
رهبر انق��اب دی��روز تأکید مجدد کردن��د که »ای��ران با آنکه 
می توانس��ت بمب اتم بس��ازد اما در این راه قدم برنداشت.«  در 
مقابل روزی نیست که یکی از سران غرب نگوید که »ایران نباید 
به بمب اتم دست یابد«  یا »ما اجازه نمی دهیم که ایران به بمب 

اتم برسد.«
این وضعیت پرسشی را به میان می آورد که آیا غرب درعالم واقع 
خود باور نکرده  است که ایران هرگز سراغ بمب اتم نمی رود یا اینکه 
باورکرده  است و تکرار متهم کردن ایران به تاش برای رسیدن به 

بمب، صرفاً یک تاکتیک سیاسی است.
پرسش و نکته دیگری هم مطرح می شود. اینکه آیا غرب حتی 
اگر باور کند که ایران با »رهبری فعلی« و در »ش��رایط فعلی« 
سراغ بمب اتم نمی رود، نگران آینده نیست و آیا غربی   ها فرض 
نمی  کنند که براساس فقه پویای اسامی، ممکن است در آینده 
حتی نزدیک، نظر رهبری و نظام درباره داشتن و به کار بردن بمب 
اتم تغییر کند و یا رهبر بعدی به اجتهاد خود داشتن بمب اتم را 
ضروری و الزم و مصداق »واعدوا لهم مااستطعتم من قوه « بداند.

حتی ممکن است این فکر در ذهن رهبران غربی آمدوشد کند 
که اگر عاوه بر پاکستان، برخی حاشیه نشین های خلیج فارس 
هم به سوی بمب اتم بروند و ترکیه نیز که از همین حاال حرف از 
»بمب اتم برای همه یا هیچ کس« می زند، به بمب اتم برسد، در 
آن صورت ایران که از شمال تا جنوب و شرق و غرب در محاصره 
صاحبان بمب اتم و تهدیدهای آنان ق��رار می گیرد، آیا بازهم به 
موشک های خود و به همین راهبرد نظامی و سیاسی فعلی و قرار 
رهبری معظم خود وفادار می ماند یا در آن صورت داستان تغییر 

می کند و رهبری ایران بر اساس اقتضای زمانه فتوا خواهد داد.
برخی نظریه پردازان هم اساساً معتقدند هیچ ساحی صلح آمیزتر 
از بمب اتم نیست، زیرا هیچ چیز مانند ساح اتمی تاکنون با قدرت 
بازدارندگی خود مانع از بروز دوباره جنگ های بزرگ بین المللی 
نشده  است و اگر ایران حتی برای جنگ و نابودی دیگران راضی 
به بمب اتم نیست و آن را حرام می داند، شاید روزی صرفاً برای 

بازدارندگی به سراغ بمب اتم برود.
مجموعه این پرسش   ها و مسئله   ها را می توان در سه بخش خاصه 
کرد: 1-آیا غرب باور کرده  است که ایران به سراغ بمب نمی رود؟ 
2- آیا ممکن است ایران روزی تصمیم خود را درباره حرام بودن 
بمب اتم تغییر دهد؟ و 3-آیا ایران برای روزی که با بمب اتم تهدید 

شود، فکری کرده  است؟
برای پاسخ به پرسش اول و اینکه بدانیم غرب باور دارد ایران به 
بمب فکر نمی کند، هیچ چیزی رساتر از تکرار اتهام اتمی غرب به 
ایران نیست! آنها چیزی را که باور دارند، هیچ گاه به زبان نمی آورند 
بلکه چیزی را که بتوانن��د از آن منافعی را دنب��ال کنند، تکرار 
می کنند، فلذا همین تکرار بی امان »ایران دنبال بمب اس��ت«، 
بهترین نشانه برای آن است که از این حربه به عنوان یک تاکتیک 
استفاده می کند، نه یک راهبرد و باور قطعی و در واقع غرب باور 
کرده  است که ایران دنبال ساخت بمب اتم نیست، اما اقرار به آن را 
خاف زیاده خواهی و سلطه طلبی خود می داند و بنابراین زیرکانه 

