
   خبر اول

شجره ای که پاک بود و پاک ماند
رهبرحکیم انقالب در دیدار بسیجیان در 
حسینیه امام خمینی)ره( برای چندمین 
بار بسیج را از نگاه پیر روشن ضمیر جماران 
تعریف کرد. این از برکات این انقالب و سابقه 
و پشتوانه محکم و درخش��ان آن است که 
رهبری انقالب با گذشت س��ه دهه و نیم 
س��کان اداره کش��ور بعد از امام )ره( ، برای 
تبیین و توصیف یک پدیده به خالق آن پدیده رجوع می کنند . رهبر انقالب 
وقتی می خواهند انقالب و حرکت رو به جلوی آن را بازشناسی کنند هیچ 
شخصیتی را سزاوارتر از امام برای اینکه ثابت شود انقالب چه بود و چه کرد، 
نمی شناسند. از همین رو است که در مراسم های مختلف ساالنه هفته بسیج 
بار ها و بار ها دیده ایم که رهبری بسیج را با پیام 5 آذر 1367 حضرت امام)ره( 

به جامعه معرفی می کنند. 
خیلی ها به غلط تصور می کنند که شاه بیت سخنان امام راحل فقط مربوط 
به سال های اولیه انقالب بوده و با گذشت زمان و دیدن برخی اشتباهات 
که طبیعت هر نظام تازه شکل گرفته ای است امام در بیان تعریف ها و حتی 
آمال و آرزوهای خود تعدیل مواضع داده اند که بعضاً در مواجهه با برخی 
افراد و یا مسائل شاهد آن بوده ایم. اما یکی دو سال پایانی عمر با برکت امام 
و تأکید ایشان روی برخی موارد و اصول الینقطع و بالشک انقالب نشان 
می دهد امام س��فر کرده ما نه تنها در این موارد کوچک ترین تغییری در 
مواضع شان در مقایسه با سال های اولیه انقالب نداشته اند بلکه پافشاری بر 
حقانیت این موضوعات نشان از اهمیت و درستی مسیری است که در طول 
حیات امام و پس از آن طی  می ش��ده است. از جمله آنها می توان به چهار 
پیام تاریخی امام راحل اشاره کرد. پیام به گورباچف و دادن این هشدار که 
صدای شکستن استخوان های مارکسیست و نظام الحادی به گوش می رسد 
و نسبت به شکستن و فروپاشی نظام های سرمایه داری و مستکبر جهان 
غرب نیز هشدار دادند. پیام حج خونین سال 66 که امام راحل حکومت های 
ارتجاعی و وابسته عربی منطقه را دست نشاندگان امریکا معرفی کردند و 
فرمودند: »اگر می خواس��تیم پرده از چهرۀ کریه     دست نشاندگان امریکا 
برداریم و ثابت کنیم که فرقی بین     محمدرضاخان و صدام امریکایی و سران 
حکومت مرتجع     عربستان در اسالم زدایی و مخالفتشان با قرآن نیست و 
همه نوکر     امریکا هستند...  باز به این زیبایی     میسر نمی گردید«. سومین پیام 
»منشور روحانیت « بود که امام در سوم اسفند 67 صادر کردند. امام در این 
پیام مهم تاریخی با تأکید بر کارکرد این نهاد مهم دین و خصوصیاتی از قبیل 
شجاعت ، صبر ، زهد ، عدم وابستگی روحانیت به قدرت ها و از همه مهم تر 
احساس مسئولیت در برابر مردم از ویژگی بارز این طبقه جامعه یادکردند 
و پس از بیان این خصوصیات، به خطر تحجر گرایان و مقدس نما ها در این 
قشر پرداختند و 34 سال پیش امروز را می دیدند که می فرمایند:» طالب 
جوان باید بدانند که پرونده تفکر این گروه همچنان باز است و شیوه مقدس 
مآبی و دین فروشی عوض شده است . شکست خوردگان دیروز ، سیاست 
بازان امروز شده اند. آن ها که به خود اجازه ورود در امور سیاست را نمی دادند ، 
پشتیبان کسانی شده اند که تا براندازی نظام و کودتا جلو رفته اند. غائله قم 
و تبریز با هماهنگی چپی ها و سلطنت طلبان و تجزیه طلبان کردستان 
تنها یک نمونه است.  « اشاره آن روز امام به افرادی مانند شریعتمداری و 
جریان منتسب به او بود که دست در دست دشمنان این ملت داده بودند 
تا نظام نوپای اسالمی را نابود کنند ولی آن خطاب امام در منشور روحانیت 
امروز هم مصادیق خود را دارد. کسانی که در کسوت لباس روحانیت نامه 
به رهبری می نویسند و مویه کنان ازآشوب طلبان تجزیه طلب این روز ها در 
کردستان حمایت می کنند از همان جنسی هستند که امام در آن مقطع 

