 200سال قبل مکتب 
جدیدی ایجاد کرد که اســاس آن خشــونت بوده و برخی دولت های 
غیراسالمی که فکر می کردند با استفاده از این مکتب می توانند در بین 

مسلمانان اختالف افکنی کنند، از این مکتب استقبال کردند.
استاد درس خارج حوزه با بیان اینکه وهابی ها از تعالیم اسالم بیگانه 
هستند و دین مبین اسالم این گروه را نفی کرده است، تصریح کرد: امروز 
ما شــاهد این هستیم که این گروه جهان را ناامن کرده است و برخی 
دولت های غیراسالمی که گمان می کردند با استفاده از این گروه ناامنی را 
فقط در کشورهای اسالمی محدود خواهند کرد مشاهده کردند که ناامنی 
به اروپا و آمریکا نیز صادر شده و در آینده نیز بیشتر صادر خواهد شد.
آیت اهلل مکارم شــیرازی با اشاره به پیوستن برخی اتباع کشورهای 
اروپایی و آمریکایی به داعش، بیان کرد: آیا مسؤوالن اروپایی می دانند 
که وقتی این افراد به کشورهای خود بازگردند چه اتفاقی خواهد افتاد.
این مرجع تقلید با اشــاره به برگزاری کنفرانس خطر جریان های 
تکفیری در ایران و شــهر مقدس قم اظهار کرد: اعتقاد ما این است که 
اساتید و دانشمندان اروپایی نقش بسزایی در روشنگری جوانان اروپایی 
ایفا خواهند کرد و اگر عزمی جدی در دنیا ایجاد نشــود، مشکالت این 

گروه برطرف نخواهد شد.
وی با بیان اینکه ما هیچگاه جریان تکفیری را از مسلمانان نمی دانیم، 
تصریح کرد: ما متاسفیم که بواسطه رفتار کسانی که مسلمان نیستند، 
اسالم ستیزی در اروپا تشدید یافته است، متاسفانه برخی سیاستمداران 
غربی این گروه را در مسیر منافع خود می دانند و با حمایت از این گروه 

منافع کشورشان را فراموش کرده اند.
اســتاد درس خارج حوزه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان 
اینکه تصویری که از ایران و انقالب اسالمی در رسانه های غربی منتشر 
می شــود با واقعیت تفاوت دارد، افزود: ما یک ایرانی داریم که شما به 
صورت شفاف آنچه در آن اتفاق می افتد را می بینید و یک ایرانی هم در 
رسانه ها تبلیغ می شود و شما نقش بسزایی در خنثی کردن موج ایران 

هراسی که راه افتاده است می توانید داشته باشید.
توصیه آیت اهلل علوی گرگانی

 به فعاالن جبهه فرهنگی
استاد درس خارج حوزه به فعاالن و سربازان جبهه فرهنگی 
توصیه کرد که از تمام ابزارهای روز برای مقابله با هجمه دشمنان 

بهره گیرند.
به گزارش خبرگزاری رســا، این مرجــع تقلید در دیدار با مدیران 
موسســه هاتف با بیان اینکه امروز جهان تشنه معارف و احکام اسالم 
است، بیان داشت: امروز دشمنان برنامه ریزی بسیار زیادی انجام داده اند 
و از ابزار روز برای تقابل با اسالم و فرهنگ تشیع استفاده می کنند که 

این امر وظیفه سربازان جبهه فرهنگی ما را چندین برابر می کند.
وی ادامه داد: ســربازان فرهنگــی باید از ابزارهای روز دنیا بر علیه 
دشــمنان اســالم بهره ببرند و اجازه ندهند دشمنان با استفاده از این 

ابزارها به اهداف خود دست یابند.
استاد درس خارج حوزه با بیان اینکه بی تفاوتی ما در برابر دشمن به 
آنها اجازه دستیابی به اهدافشان را می دهد، تصریح کرد: فعاالن فرهنگی 
می توانند با ابالغ پیام ها و دستورات دین مبین اسالم و تشیع مخاطبان 
بسیار زیادی را در جهان جذب کنند و آنها را از گمراهی نجات بخشند.
آیت اهلل علوی گرگانــی با بیان اینکه امروز تلفن همراه به یکی از 
وسایل ضروری افراد در جهان تبدیل شده است، اظهار کرد: شما نباید 
از این ابزار مهم غافل شــوید و با ابالغ پیام های کوتاه اسالم و سخنان 
اهل بیت)ع( و مراجع تقلید به روشنگری در جوانان غربی و جهان کمک 

بسیار زیادی داشته باشید.
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