رئیسی در جلسه هیئت دولت:

هدف از حمله به سیستم جایگاه سوخت،
ایجاد اختالل در زندگی مردم بود

احمق ترین خلق کسی است که خود را عاقلترین خلق بداند .امام علی
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نیویورکتایمز:

سقوط جایگاه جهانی آمریکا
واقعیتی انکارناپذیر است

صرفهجویی  10میلیون یورویی
با نانوکاتالیست تمام ایرانی

یک ش��رکت دانشبنیان ایرانی با اس��تفاده از فناوری
نانو موفق به توس��عه ،طراحی و تولید نانوکاتالیس��ت
س��نتز متانول شده که کاربرد گس��تردهای در صنعت
پتروش��یمی دارد .کاتالیس��ت س��نتز متان��ول یکی از
کاتالیستهایی است که در فرایند تولید متانول در...
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سیمای آمریکا را در جهان
مخدوش کردهایم

وزیر خارجه:

همین صفحه

هتتریک صداوسیما در مرجعیت رسانهای

جوانگراییادامهمییابد؟

صفحه7

رژیمصهیونیستیهدف
حملهسایبریگستردهقرارگرفت

صفحه2

سرلشکر سالمی:

نمیخواهیم از نقطه
بن بست مذاکرات وین
وارد مذاکرات شویم

حج��م واکنشه��ا به اتفاق��ات خبری روزگذش��ته در
صداوس��یما باعث شد این رس��انه یک بار دیگر مرجع
اف��کار عمومی و حتی نخبگانی ش��ود .ط��ی چند روز
گذشته صداوسیما نش��ان داد که در حوزه «خبر» وارد
ریل گذاری جدیدی شده است و حتی بحران بنزینی...

دستاوردهای نشست همسایگان افغانستان چه بود؟

اقدامات تروریستی در افغانستان
نباید مرزهای ما را به مخاطره بیندازد

صفحه2

صفحه2

با اشاره به تبعات منفی؛

روسیه به ترکیه درباره تحویل پهپاد
به اوکراین هشدار داد

کاخ ریاس��ت جمهوری روس��یه می گوید فع ً
ال روابط با ترکیه مثبت است اما تجهیز اوکراین با
پهپادهای ترکیه ای ،اقدام بی ثبات کننده ای است که می تواند پیامدهای ناخوشایندی داشته
باشد .به گزارش اسپوتنیک ،دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین چهارشنبه هشدار داد که
تحویل پهپادهای ترکیه به اوکراین می تواند تبعات منفی در پی داشته باشد و به بی ثباتی هرچه
بیشتر وضعیت منجر شود .پس��کوف در این باره افزود :در حال حاضر ،روابط خوب و ویژه ای با
ترکیه داریم اما در این مورد ،متاسفانه ،این بیم وجود دارد که تجهیز اوکراین به چنین تسلیحاتی،
قابلیت ایجاد بی ثباتی در منطقه را خواهد داشت و به حل درگیری های داخلی اوکراین هم کمکی
نمی کند .سخنگوی کاخ کرملین پیشتر نیز طی سخنانی گفته بود که مسکو به هیچ عنوان نمی
خواهد تسلیحات فروخته شده ترکیه به اوکراین ،علیه مخالفین دولت کی یف در شرق اوکراین
استفاده شود .در اردیبهشت امسال نیز« ،یوری بوریسوف» معاون نخست وزیر روسیه در پاسخ به
این پرسش که اگر آنکارا هواپیماهای بدون سرنشین را به اوکراین تحویل دهد ،آیا مسکو همکاری
نظامی-فنی خود را با آنکارا متوقف خواهد کرد؛ گفته بود :ما به طور خاص هر مورد را بررسی می
کنیم .در سال  ،۲۰۱۹اوکراین چند فروند هواپیماهای بدون سرنشین «بیرقدار» ترکیه را خریداری
کرد .اوکراین بعدا اعالم کرد که عالقمند به تولید مشترک هواپیماهای بدون سرنشین بیرقدار در
اوکراین است و ارتش اوکراین قصد دارد  ۴۸پهپاد از این نوع را خریداری کند .از هواپیمای بدون
سرنش��ین بیرقدار اخیرا در درگیری ارمنس��تان و جمهوری آذربایجان در قره باغ کوهستانی هم
استفاده شد .چندی قبل ،رسانه ها گزارش دادند که ارتش اوکراین برای اولین بار از پهپاد ترکیه ای
«بیرقدار تی بی »۲-برای ماموریت شناسایی در منطقه «دونباس» استفاده کرده است که درگیر
تنش های جدایی طلبانه با کی یف است .این پرواز در تاریخ  ۹آوریل  ۲۰۲۱انجام و از سوی وزارت
دفاع اوکراین تائید شد .گفته می شود که صبح امروز چهارشنبه  ۲۷اکتبر هم اوکراین تالش کرد
تا در یک حمله پهپادی ،تاسیسات نفتی در منطقه دونباس را هدف قرار دهد.