آن را پنهان نگه می دارد و بلکه خاف آن را ترویج می کند.
پرسش دوم نیز با یک فرض غلط آغاز شده  است. پویایی فقه شیعه 
به معنای آن نیست که در هر »دامنه « و»زمینه« ای بتوان حرام 
قطعی را حال یا حال قطعی را حرام کرد. اگر اکل میته در شرایط 
ناچار مجاز می شود یا برخی احکام و فتاوا در زمینه های جدید 
قابلیت تجدیدنظر دارند، مسئله بمب اتم و کشتار یکباره میلیون   ها 
انسان در هیچ دامنه و زمینه ای قابل تجدیدنظر نیست و از همین 

رو رهبری انقاب می گوید ما قاطعانه دنبال بمب نرفتیم.
اما اینجا پرسش سوم مطرح می شود که با فرض قبول دو پاسخ 
فوق، ایران برای روزی که با بمب اتم تهدید شود، چه فکری کرده 
است؟! به این پرسش به ظاهر دشوار دو پاسخ فنی و ایدئولوژیک 
می توان داد. پاسخ فنی آن است که جهان در مسیری که پیش رو 
دارد، هم به لحاظ تکنولوژیک و هم به لحاظ سیاسی و اجتماعی، 
بازدارندگی های قوی تر از بمب اتم خواهد داشت و همچنان که 
ایران بدون بمب اتم در 40 س��ال اخیر توانسته  است در مقابل 
آنهایی که بمب اتم دارند، بازدارندگی و پیشروندگی داشته باشد و 
برعکس دارندگان بمب اتم نتوانسته اند مقابل ایران از بازدارندگی 
بمب اتم اس��تفاده کنند، اوضاع از این پس نیز بهتر از گذش��ته 
پیش خواهد رفت و به همین خاطر است که رهبری می گوید ما 
شجاعانه به سراغ ساخت بمب نرفتیم، یعنی واهمه ای از عواقب 

تصمیم اخاقی و دینی خود نداریم.
پاس��خ ایدئولوژیک هم آن اس��ت که ما آنچه را حرام تشخیص 
می دهیم، به کار نمی گیریم و در باور  ها و اعتقادات دینی خود اصل 

را بر مقابله به مثل با دشمن یا تقلید از دشمن قرار نمی دهیم.
غرب اکنون باور کرده است که ایران در فکر بمب نیست و مهم تر 
اینکه باور کرده است که ایران بدون بمب هم قوی است! آنچه را 
که غرب عمیقاً باور دارد و بر زبان نمی آورد حرف دیگری است:»ما 
عمیقاً نگرانیم که ایران با فرهنگ ایرانی و اس��امی و با روشی 
غیر از روش غرب که یکی از آنها همین حرام دانستن بمب اتم 
است، بتواند روزی به قدرتمند  ترین و پیشرفته   ترین کشور دنیا 

تبدیل شود.«

سر مقاله

 آیا غرب ایران را 
درباره بمب اتمی باور کرده است؟!
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دولتترامپاعالمکرددرروندتحقيقاتاستيضاحهمکارینمیکنداربعین؛ رستاخیز ظهور!
اعالن جنگ کاخ سفید به استیضاح کنگره 

رئيسسازمانبسيجمستضعفين:
همه ظرفیت   ها باید برای محرومیت زدایی تجمیع شود

تغییرات کابینه و بسته دوم مصوبات؛ پاسخ دولت عراق به مطالبات مردمی

اربعین و زیارت اربعین در 
علی شیرین 
  یادداشت

این س��ال  ها که حیات 
تازه ودوب��اره ای گرفته 
وصد البته به زندگی ماش��یعیان ومسلمانان هم حیات 
وروح دگر باره ای بخشیده،از س��ر چشمه وجود دردانه 
پیامبر و سید وساالرشهیدان عالم سرچشمه گرفته وسال 
به سال برشکوه وعظمت وحیرت انگیزی وشورانگیزی 