با آنها مشکل داشت. 
یکی از مهم  ترین پیام ها در س��ال پایانی عمر با برکت امام راحل آخرین 
پیام حضرت به بسیج در سالروز تشکیل این نهاد مردمی بود. در این پیام 
رضایت از یک مجموعه موج می زند و امام از واژگانی در وصف بسیج استفاده 
کرده اند که به جرئت می توان گفت برای هیچ مجموعه ای از انقالب چنین 
نبوده است. ذره ای در این پیام ناامیدی و نگرانی و یا دلخوری از عملکرد 10 
ساله این نهاد ارزشمند دیده نمی شود و سراسر پیام امیدواری به آینده به 
پشتوانه وجود چنین نهادی است که اگر چنین نبود امام که خود یک عارف 
الهی بود به خلوص و صفای بسیجیان غبطه نمی خوردند و از خدا نمی خو 
استند که او را با بسیجیانش محشور گرداند. دست بسیجیان را بوسیدن 
که به تعبیر حکیم فرزانه انقالب این بوسیدن دست بسیجیان که امام بر 
آن افتخار می کنند مربوط به دوره 10 ساله حیات حضرت نبود و شامل 
همه اعصاری که آمده و رفته است و در آینده نیز خواهد آمد نیز می شود. 
پیام امام به بسیج در سال پایانی عمر امام تنها پیامی است که کوچک ترین 
انذاری از روی نگرانی از آینده با داشتن چنین نیرویی در آن دیده نمی شود. 
گویا امام عزیز سفر کرده ما می خواست با بیان » بسیج شجره طیبه« و آن 
جمالت سراسر تمجید و امیدوارانه به حاضرین و آیندگان بگویند بسیج 
نه در آن عصر ، بلکه در همه اعصار طیبه بوده و خواهد بود. در طول این 34 
سال با آن اقدامات و رفتار هایی که در بسیج دیده شد ثابت گردید تشخیص 
امام در این تمجید ها بی حساب نبوده است. حضرت امام در آن مقطع زمانی 
تنها عمل بسیج در دوران جنگ و فعالیت سال های اولیه این مجموعه را 
دیده بودند و هنوز بسیج را در هزاران فعالیت دیگر از ریشه کنی فلج اطفال 
گرفته تادفع خطر داعش و گروه های تکفیری تا برقراری امنیت در کشور تا 
رساندن کشور به فناوری هسته ای ، سلول های بنیادی و هزاران اقدام دیگر 
بسیج را ندیده بودندکه چنین قضاوتی را درباره حال و آینده بسیج داشتند. 
امام می دانستند آنچه خلق کرده از چه ظرفیت بزرگی برخوردار است که 
همه امید و آرزوهای خود را در این مجموعه با برکت تعریف می کردند . امام 
آن روز که چنین پیامی را در واپسین ماه های حیات خود برای بسیج دادند ، 
سد پوالدین بسیج را در مقابل دشمن مستکبر و عنود ، نگاه مهربانانه بسیج 
را در مواجهه با مردم گرفتار سیل، زلزله ، کرونا در دهها سال بعد با چشم 
معنوی خویش می دیدند که فرمودند  »اگر بر کشوری نوای دلنشین تفکر 
بسیجی طنین  انداز شد، چشم طمع دشمنان و جهان خواران از آن دور 

خواهد گردید و االاّ هر لحظه باید منتظر حادثه ماند. «

جلسه رئیسی با معاون امور اقوام
 و اقلیت ها درباره حوادث اخیر کشور 

مش�اور رئیس جمه�ور از آیت اهلل رئیس�ی خواس�ت ب�ه مدیران 
اجرایی در استان های کش�ور توصیه کند تا به جای اعمال قدرت، 
با تدبیر نسبت به تحوالت تصمیم گیری کنند و رئیس جمهور هم 
با اس�تقبال از این پیش�نهاد تأکید کرد که تالش دول�ت عبور از 
مشکالت موجود در کشور اس�ت که به زودی اتفاق خواهد افتاد.