امیرعبداللهیان در نشست خبری:

نمیخواهیم از نقطه بن بست
مذاکرات وین وارد مذاکرات شویم

وزیر امور خارجه گفت :طی تماسها و گفتگوهایی که با طرفهای افغان داشتیم ،تأکید کردیم
اقدامات تروریستی در افغانستان نباید منجر به ایجاد مخاطره در مرزهای ما شود .به گزارش مهر،
حسین امیرعبداللهیان در پایان اجالس وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان طی نشستی
خبری اظهار داشت :بیانیه نشست امروز ساعت پنج امروز منتشر میشود .طبیعی است که این بیانیه
همه کشورها است و همه آن ،مواضع ایران نیست .بیانیه پایانی طیفی از موضوعاتی است که نسبتا
مواضع ایران را هم بیان میکند .وی افزود :همه ما تأکید داریم که جامعه جهانی و کش��ورهای
همسایه باید به مردم افغانستان کمک کنند .وزیر امور خارجه بیان کرد :تأکید ما بر این است که همه
افغانیها باید در کنار هم و وحدت ملی داشته باشند تا از این مراحل سخت و مشکالت خارج شوند.
امیرعبداللهیان تصریح کرد :ما با همه طرفهای افغان در تماس هستیم و در سطح امنیتی با هیئت
حاکمه سرپرستی در افغانستان تماس و گفتگو داریم .وی تأکید کرد :ما طی تماسها و گفتگوهایی
که با طرفهای افغان داشتهایم ،به مسئوالن و حاکمان افغانستان این موضوع را گوشزد کردیم که
اقدامات تروریستی در افغانستان نباید منجر به ایجاد مخاطره در مرزهای کشورهای همسایه شود.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه همه ما بر این مسئله تاکید داریم که باید کشورهای همسایه و جامعه
جهانی به مردم افغانستان کمک کنند ،گفت :هیئت حاکمه در افغانستان نیز دیگر اقوام را در حکومت
سهیم کند و همه افغانستانیها در کنار هم و با وحدت ملی در کشورشان از این مرحله سخت که
 ۲۰سال اشغال و جنگ افروزی آمریکا و متحدان آن در افغانستان ایجاد کرده است خارج شوند.
امیرعبداللهیان در پاسخ به سوالی در خصوص جزئیات نشست امروز وزرای امور خارجه همسایه
افغانستان گفت :این نشست با اهمیت و متمرکز بر راه حل سیاسی افغانستان بود.

مذاکرات هسته ای

نباید فرسایشی شود

روزنامهصبحايران

باز هم فناوری به داد
صنعت پتروشیمی کشور رسید

یادداشت

فرمان��ده کل س��پاه پاس��داران انقالب
اس�لامی گفت :ماسوگند خوردهایم که
پاسدار اسالم و انقالب باشیم و از ظرفیت
امکانات و تجهی��زات عملیاتی گرفته تا
تخصص و تجربه نیروی انسانی ،با همه
توان در خدمت نظام اس�لامی باش��یم.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی در
مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه امام رضا (ع) استان خراسان رضوی با بیان
اینکه اقتدار آمریکا در جهان رو به کاهش اس��ت ،اظهار داش��ت :در دورانی که
فشارهای نظام سلطه در مقابل حرکت رو به پیشرفت جمهوری اسالمی به اوج
خود رس��ید ،مردم ما با دست خالی در برابر تهاجم همهجانبه ایستادگی کردند و
قدرت نظامی بزرگ و مخوف آن زمان را با استحکام قلوب خود درهم شکستند.
وی افزود :اگر چه مس��تکبران همیش��ه از قدرت دنیایی بهرهمندند و از امکانات
مظلومان برای تجهیز بیشتر خود استفاده میکنند اما...
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رئیسی در جلسه هیئت دولت:

هدف از حمله به سیستم جایگاه سوخت ،ایجاد اختالل در زندگی مردم بود

رئی��س جمهور با تاکید بر ضرورت پیش بینی ،پیش��گیری و تجهیز در
مقابل حمالت س��ایبری ،گفت :عدهای قص��د دارند با ایجاد بینظمی و
اخالل در زندگی مردم آنان را عصبانی کنند .به گزارش «عصر ایرانیان»،
حجتاالسالم سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت
با اش��اره به حمله سایبری روز گذشته به سیستم جایگاههای سوخت در
کشور ،گفت :هدف از این اقدام مختل کردن زندگی مردم بود تا بتوانند
به مقاصد مش��خص خود برس��ند .وی افزود :در این حمله س��ایبری نه
تنها مسئولین دچار س��ردرگمی نشده بلکه بالفاصله شرایط را مدیریت
کردند و مردم نیز آگاهی خود را در مواجهه با این مش��کل نشان دادند و
با هوش��یاری اجازه ندادند که کس��ی بتواند سوء استفاده و فرصت طلبی
کند .رئیسجمهور با تمجید از اطالعرس��انی به موقع رسانه ملی ،تأکید
کرد :جا دارد صمیمان��ه از همراهی و همکاری مردم نیز قدردانی کنیم.
متقاب ً
ال وزارت نفت باید نسبت به جبران آثار اخالل ایجاد شده اقدام کند

که حقی از مردم ضایع نشود .رئیسی تصریح کرد :باید در عرصه جنگ
سایبری آمادگی جدی داشت و دستگاههای مربوطه با تقسیم کار مناسب
اجازه ندهند دشمن در این عرصه اهداف شوم خود را پیگیری کرده و در
روند زندگی مردم مش��کل ایجاد کند .وی در ادامه با تاکید بر اهمیت و
اولویت خدمت رسانی و رفع مشکالت مردم ،گفت :مسئوالن باید توجه
داشته باشند که هر کسی که شهروند ایران است و در این مملکت زندگی
میکن��د فارغ از دین ،مذه��ب ،قوم و نژاد بر گردن ما حق دارند و ما نیز
نس��بت به آنان تکلیف و وظیفه خدمت رسانی داریم .لذا نگاه و رویکرد
مسئولین باید خدمت به همه اقشار و مردم باشد .رئیسجمهور همچنین
با اشاره به گفتگو با دانشجویان و ابراز نگرانی تعدادی از آنان از وضعیت
خوابگاههای دانش��جویی ،به وزرای علوم و بهداشت و درمان دستور داد
نسبت به تجهیز ترمیم و رفع مشکالت خوابگاههای دانشجویان متاهل
و مجرد اقدامات الزم را به عمل آورند.

امیر رحیمزاده:

هیچ هدفی خارج از دید شبکه پدافند نیست

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کش��ور با بیان اینکه هیچ هدفی خارج از
دید و تیر شبکه پدافند هوایی در آسمان کشور نیست ،گفت :آسمان را
بص��ورت لحظهای رصد میکنیم .امیر قادر رحی��مزاده فرمانده قرارگاه
پدافن��د هوایی کش��ور در گفتگو با مهر با اش��اره ب��ه برگزاری دهمین
رزمایش اقتدار هوایی فدایی��ان حریم والیت نیروی هوایی ارتش و در
خصوص نقش شبکه پدافند هوایی کشور در این رزمایش گفت :شبکه
پدافن��د هوایی در همه رزمایشهایی که برگزار میش��ود نقش پررنگ
و فعال��ی دارد .وی ادام��ه داد :در تمام رزمایشها مانند رزمایش نیروی
هوایی ،با توجه به اینکه ش��بکه پدافند دید وس��یعی نس��بت به آسمان
کش��ور دارد و بص��ورت لحظهای رصد میکند ،بنابرای��ن از زمان پرواز
پرندههای با سرنش��ین و بدون سرنشین هماهنگیهای قبلی با شبکه
یکپارچه پدافند هوایی انجام میش��ود .فرمانده قرارگاه پدافند هوایی با
تاکید بر حضور فعال شبکه پدافند هوایی در تمام رزمایشهای نیروهای
مسلح گفت :شبکه پدافند هوایی در همه رزمایشها حضور فعال دارد و
عملکرد پرندههای با سرنش��ین و بدون سرنشین را با دقت مورد پایش
قرار میدهد تا اگر مشکلی برای آنها پیش آمد و یا در صحنه نبردهای
واقعی جنگندههای دشمن خواستند وارد حریم هوایی شوند و جنگندهها
و هواپیماهای ما را تهدید کنند بالفاصله رهنمودهای الزم را به خلبانان
ارائه و به آنها کمک کند .امیر رحیمزاده بخش مهمی از مأموریتهای
نیروی هوایی ارتش را بحث گشتهای هوایی و مأموریتهای رهگیری
دانست و گفت :نیروی هوایی به عنوان دست بلند شبکه یکپارچه پدافند
هوایی کش��ور همیشه مورد اس��تفاده قرار میگیرد و در زمانی که نیاز
به شناس��ایی هواپیمایی که وارد حریم هوایی کش��ور میش��ود و یا در
زمان رهگیری و درگیری ش��بکه یکپارچه پدافند هوایی و با دس��توری
ک��ه صادر میش��ود از پایگاهه��ای مختلف نیروی هوای��ی ،هواپیمای
رهگی��ر به پرواز درآمده و در کنترل راداره��ای پدافند قرار میگیرند تا
به طرف هواپیمای دشمن هدایت شوند .وی ادامه داد :پس از شناسایی
هواپیماهای دشمن توسط خلبانان و با استفاده از تاکتیکهای عملیاتی
مختص خود خلبانان ،ابتدا نسبت به شناسایی این پروندهها اقدام
ویژهی
ِ

و س��پس در صورت نیاز نسبت به درگیری با آن و یا مجبور کردن آنها
برای نشستن در فرودگاهها اقدام میکنند .فرمانده قرارگاه پدافند هوایی
انجام همه مأموریتها و رزمایشها را یک کار مش��ترک و هماهنگ با
ش��بکه پدافند هوایی کشور دانست و افزود :نیروهای مسلح ما در انجام
مأموریته��ای خود یک همکاری و هماهنگی بس��یار نزدیک دارند و
هی��چ جدایی بین مأموریت نیروهای مختل��ف از جمله نیروی هوایی و
قرارگاه پدافند هوایی خاتم وجود ندارد .امیر رحیمزاده با اش��اره به رصد
و هماهنگی کامل نی��روی هوایی و قرارگاه پدافند گفت :تمام لحظات
عملیاتی نیروی هوایی از زمان برخاستن از روی باند تا زمان بازگشت و
ف��رود در فرودگاه زیر دید رادارهای پدافند هوایی صورت میگیرد .وی
با اشاره به مأموریتهای نیروی هوایی در  ۲۴ساعت شبانه روز و انجام
پروازهای گشتی گفت :همه این پروازها با ارتباط با شبکه پدافند هوایی
صورت میگیرد و اگر پرندهای را مش��اهده کنند نیز به شبکه یکپارچه
پدافن��د هوایی اطالع میدهند .فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کش��ور با
اش��اره به دس��تاوردهای کش��ورمان در حوزه مقابله با اهداف هوایی در
برده��ای مختلف گفت :در دفاع مقدس ما در حوزه مقابله با اهداف برد
بلند مش��کالتی داشتیم زیرا در آن جنگ ما با دنیا طرف بودیم نه فقط
رژیم صدام .در آن مقطع همه قدرتهای جهان رژیم صدام را پشتیبانی
میکردند و در بحث رهگیری ،هواپیماهای برد بلند توانمندیهای امروز
پدافندی را نداشتند و با محدودیتهایی روبرو بودند.