این جنبش و رستاخیز افزوده می شود.
اربعین مبدأ تحول وتعالی بشر در همه عصر  ها ونسل  ها 
وس��یرمن الخلق الی الحق وفانی فی الحق شدن وجود 
ساالر ش��هیدان اس��ت که بروز وظهور جسمانی یافته 
است . حرکت وگام نهادن در سیر وسلوک اربعین چون 
وسوسه ای گرمابخش قلوب ،هرس��ال جان شیفتگان 
بیشتری را به خود جذب وجلب می کند وهرم حرارت 

وشور وشعور حسینی روزبه روز فراگیر تر می شود.
بی تردید بر اس��اس وعده الهی این هرم حرارت بخش 
روزی عالمگیر خواهد ش��د وآتش فتنه اصحاب جور و 

بساط ظلم جهانی را برخواهد چید. 
اربعین بستر ظهور ومطلع فجر حضور و دل  ها را به سمت 
وسوی غایب از منظر  ها ودیده  ها هدایت می کند و نقطه 

آغازین حرکت عظیم جهانی حکومت مهدوی است.
امروز راه اربعین بر دل های خسته ونا امید از بی عدالتی 
هموار ش��ده و جمعیتی کثیر از ره یافتگان به این قافله 

وکاروان دل بسته اند. 
برای اینکه شایستگی پیوستن به این کاروان را بیابیم دل 
از اغیار واطوار باید برکنیم ویک رنگ شویم . رنگ سبز 
مهدوی نشانه راه ماست وتحت لوای پرچم سرخ حماسه 
حسینی عمودهای فراق را پشت س��ر می گذاریم تا به 

اقیانوس عشق و مطاف و قبله بیدار دالن بپیوندیم .
اربعین مس��یر هدایت و یافتن راه از بیراه و رس��یدن از 

گمگشتگی وسرگشتگی به نور هدایت و والیت است.
سفر نامه اربعین ،سیری وسیاحتی کم نظیر و مسیر تغییر 
وتحول درونی و مشاهده عمق عشق وارادت به ساحت 

موالی پاک باختگان ورهبر دلدادگان است. 

بیایید همه باهم به این سیر وسفر برویم و وجود خود 
را در زالل آبشار مهربانی خلق بشوییم . طریق اربعین، 
راه ایث��ار و به عرص��ه آوردن همه هیمن��ه مال ومنال 
برای خدمت ومحبت به سیل خروش��ان زائران کعبه 
دل هاست. در این مسیر هیچ کس بیکار نیست . همه 
جمعیت ایرانی وعراقی در حال پویش و کوشش  هستند. 

برای که وبرای چه ؟!
حسین )ع( مظهر عش��ق وایمان ودلدادگی و مهر و ماه 
همه عاشقان سوخته دل است و اربعین محفلی برای انس 

والفت وهمدمی وهمراهی با خالق وآفرینشگر اربعین.
اربعین طلوع دوباره حیات معنوی بش��ریت و خیزش 
ورستاخیز معاصر برای طلب ظهور است و سرآغاز حرکت 

دوباره تاریخ.
مطالبه حق ودفع باطل و برون راندن کژی های جهان 
معاصر از راه اربعین می گذرد وباید اربعین را پاس داشت 

وبه اربعین نگاهی دوباره وژرف داشت .
اربعین را باید بزرگ داشت ،اربعین راه طی شده یا طی 
کردن دوباره یک راه نیست، چرا که با هر بار حضور دراین 
سیر معنوی جلوه های تازه ای از این دریای عمیق معرفت 