 به گزارش ایرنا، ماموستا عبدالس��الم کریمی در دیداری که اوایل ماه 
جاری با آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی درباره اتفاقات اخیر در سطح کشور 
داشت با قدردانی و تشکر از حسن نیت ریاست  محترم جمهور نسبت 
به اقوام و اهل سنت، در خصوص اتفاقات اخیر در کشور گفت: فضای 
حاکم در کشور اندکی پیچیده است و ضرورت دارد با بصیرت و تدبیر 
با آن مواجه ش��د، لذا از حضرت عالی در خواس��ت می کنم، به مدیران 
اجرایی در سطح استان های کشور توصیه کنید تا به جای اعمال قدرت 
با تدبیر نس��بت به تحوالت تصمیم گیری کنند. مشاور رئیس جمهور 
در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی در ادامه با اش��اره به وس��ع 
دید رئیس جمهور نس��بت به اقوام و اقلیت  ها افزود: جامعه اهل سنت 
کشور دارای ظرفیت های بسیار باالیی در زمینه های مختلف است که 
ان شاءاهلل با تدبیر جناب عالی در استفاده از شایستگان اهل سنت در بدنه 
مدیریتی کشور تسریع شود. وی ضمن قدردانی از زحمات دولتمردان 
مردمی در توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار کشور از ریاست محترم 
جمهوری برای توج��ه ویژه به محرومیت زدایی در اس��تان هایی نظیر 

کردستان و سیستان و بلوچستان تشکر کرد. 
در این دیدار رئیس جمهور ضمن استقبال از دیدگاه های تقریبی اظهار 
داش��ت: تالش دولت برون رفت از مشکالت موجود در کشور است که 

ان شاءاهلل به زودی اتفاق خواهد افتاد.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه:
فتنه شد چون دشمن را 

از خودی تشخیص ندادیم
ما به لط�ف الهی س�د  ها را در انجام کار های س�خت شکس�ته ایم و 
پی�ش رفته ای�م و خاکریز  ه�ا را فت�ح کرده ای�م؛ منته�ی اقتصاد 
دس�ت کس�انی ب�وده ک�ه آن را خ�وب مدیری�ت نکردن�د. 
به گزارش فارس، سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوا فضای سپاه 
در ویژه برنامه »ایران مقتدر « که از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت 
دبیر شهید رجایی برگزار شد، با اشاره به اینکه دشمن به کمتر از نابودی 
ما راضی نیس��ت گفت: در حوزه  اقتصاد مشکل ناشی از فشار حداکثری، 
تحریم  ها و دولتی است که هشت سال چشمش به دست خارجی  ها بوده 
و به فرامین رهبر انقالب عمل نکرد، اما باید دست به دست هم دهیم و این 

مشکالت را برطرف کنیم. 
سردار حاجی زاده افزود: ما به لطف الهی سد  ها را در انجام کار های سخت 
شکس��ته ایم و پیش رفته ایم و خاکریز  ها را فتح کرده ایم؛ منتهی اقتصاد 
دس��ت کس��انی بوده که آن را خوب مدیریت نکردند. با وجود مشکالت، 
ظرفیت معادن، نفت، گاز و نیروی انسانی نخبه ما بی نظیرند؛ با این اوصاف 
با ریل گذاری که صورت گرفته و دولتی که روی کار آمده باید کمک کنیم تا 

از مشکالت عبور کنیم.  
فرمانده نیروی هوا فضای سپاه با بیان اینکه ما در حوزه موشکی و پهپادی 
در تراز جهانی هستیم و بسیاری از تجهیزاتی را که در حوزه موشکی داریم 
کشور های دیگر ندارند، تصریح کرد: ما قبالً می گفتیم وضع مان در منطقه 
برتر است، اما امروز ما در حوزه هواپیما های بدون سرنشین در دنیا مطرح 
هستیم و در تراز جهانی قرار داریم و در حوزه سامانه های پدافندی و راداری 
و جنگ الکترونیک خودکفا هستیم و بهترین سامانه های پدافندی را تولید 
می کنیم. سال گذشته مکنزی خبیث که ترور شهید سلیمانی را فرماندهی 
کرد، گفت که ایران با پهپاد  هایی که دارد بعد از ۸0 سال برتری هوایی ما را 
گرفته اس��ت و اخیراً نیز یکی از فرماندهان ناتو اعالم کرد از این پس ما در 
رزمایش  هایی که طراحی می کنیم نباید فرض بگیریم که برتری هوایی با 
ماست. با این اوصاف آیا این توانمندی و قدرت همین طوری به وجود آمده 
است؟ ما با برگزاری جلسات دشمن شناسی به این نتیجه رسیدیم که همه 
باید نسبت به دشمن یک برداشت داشته باشیم و یکی از رموز موفقیت ما در 