مقام معظم رهبری
تاکی��د دارن��د که با
همه کش��ورها جز
رژیم صهیونیس��تی
می توانیم مذاکره کنیم ،در حال حاضر راه
چاره در دنیا با گفت و گو است و با مذاکرات
می توان مشکالت کشور را حل کرد .قرآن
هم می گوید برای حل مش��کالت باید با
مش��رکان مذاکره کرد ،از ف��ردا مذاکرات
شروع می شود که برای آن شروطی داریم
از جمله اینکه نباید مذاکرات فرسایشی شود
در واقع الزم است دربازه زمانی مشخص
بحث تمام شود این طور نباشد که دو تا سه
سال طول بکشد و به اقتصاد کشور آسیب
بیشتری وارد نشود باید در تاریخ مشخص
به نتیجه برس��د .اگر مذاکرات چند س��ال
طول بکشد مانند دوره دولت احمدی نژاد،
خالف منویات رهبری صورت می گیرد،
بنابراین بای��د در ابتدای مذاکرات موضوع
فرسایشی نبودن مطرح شود و بازه زمانی
تعیین کنند .هرگز در موضوعات مقاومت،
توان موشکی و دفاعی مذاکره نمی کنیم و
نباید اجازه دهیم طرف مقابل این مباحث را
در موضوع مذاکرات هسته ای مطرح کند.
مذاکرات باید در چارچوب تعهدات طرفین
در برج��ام انج��ام ش��ود در غیراینصورت
مذاکرات برای کشور دردسرساز خواهد بود.
 8سال دولت یازدهم و دوازدهم با راهبرد
تمکین و تقریب��ا ُکرنش در برابر حکومت
ه��ای غرب��ی و کش��ورهای گ��روه 5+1
مذاک��رات را انجام داد .دولت س��یزدهم با
نگاه عزتمدارانه و با نگاه و تکیه بر ظرفیت
درونی کشور و با لحاظ مبانی انقالب پای
میز مذاکرات می نشیند .اتفاقاتی که در ماه
های ابتدایی دولت سیزدهم رخ داد ،اتفاقات
بزرگی در حوزه بین الملل بود که در نتایج
مذاکرات موث��ر خواهد بود ،مهم ترین آن
نگاه جدی دولتمردان به کشورهای شرقی
ب��ود به خصوص عضویت دائمی ایران در
پیمان ش��انگهای و افزای��ش ارتباطات با
کش��ورهای آسیای میانه و به خصوص با
اوراسیا است.

مخبر در نشست همسایگان افغانستان:

مردمافغانستانانتظاردارند
کشوری امن داشته باشند

معاون اول رئیسجمهور با اش��اره به تحوالت پرشتاب افغانس��تان ،گفت :مردم افغانستان انتظار دارند
کش��وری امن ،مستقل و رو به توس��عه داشته باش��ند .به گزارش مهر ،محمد مخبر معاون اول رئیس
جمهور در اجالس وزرای خارجه کش��ورهای همس��ایه افغانس��تان که در محل وزارت خارجه در حال
برگزاری است ،گفت :در ابتدا سالم رئیس جمهور و همچنین عذر او را به دلیل مشغله پیش آمده و عدم
حضور در اجالس خدمت همه عزیزان ابالغ میکنم .وی افزود :وزرای محترم امور خارجه و روس��ای
هیئت های نمایندگی ،حضور شما را در تهران خیرمقدم میگویم و امیدوارم با همسویی و همراهی همه
ش��ما این نشست به نتایج مطلوبی دس��ت یابد .معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تحوالت پرشتاب
افغانس��تان ،اضافه کرد :مردم افغانستان انتظار دارند کشوری امن ،مستقل و رو به توسعه داشته باشند.
مخبر تاکید کرد :کشورهای همسایه افغانستان دارای پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی با این کشور
هستند و از این منظر میتوان گفت نوعی هم سرشتی و هم سرنوشتی میان افغانستان و همسایگانش
وج��ود دارد که امنیت ،ثبات و صلح را در مناطق آس��یای مرکزی و جنوب��ی به هم گره میزند .وی با
بیان اینکه گزافه نخواهد بود که بگوییم امنیت و ثبات همسایگان افغانستان با امنیت افغانستان به هم
پیوسته است ،اظهار داشت :برهمین اساس ما از ابتکار جمهوری اسالمی پاکستان برای برگزاری اولین
دور نشس��ت کش��ورهای همسایه افغانستان حمایت کردیم و میزبانی دور دوم آن را برعهده گرفته و از
میزبانی دور سوم نیز توسط جمهوری خلق چین استقبال میکنیم .معاون اول رئیسجمهور بیان کرد:
مردم افغانس��تان بیش از چهار دهه اس��ت که بی ثباتی ،ناامنی و جنگ و خونریزی را تجربه میکنند و
بعید است بتوان خانوادهای را در افغانستان یافت که عزیزانی را در تحوالت خونین این کشور از دست
نداده باشد و دردناک تر ،وضعیت کسانی است که در سالهای ناامنی و غربت به دنیا آمده و تمام ُعمر
خود را در چنین وضعیتی س��پری کرده اند .مخبر گفت :یاد ش��هدای افغانستان به خصوص نمازگزاران
ش��ریف در قندوز و قندهار را گرامی می داریم و از درگاه خداوند متعال ،شفای مجروحین این حمالت
تروریستی را خواهانیم .وی با طرح این پرسش که چه کسانی مسئول این وضعیت اسفبار در منطقه و
افغانستان هستند؟ ،تاکید کرد :دو دهه پیش آمریکا و متحدان آن در ناتو با دستاویز قرار دادن حمالت
 ۱۱سپتامبر و به بهانه مبارزه با تروریست به افغانستان حمله کردند ،اما حمله و اشغال نظامی  ۲۰ساله
آنها در افغانس��تان جز افزایش ناامنی ،گسترش افراطی گرایی ،رشد تروریست ،عقب ماندگی اقتصادی
و تخریب بنیان های استقالل و تضعیف هر چه بیشتر انسجام ملی ،افزایش تولید مواد مخدر و داغدار
کردن صدها هزار خانواده افغانستانی نتیجه ای در پی نداشته است .معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان
کرد :سیاس��ت نابخردانه و اقدامات غیر مس��ئوالنه ،نسنجیده و یکجانبه آمریکا در افغانستان با بیش از
دو و نیم تریلیون دالر هزینه با شکس��ت کامل همراه بود .واش��نگتن حتی در دولت س��ازی که صرفا
بهانه ای برای تداوم اشغال این کشور بود شکست خورد .مخبر با تاکید بر اینکه سکوت دولت پیشین
افغانستان در کمتر از دو هفته به خوبی نشان داد که آمریکا طی دو دهه اقدام برای دولت سازی و ایجاد
ساختارهای حکومتی تا چه اندازه با مردم ،فرهنگ و محیط اجتماعی این کشور بیگانه بوده است ،گفت:
فرار مفتضحانه و فاجعه آمیز آمریکایی ها و متحدانش در افغانستان بدون احساس مسئولیت نسبت به
آینده مردم آن کشور ،صحنه های دردناک و عبرت آموزی را خلق کرد که برای همیشه در یاد و خاطره
مردم افغانس��تان و تمام مردم آزاده جهان به یادگار خواهد ماند .وی افزود :فراموش نخواهد ش��د که نه
هیچ اش��غالگری میتواند بر سرزمین های اشغالی ،امنیت ،صلح ،ثبات و رفاه بیاورد و نه اتکا به بیگانه
می تواند هیچ دولتی را سر پا نگاه دارد .هر چند شکست اشغالگری نظامی آمریکا را فرصتی برای ملت
افغانس��تان و کش��ورهای منطقه میدانیم اما باید توجه داشت آمریکا با فرار از افغانستان نتیجه دو دهه
نا کارآمدی و اش��غالگری را به دوش مردم افغانس��تان و همسایگان آن کشور انداخته است .معاون اول
رئیسجمهور با بیان اینکه همه ما امروز ناخواسته در برابر وضعیت جاری افغانستان قرار گرفته ایم ،اظهار
داشت :حضار گرامی ،امروز افغانستان با بحران های متعدد اقتصادی ،انسانی و امنیتی روبرو شده است
و شکست سیاست های امریکا به معنی تغییر راهبرد تخریب و ویرانگری منطقه ای آن نیست .مخبر
ادامه داد :بعد از فرار اشغالگران ،توقف خشونت و امنیت مهمترین خواسته و نیاز مردم افغانستان است اما
نیابتی آمریکا در منطقه فعال هستند ،امنیت
متاسفانه تروریسم تکفیری از جمله داعش به عنوان نیروی
ِ
مردم این کشور را نشانه رفته و با هدفگیری شهروندان درصدد هستند که جنگ داخلی جدیدی را با
القای اختالفات و تحریک بدبینی ها براساس تکثر قومی و مذهبی در افغانستان دامن بزنند.