به رویت گشود ه می شود.
هربار حضور دوباره فرصت زایش و رویش تازه ای است. 
اینکه اتحاد شوم عبری ،عربی وغربی با همه هیمنه دست 
به دس��ت هم می دهند تا این شور حسینی را با شورش 
درهم آمیزند و از شور وشورانگیزی آن بکاهند خود دلیلی 
بر عظمت و شأن واالی اربعین و تغییروتحوالتی است که 
بر بستر آن در عالم شکل می گیرد. لذا امسال دلدادگان 
حس��ینی با درک اهمیت و حساس��یت اربعین پای در 
میدان گذاشته اند وهر لحظه بر شور حضور و شکوه این 

راهپیمایی افزوده می شود.
بیا تا وقت باقی اس��ت ره سپار ره عش��ق شویم! ماهمه 
می رویم ت��ا بگوییم »ی��ا لیتنا کّنا مع��ک« ای کاش ما 
هم می بودیم ودر راهت جان می باختی��م اما باید فعًا 
توکل کرد و پا در راه این س��فر گذاش��ت تا شاید قدری 

قلب های مان به هم نزدیک شود!

رئيسسازمانبسيج   سیاسی
مس�تضعفينتأکي�د
ک�رد:هم�هظرفيته�ایموج�ودباي�دب�رای
محروميتزدايیتجمي�عوبهکارگرفتهش�ود.
به گزارش خبرگزاری بس��یج ، غامرضا سلیمانی روز 
گذشته در جلس��ه مجمع عالی بس��یج که در سالن 
جلسات شهید باکری ستاد فرماندهی سپاه شهدای 
استان برگزار شد، اظهار کرد: 40 سال انقاب اسامی را 
با عزت، عظمت و اقتدار پشت سر گذاشته  و همچنین با 

امید به آینده وارد چله دوم انقاب شد ه ایم. 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین، حضور مردم در زمان 
وقوع بایای طبیعی اعم از سیل و زلزله را مورد اشاره قرار 
داد و اظهار کرد: سرمایه اجتماعی عظیمی در ایران به 
واسطه برخورداری از روحیه جهادی و تفکر بسیجی به 
میدا ن های خدمت می شتابند و در ایران قدرت اجتماعی 

و قدرت نرم به صورت چشمگیری وجود دارد.سلیمانی 
با بیان اینکه 7 درصد منابع طبیعی شناخته شده جهان 
در ایران قرار دارد، اضافه کرد: در کشورمان هفت برابر 
میانگین ثروت مردم در سایر مناطق دنیا، ثروت وجود 
دارد، همچنین تمام زیرساخت های موردنیاز را برای 
پیش��رفت کش��ورمان در اختیار داریم، که در صورت 
استفاده از مؤلفه های بومی و تبعیت از دستورات رهبری 
همچنین توجه به مختصات جمهوری اسامی و استفاده 
از نیروی مردمی می توان در زمینه اقتصادی هم رشد 
کرد. این مسئول با بیان اینکه برای محرومیت زدایی در 
جامعه باید به صورت جدی تر و با استفاده از ظرفیت های 
موجود با پش��تکار تاش ش��ود، ادامه داد: مسئولیت 
بخش های مختلف اعم از ادارات، دانش��گا ه ها، بسیج 
و...  باید به صورت مشخص تبیین شود تا از این رهگذر 

مشکات موجود برطرف شود. 