نیرو همین موضوع بوده است. 
س��ردار حاجی زاده در ادامه گفت: کس��انی که در اغتشاشات اخیر فریب 
خوردند ضد انقالب نیستند و جزو فرزندان ما و مردم هستند و باید دشمن 
را بشناسند؛ من تعجب می کنم با این همه مشکالت و دشمنانی که داریم 
چرا نباید در آموزش و پرورش درسی به نام دشمن شناسی داشته باشیم و 
چرا فرزندان ما نباید روی این بخش مسلط باشند. فرمانده نیروی هوا فضای 
سپاه افزود: منافقین بخشی از دشمنان ما هستند که با ایجاد شبکه در فضای 
مجازی به ارائه آموزش، دعوت و اعزام نیرو می پردازند. بعد از اعالم جنگ 
مس��لحانه نیز تعدادی زیادی از هموطنانمان در دهه 60 توسط منافقین 
کشته شده اند، به گونه ای که بعد از فاجعه هفتم تیر، مجلس از رسمیت افتاد. 
منافقین بعد از ترور مردم در کنار صدام قرار گرفتند و جنایت های زیادی در 

عراق انجام دادند. 
سردار حاجی زاده از امریکایی ها، انگلیس��ی  ها و برخی دیگر از کشور های 
اروپایی به عنوان بخش دیگری از دشمنان ملت ایران نام برد و اظهار کرد: 
هنوز آثار مواد شیمیایی که اروپایی  ها به صدام دادند در ریه های بچه های 
جنگ وجود دارد. با این اوصاف آیا ما باید BBC وابسته به انگلیس را دشمن 
بدانیم یا دوست؟ ضرورت دارد که ما سطح دشمن شناسی خود را باال ببریم 

تا دوست و دشمن خود را بشناسیم. 
فرمانده نیروی هوا فضای س��پاه تصریح کرد: همه ما از فوت خانم امینی 
متأثر شدیم، اما به خاطر اینکه دش��من را از خودی به درستی تشخیص 
ندادیم امروز بیش از 300 نفر جانباخته و شهید داده ایم. وی به پیچیدگی 
جنگ شناختی و ترکیبی در کشورمان اشاره کرد و گفت: ما در حوزه نظامی 
دشمن را جدی تلقی کردیم و توانمندی های نظامی خود را افزایش دادیم 
و آمادگی  ها در این حوزه باالست؛ از این رو دشمن احساس می کند که در 
حوزه نظامی نمی تواند اقدامی علیه ما انجام دهد، چون نتیجه آن را می بیند، 
اما در حوزه امنیتی با ارسال سالح و ترور  هایی که انجام می شود به صورت 

دزدکی اقداماتی علیه ما می کند. 

حسن رشوند

رهبر معظم انقالب در دیدار نخست وزیر عراق و هیئت همراه:

ایران و عراق باید همکاری های اقتصادی را
به رغم برخی  اراده ها پیش ببرند 

حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب 
اس�المی عصر دیروز در دیدار محمد ش�یاع 
الس�ودانی، نخس�ت وزیر عراق تأکید کردند: 
پیش�رفت عراق و رس�یدن به جای�گاه واال و 
واقعی خود به نفع جمهوری اس�المی اس�ت 
و م�ا معتقدیم جنابعالی، ش�خصی هس�تید 
ک�ه توانایی پیش�برد امور و ارتباط�ات عراق 
و رس�اندن این کش�ور به جایگاه مس�تقل و 
شایس�ته تم�دن و تاری�خ آن را داری�د. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهبری، رهبر انقالب اسالمی با تبریک انتخاب آقای 
شیاع السودانی به عنوان نخست وزیر عراق، وی را 
فردی مؤمن و توانا خواندند که قرارگرفتن او در رأس 

دولت عراق مایه خرسندی است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای عراق را بر ترین کش��ور 
عربی منطقه از لحاظ ثروت های طبیعی و انسانی 
و همچنین پیش��ینه فرهنگی و تاریخی و تمدنی 
دانستند و گفتند: متأسفانه با وجود چنین پیشینه ای، 
عراق هنوز نتوانسته است در جایگاه واال و واقعی خود 
قرار گیرد و امید می رود با حضور جنابعالی، عراق به 
پیش��رفت و جایگاه واقعی خود دست یابد. ایشان 
یکی از ضرورت های اساسی رسیدن عراق به جایگاه 
واقعی خود را، انسجام و وحدت مجموعه های داخل 
عراق برشمردند و افزودند: یکی دیگر از الزامات این 
پیشرفت، استفاده حداکثری از نیروهای جوان و پر 

انگیزه عراق است. 
رهبر انقالب اس��المی خاطرنش��ان کردند: البته 
پیشرفت عراق دشمنانی دارد که شاید در ظاهر هم 
اظهار دشمنی نکنند اما دولتی همچون دولت شما را 
قبول ندارند و باید با تکیه بر مردم و نیروهای پرانگیزه 
و جوان که امتحان خود را در مقابله با خطر عظیم 
و مهلک داعش پس دادند، در مقابل اراده دشمن، 

محکم بایستید. 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای پیش��رفت ع��راق در 
عرصه های اقتصادی، خدماتی و حتی فضای مجازی 
و ارائه یک چهره موجه از دولت به مردم عراق را منوط 
به استفاده از ظرفیت عظیم جوانان عراقی به عنوان 
لشکر واقعی حامی دولت دانستند و گفتند: دولت 

جدید عراق می تواند با چنین پشتوانه ای و با استفاده 
از منابع و امکانات خوب مالی که در این کشور وجود 
دارد، در عرصه های مختلف به ویژه خدمات رسانی 

به مردم، تحول جدی ایجاد کند.
 ایشان با اشاره به سخنان نخست وزیر عراق مبنی 
بر اینکه طبق قانون اساس��ی به هیچ طرفی اجازه 
استفاده از خاک عراق برای برهم زدن امنیت ایران 
را نمی دهیم، گفتند: متأسفانه اکنون این اتفاق در 
برخی مناطق عراق روی می دهد و تنها راه حل آن 
این است که دولت مرکزی عراق اقتدار خود را به آن 

مناطق نیز گسترش دهد. 
    مقابل برهم زنندگان امنیت عراق س�ینه 

سپر می کنیم
رهبر انقالب اس��المی تأکید کردند: البته دیدگاه 
ما درباره امنیت عراق این اس��ت که اگر هر طرفی 
قصد بر هم زدن امنیت عراق را داش��ته باش��د، ما 
س��ینه خود را در مقابل او و برای حفاظت از عراق 

سپر خواهیم کرد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه »امنیت 
عراق، امنیت ایران است، همچنان که امنیت ایران 
نیز در امنیت عراق تأثیرگذار اس��ت«، به مذاکرات 
نخست وزیر عراق در تهران اشاره کردند و افزودند: در 
دوره های قبل هم مذاکرات و تفاهم های خوبی انجام 
شد اما کمتر به مرحله عمل رسیدند، بنابراین باید در 
مورد همه تفاهم  ها، به ویژه در بخش همکاری های 
اقتصادی و مبادالت کاال و ارتباطات ریلی به سمت 
عمل و اقدام پیش برویم. ایش��ان با اشاره به برخی 
اراده  ها برای پیش نرفتن تفاهم  ه��ا و همکاری  ها 
میان ایران و عراق گفتند: باید با عمل و اقدام بر این 

اراده  ها غلبه کرد. 
   س�ودانی: امنیت ایران و عراق از یکدیگر 

جدا نیست
در این دیدار که رئیس جمهور کشورمان نیز حضور 
داشت، آقای شیاع السودانی نخست وزیر عراق به 
روابط راهبردی و تاریخی ایران و عراق اشاره کرد و 
گفت: نمونه بارز کنار هم بودن ایران و عراق، جنگ با 
داعش بود که خون ایرانیان و عراقی  ها در یک سنگر، 

در هم آمیخته شد. 

نخست وزیر عراق با گرامیداشت یاد شهیدان سردار 
سلیمانی و ابومهدی المهندس، این دو شهید بزرگوار 
را نمونه دیگری از کنار هم بودن دو ملت ایران و عراق 
دانست. السودانی با اشاره به عزم و اراده دولت جدید 
عراق برای اجرایی کردن توافق  ها میان دو کشور و 
گس��ترش روابط در زمینه های مختلف به ویژه در 
حوزه اقتصادی، گفت: امنیت ایران و عراق از یکدیگر 
جدا نیست و ما طبق قانون اساسی به هیچ طرفی 
اجازه نخواهیم داد که از خاک عراق برای خدشه دار 