درپینامهکاخسفيدبه   بین الملل
مجلسنمايندگانامريکا
مبنیبرهمکارینکردندرتحقيقاتبرسراستيضاح
دونالدترامپ،رئيسجمهوراينکشور،تنشهابين
کنگرهودول�تواردمرحلهجديدیش�دهاس�ت.
کاخس�فيدبیاس�اسبودنمبنایآغازتحقيقات
استيضاحرادليلتصميمخودبرشمردهاست.بااين
اقدامکهبهمعنایاعالنجنگدول�تبهکنگرهبه
شمارمیرود،راهبرایپيگيریمطالباتدموکراتها
ازمسيردادگاههموارمیشود.رهبردموکراتهای
مجل�سنمايندگان،اق�دامکاخس�فيدراخيانتو
پنهان�کاریعلي�هدموکراس�یخوان�دهاس�ت.
به گزارش »جوان«، در شرایطی که نمایندگان دموکرات 
کنگره برای روشن شدن پرونده استیضاح رئیس جمهور 
امریکا طی نامه    هایی مقامات واشنگتن را برای پاسخگویی 
به س��ؤاالت فراخوانده بودند اما کاخ سفید از این دستور 
سر باز زده است. پس از آنکه اعام شد مایک پمپئو، وزیر 
خارجه امریکا برای شهادت درباره پرونده اوکراین گیت، از 
حضور در کنگره سرپیچی کرده است، این بار همه مقامات 
کاخ سفید به دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا از 
همکاری با کنگره منع شده اند. کاخ سفید سه    شنبه شب 
در نامه ای به دموکرات های مجلس نمایندگان امریکا اعام 
کرد که تحقیقات آنها برای آغاز استیضاح رئیس جمهور 
فاقد پایه های قانونی و مشروع است. در میان استدالل های 

کاخ س��فید در این نامه هش��ت صفحه ای آمده است که 
مجلس نمایندگان قادر نیس��ت به فراخوان شاهدان در 
بخشی از تحقیقات آغاز استیضاح بپردازد. به گزارش شبکه 
سی ان ان، کاخ س��فید در این نامه به صراحت اعام کرده 
که با تحقیقات نامشروع آغاز استیضاح رئیس جمهور که 
از س��وی دموکرات  ها به پیش می رود، همکاری نخواهد 
کرد. سی ان ان نوشت:»کاخ سفید در نامه خود به مجلس 
نمایندگان تأکید کرده اس��ت که به خاطر اینکه پروسه 
درست استیضاح بدون رأی گیری طی شده است، ترامپ 
هیچ گزینه دیگری به غیر از عدم همکاری ندارد. در این نامه 
همچنین تأکید شده است تا زمانی که روند استیضاح به 
شیوه کنونی ادامه پیدا کند، دولت درخواست های همکاری 

را رد خواهد کرد.«
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در این نامه تصریح 
شده است:»تاش نمایندگان دموکرات از به راه انداختن 
چنین کارزاری آسیب رساندن به حیثیت رئیس جمهور 
امریکا در انتخابات سال 2020 بوده است«. همچنین در 
این نامه وکیل کاخ سفید با حمله به تحقیقات استیضاح 
از س��وی کنگره، به لحاظ قانون اساس��ی این مسئله را 
نامعتبر خوانده و دموکرات  ه��ا را متهم کرده که به این 
بهانه قصد تغییر نتایج انتخابات س��ال 201۶ را دارند؛ 
اتهامی که ترامپ هم ش��خصاً بار   ها بر آن تأکید کرده و 
گفته دموکرات  ها که در انتخابات سال 201۶ شکست 
خورده اند، همواره به دنبال راهی برای برکنار کردن او 

بوده اند. رودی جولیانی، وکیل شخصی ترامپ که یکی 
از گزینه های اصلی در تحقیقات اس��تیضاح به ش��مار 
می رود، اعام کرده اس��ت قصد دارد ش��کواییه    هایی را 
علیه اعضای کلیدی حزب دموکرات  تنظیم کند. وی این 
اقدام را در تاش برای متوقف کردن روند استیضاح علیه 
دونالد ترامپ انجام می دهد. پس از افشای تماس تلفنی 
ترامپ با رئیس جمهور اوکرای��ن برای تحقیقات درباره 
پرونده کسب و کار پسر جو بایدن، نامزد دموکرات  ها در 
انتخابات 2020، نمایندگان دموکرات از یک ماه پیش 