کردن امنیت استفاده کند. 
   توافق ایران و عراق برای مبارزه با گروه های 

تروریستی
نخس��ت وزیر جدید عراق در س��ی و دومین روز 
حضورش در کاخ السالم، دیروز با دعوت رسمی 
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان در 
صدر هیئت بلندپایه از مقامات سیاسی و اقتصادی 
وارد تهران شد که این نخستین سفر خارجی وی 
به یک کش��ور غیرعربی در مقام نخست وزیری 
است. او پیش از این به دو کشور عربی اردن در 30 

آبان و کویت در دوم آذرماه سفر کرده بود. 
نخس��ت وزیر جدید عراق در حالی به تهران سفر 
کرده است که هدف توسعه همکاری های دوجانبه 
و منطق��ه ای و امض��ای تفاهم نامه  برای توس��عه 
همکاری های تهران و بغداد و دیدارهای رس��می 
با مقامات ارش��د ایران اس��ت. پس از انجام آیین 
استقبال رسمی، رئیس جمهور ایران و نخست وزیر 
عراق مالق��ات دوجانبه ای داش��تند و س��پس در 
نشس��تی مطبوعات��ی نتایج رایزنی ه��ای صورت 
گرفته را برای رسانه ها تشریح کردند. رئیس جمهور 
اسالمی ایران در نشست خبری با قدردانی از حضور 
نخست وزیر عراق در ایران اظهار داشت: روابط ایران 
با کشور عراق روابط معمولی نیست بلکه روابط ما 
ریش��ه در اعتقادات و باورهای دو ملت دارد و این 
ریشه بسیار عمیقی است که دو ملت و دو دولت را 

در کنار یکدیگر قرار داده است. 
رئیسی تأکید کرد: از نظر ما و دولت عراق امنیت 
و صلح و ثبات در منطقه بسیار اهمیت دارد و لذا 
مبارزه با گروه های تروریس��تی، جرایم سازمان 

یافته، م��واد مخدر و هر ناامن��ی ای که منطقه را 
تهدید کند، جزو توافقات و اراده مشترک دو کشور 
است. وی با تأکید بر اینکه امنیت منطقه و ثبات 
و صلح منطقه باید به دست مسئوالن به نیروهای 
منطقه انجام شود، اظهار داشت: حضور بیگانگان 
در منطقه به هیچ عنوان امنیت ساز نیست بلکه 
خود مش��کلی بر مشکالت اس��ت؛ همچنان که 
حضور امریکایی  ها در افغانس��تان و عراق امنیت 
ساز نبود، در دیگر نقاط منطقه هم امتیاز نیست 
و حتماً خروج آنها از منطق��ه می تواند به امنیت 

منطقه کمک بسزایی داشته باشد. 
  اج�ازه نمی دهی�م از خاک ع�راق علیه 

همسایگان استفاده شود
محمد الشیاع السودانی، نخس��ت وزیر عراق نیز 
در نشست خبری گفت: دولت عراق ملتزم است 
که قانون اساسی را اجرا کند و اجازه نمی دهد از 
خاک این کشور برای آسیب رساندن به هر طرفی 
استفاده شود؛ سیاس��ت حکومت عراق است که 
این کشور نقطه شروعی برای آسیب رساندن به 
کشورهای منطقه نباشد. وی اظهار داشت:  در این 
دیدار در زمینه همکاری های امنیتی صحبت شد؛ 
امنیت دو کشور واحد و تکمیل کننده همدیگر و 
جدایی ناپذیر و بخش��ی از امنیت منطقه اس��ت. 
السودانی تأکید کرد: دولت عراق ملتزم است که 
قانون اساس��ی را اجرا کند و اج��ازه نمی دهد که 
از خاک عراق برای آس��یب رساندن به هر طرفی 
استفاده شود؛ سیاس��ت حکومت عراق است که 
این کشور نقطه شروعی برای آسیب رساندن به 

کشورهای منطقه نباشد. 
    تعری�ف مکانیس�می ب�رای پرداخ�ت 

طلب های ایران
نخست وزیر عراق افزود: ملت و دولت عراق حمایت 
جمهوری اسالمی علیه تروریست های داعش را 
فراموش نمی کنند؛ حضور مستشاران ایرانی که 
جان خود را در کنار برادران عراقی در جنگ حق 

علیه باطل تقدیم کردند.
 الس��ودانی بر اهمیت همکاری های مشترک در 
زمینه مبارزه با تروریسم و مواد مخدر تأکید کرد 
و اظهار داشت:  این دیدار ها ضروری است تا پایه 
مشترکی بین دو کشور برای عملی شدن توافقات 
ایجاد شود. پرونده اقتصادی اهمیت زیادی برای 
دولت جدید عراق دار این امور تأثیر مهمی روی 