روند استیضاح ترامپ را کلید زدند. 
نامه کاخ س��فید تنها اندکی پس از آن ارس��ال شده که 
وزارت خارجه امریکا به گوردون س��اندلند، س��فیر این 
کشور در اتحادیه اروپا دستور داد در مجلس نمایندگان 
برای ادای شهادت حاضر نشود. امتناع دولت از همکاری 
با کنگره، واکنش تند دموکرات  ها را در پی داشته است. 
به گزارش شبکه ان بی سی، آدام ش��یف، رئیس کمیته 
اطاعاتی مجلس نمایندگان، غیبت گوردون س��اندلند 
را نمونه ای دیگر از اقدامات مشخصی دانسته که با هدف 
ممانعت از تحقیقات کنگره انجام گرفته اس��ت. نانسی 
پلوسی هم در واکنش تند به این موضع اعام کرد:»امتناع 
ترامپ از همکاری با کنگره آخرین تاش کاخ سفید برای 
پنهان کردن خیانت علیه دموکراسی است و اصرار دارد 

که رئیس جمهور باالتر از قانون است.« 
بقيهدرصفحه15

»برهمصال�ح«رئيسجمه�ورعراقبااع�الملزوم
ايجادتغييراساس�یدردولتاينکشور،برپيگرد
ومجازاتقانونش�کنانیکهبهتظاهراتکنندگان
تيران�دازیکردهان�د،تأکي�دک�رد.همچني�ندر
جلسههفتگیدولتعراق،بس�تهدومازمصوبات
درپاس�خب�همطالب�اتمعترضانتش�ريحش�د.
عرصه سیاس��ی عراق در واکنش به اعتراض های اخیر 
اصاحاتی را در دستور کار قرار داده است. صالح در قالب 
بیانیه ای که در حاشیه جلسه روز سه    شنبه با تعدادی از 
بزرگان قبایل و شخصیت های عراقی صادر کرد، گفت: 
»تظاهرات، حقی است که برای همه شهروندان تضمین 
شده است. به شرطی که صلح آمیز و بدون ریختن خون 
ش��هروندان و نیروهای امنیتی یا آس��یب زدن به اموال 
عمومی باش��د. ریاس��ت جمهوری از جبران خس��ارت 
افراد آسیب دیده پش��تیبانی و تاش می کند مجرمان 
و قانون شکنان که به س��مت تظاهرات کنندگان شلیک 
کرده اند، پاسخگو باشند.«  وی یادآور شد به منظور بهبود 
عملکرد دولت، به اصاحاتی اساسی در کابینه عراق نیاز 
است تا ارتقایی کیفی در عملکرد آن برای ارائه خدمات، 
اش��تغال زایی برای بیکاران و ایجاد عدال��ت اجتماعی 

حاصل شود. 
دولت عراق، شنبه ش��ب نیز طی جلس��ه فوق العاده ای، 
بسته اولیه از تصمیمات مهمی را در پاسخ به مطالبات 
معترضان تصویب کرد که عم��ده آن در خصوص تهیه 
مسکن برای خانواده های بی بضاعت و کم درآمد و ایجاد 

اشتغال بود. بسته دوم از مصوبات شامل موارد زیر است: 
1-تش��کیل کمیته عالی به ریاست نخس��ت وزیر برای 
تقس��یم زمین های مس��کونی بین افراد نیازمند و قشر 

ضعیف. 
2-پیش نویس الیحه بودجه سال 2020. 