امنیت دارد.
 وی با برش��مردن توافق های ص��ورت گرفته در 
دیدار با رئیس جمهور کش��ورمان اف��زود: توافق 
کردیم تا نشست های کمیته اقتصادی دو کشور 
فعال سازی و نتایج این جلسات به کمیته عالی دو 
کشور منتقل شود. موضع ایران در حمایت از عراق 
در صادرات برق را ارج می نهیم و خواس��تار ادامه 
این صادرات تا تکمیل پروژه های عراق در تولید 

برق و گاز هستیم. 
نخست وزیر عراق همچنین تأکید کرد: عراق برای 
پرداخت طلب های ایران با مکانیسم های خاص 
تالش می کند و در این زمینه مذاکرات خواهیم 
داشت.  در این سفر گفت وگو هایی بین وزرای نفت 
دو کش��ور در زمینه انتقال نفت خام و تصفیه آن 
در پاالیشگاه رایزنی هایی خواهد شد و پروژه های 
مربوط به نفت خام و مش��تقات آن در این سفر و 
سفرهای بعدی بین دو کش��ور مورد بررسی قرار 
می گیرد. وی با بیان اینکه مسائل اقتصادی تأثیر 
مهمی روی امنیت منطقه دارد، اظهار داش��ت: 
امروز توافق کردیم نشست های کمیته اقتصادی 

دو کشور فعال شود. 

ژه
وی

قهرماناینترنشنالسارقمسلحازآب
درآمد!

تلویزیون تروریستی و سعودی اینترنش��نال در روزهای اخیر 
و در ادامه کشته س��ازی های ای��ن دوماه اعالم کرد مس��عود 
دولتشاهی که روز 29 آبان در اغتشاشات سعادت آباد به دست 
مأموران انتظامی از ناحیه قفسه سینه مورد اصابت گلوله قرار 
گرفته بود پس از بستری در بیمارس��تان، روز دو شنبه 7 آذر 

درگذشته است. 
اما مسعود دولتشاهی فرزند ش��یرمراد به کد ملی 40*517 
شخصی است که پس از سرقت مسلحانه در شامگاه 29 آبان در 
حوالی بلوار فرحزادی حین تعقیب و گریز با نیروهای انتظامی 
در حال فرار مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به بیمارستان آتیه 
منتقل شد که بر اثر ش��دت جراحات در این بیمارستان فوت 

کرده است. 
او دارای سوابق متعددی از قبیل مشارکت در نگهداری و استعمال 
هروئین، سرقت وسایل نقلیه و لوازم، سرقت لوازم منزل، حمل 
و نگهداری مواد مخدر، خرید و فروش مواد مخدر و...  اس��ت. او 
همچنین در س��ال 1392 به جرم سرقت و مشارکت در ضرب 
و جرح عمدی در زندان بزرگ تهران و در س��ال 1390 به جرم 
سرقت و حمل مواد مخدر در زندان قزلحصار بوده است.  لیست 
کردن خودکش��ی کرده ها، س��ارقین و تصادفی  ها در فهرست 
مبارزان سیاسی علیه جمهوری اسالمی ایران نشان می دهد که 

دست براندازان برای داشتن قهرمان مبارزه چقدر خالی است.

 خبرن��گارانایران��یازخجال��تامری��کا 
درآمدند

رکس��انا صابری، خبرن��گار ایران��ی- امریکایی که س��ابقه 

محکومیت در ایران را به اتهام جاسوس��ی دارد، در نشست 
خبری کارلوس کی روش، س��رمربی تیم ملی ایران حضور 
یافت تا ش��اید برای هزارمین بار ثابت ش��ود ک��ه »فوتبال 
سیاسی نیست«، یک شعار ش��یک دروغ است. صابری که 
در سال ۸۸ به جرم جاسوسی و سرقت اسناد محرمانه مجمع 
تشخیص مصلحت نظام دس��تگیر و محکوم شد، اکنون در 
همان پوشش خبرنگار در جام جهانی حاضر شده است. اما 
حوزه کاری او هیچ گاه ورزشی نبوده است. صابری در روزهای 
گذشته با طرح پرسش های سیاسی و انحرافی سعی بر ایجاد 