3-وزارت برق س��امانه های تولید انرژی خورشیدی را 
برای پوش��ش 3 هزار خانوار فقیر به طور رایگان توزیع 
کند و در مجموع 15 میلیارد دینار به این امر اختصاص 

دهد. 
4-فراهم کردن فرصت های شغلی بیشتر برای جوانان 

بیکار. 
5- وزارت برق موظف اس��ت جوانان بی��کار بین 18 تا 
35 س��ال را به عنوان مأموران اداره برق براساس تعداد 

جمعیت مناطق به اختیار بگیرد. 
۶-زمین های کشاورزی بین فارغ التحصیان دانشگاهی 
توزیع شده و به آنها وامی برای اجرای پروژه های کوچک 

و متوسط اختصاص یابد. 
7-وزارت صنع��ت و مع��دن نی��ز آم��وزش جوان��ان 
فارغ التحصیل بیکار و غیره را بر عهده می گیرد که تمایل 
به راه اندازی پروژه های صنعتی و تولیدات محلی دارند 
و این پروژه    ها را از طریق صندوق پروژه های سودآور یا 
ابتکار عمل جذب جوانان بانک مرک��زی تأمین اعتبار 

می کند. 
8- شورای سرمایه گذاران در نخس��ت وزیری، کاهش 
سن بازنشستگی کارمندان را بررسی و دیدگاه های خود 

را ظرف دو هفته به کابینه ارائه می کند تا جوانان بیکار 
جایگزین آنها شوند. 

9-وزارت آم��وزش عال��ی و تحقیق��ات علم��ی زمینه 
انتصاب    ه��ا در دانش��گاه های دولتی را فراه��م کرده و 
دانش��گاه های دولتی را مکلف می کند اف��راد با مدرک 

تحصیلی باال را جذب کنند. 
»عادل عبدالمهدی « نخست وزیر عراق نیز از قوه قضائیه 
و قوه مقننه این کشور خواست برای تحقق اصاحات با 

دولت همکاری کنند. 
وزارت دفاع عراق اعام کرد که وضعیت هش��دار برای 
نیروهای ارتش ع��راق پایان یافته اس��ت و این نیرو   ها 
باید به وضعیت عادی خ��ود بازگردند. همچنین »علی 
الغانمی « عضو کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق 
هم در گفت وگو با وبگاه خبری بغداد الیوم گفت: »محال 
است دولت عراق دستور تیراندازی برای متفرق کردن 

تظاهرات کنندگان را داده باشد.«
محمدج��واد ظریف، وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان روز 
چهار   شنبه در حاشیه کنفرانس بین المللی اقتصاد جهانی 
و تحریم در دانشگاه الزهرا درباره اوضاع کنونی عراق گفت: 
»احساس می کنم مردم عراق نگرانی های کامًا برحقی 
دارند و دولت عراق هم صریحا اعام کرده تمام تاشش را 
برای رفع نگرانی    ها و نامایماتی  که بر مردم عراق روا شده 
است، به کار خواهد بست. از طرفی هم برخی تاش کردند 
از این نگرانی    ها سوء استفاده کنند که آنها یک اقلیت بسیار 

کوچکی هستند و نماینده مردم عراق نیستند.«

غالمرضا صادقیان / سردبیر

م�ردمس�ؤالدرس�تیمیپرس�ندک�هاگر
موقعفس�ادبههردليلیدس�تگاههاینظارتی
س�ازمانهای نکردن�د، کاری درونس�ازمانی

بروندستگاهیچهکارکردند؟!

درپینامهکاخس�فيدبهمجلسنمايندگان
امريکامبنیبرهمکارینکردندرتحقيقاتبر
سراس�تيضاحدونالدترامپ،رئيسجمهوراين
کش�ور،تنشهابينکنگرهودولتواردمرحله

جديدیشدهاست

قاضيخطاببهخاتميپور:ليستکارمنداني
کهرشوهگرفتهاندموجوداستمتأسفانهتعداد
زي�اديازکارمن�دانگمركبهدريافترش�وه

آلودهشدند

رئيسجمه�ورترکي�هعص�رديروزش�روع
عملياتنظامیدرش�مالس�وريهرااعالمکرد
وجنگندهه�ایاف16ترکي�همواض�عکردهارا
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رهبرانقالبدرديدار2ه�زارنفرازنخبگان
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