حاشیه در نشست خبری تیم ایران داشته است. 
س��ی ان ان حتی در ادعایی که پیش از این سوژه فیلم طنز 
»مصادره « ش��ده بود، گفته که »خانواده بازیکنان تیم ملی 
ایران توسط حکومت تهدید شده اند تا خود بازیکنان سرود 
بخوانند!« این در حالی اس��ت که کسی مجبور به حضور در 
تیم ملی کش��ورش یا خواندن سرود نیس��ت و پیش از این 
چنین موردی داشته ایم که مثاًل وحید هاشمیان در دوره ای 
از تیم ملی به خواست خود جدا ش��د و طبعاً کسی هم با او 

کاری نداشت. 
جالب اما اینکه این بار خبرنگارانی از ایران در جلسات بودند 
که اوالً پس از پایان نشست خبری سرمربی ایران، خبرنگاران 
امریکایی را بابت سؤال های سیاسی شان سرزنش کنند و هم 
از سویی دیگر، در نشست خبری سرمربی امریکا در اقدامی 

تالفی جویانه! سؤاالت سیاسی بپرسند. 
مهدی خانعل��ی زاده، خبرنگار ایرانی حاض��ر در قطر به یکی 
از خبرنگاران امریکایی گفت که آیا این طبیعی اس��ت که در 
کنفرانس خبری سرمربی فوتبال س��ؤال سیاسی بپرسید، و 
خبرنگار امریکایی اذعان می کند که »بس��تگی به کشورش 

دارد«! خبرنگار ایرانی سپس می گوید »اصلی  ترین کشوری که 
حقوق بشر را نقض می کند، امریکاست. بزرگ ترین جنایتکار 
امریکاس��ت. من دو ماه پیش نیویورک بودم، مردم زیر فشار 
اقتصادی بودند. من این حق را دارم که این سؤاالت را بپرسم؟« 
خبرنگار امریکایی می گوید »بله البته« و جواب می شنود که 
»خب پس برویم «. خبرنگار ایرانی سپس توضیحاتی در مورد 
وضعیت ایران می دهد و می گوید فوتبال و سیاست جداست و 

همه دولت  ها مخالفانی دارند، مثل جلیقه زرد ها در فرانسه. 
از س��ویی دیگر، خبرنگاران ایرانی حاضر در نشس��ت خبری 
سرمربی امریکا س��ؤاالتی سیاس��ی طرح کردند تا زشتی کار 
خبرنگاران امریکایی را یادآور شوند. از جمله خبرنگار پرس تی وی 
در مورد تبعیض نژادی علیه سیاهپوستان در امریکا پرسید، یا 
خبرنگار روزنامه ایران پرسید که »چرا شما به عنوان یک ورزشکار 
از دولتمردان خود نمی خواهید که ناوگان خود را از خلیج فارس 
که باعث ناامنی این منطقه ش��ده، خارج کند « یا »مشکالت 
اقتصادی و سیاست های بایدن موجب شده که کسی از تیم شما 
حمایت نکند، آیا فکر می کنید در این شرایط مردم از تیم شما 
حمایت بکنند؟« و اینکه »چرا ایرانی  ها نمی توانند به راحتی به 

امریکا سفر کنند؟«
در نهایت صدای سرمربی امریکایی درآمد و گفت: »من درباره 
سیاست اطالعی ندارم و یک مربی فوتبال هستم. من سیاسی 
نیستم...  من اینجا هستم که درباره بازی ایران و امریکا صحبت 
کنم. این موضوع ربطی به اینجا ندارد. آیا این صحبت ها برای 

جنگ روانی بود؟«
شاید حاال خبرنگاران غربی متوجه شوند سیاسی کردن نشست 
خبری یک سرمربی فوتبال برای جنگ روانی علیه آن تیم و آن 

ملت چه طعمی دارد!

معاون اجرایی رئیس جمهور خبر داد
هدیه ویژه رئیس جمهور 

به مردم سنندج در آینده نزدیک
با پای�ان یافت�ن ۸۰ درص�د عملیات اجرایی س�امانه آب ش�رب 
س�نندج، آب با کیفیت در اختیار مردم قرار می گیرد و این هدیه 
ویژه سفر رئیس جمهور در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد. 
به گزارش ایرنا، محس��ن منصوری معاون اجرای��ی رئیس جمهور در 
حاشیه نشست پیگیری اجرای مصوبات سفر استانی رئیس جمهور در 
استان کردستان، به نکته مهم در زمینه مصوبات سفر و یکی از مشکالت 
جدی استان کردستان در زمینه آب شرب سنندج اشاره کرد و گفت: با 
دستور ویژه رئیس جمهور در تکمیل طرح آب رسانی به این شهرستان 
که از سال های خیلی دور آغاز شده بود و مردم هم به کمیت و کیفیت 
آب شرب سنندج گالیه داشتند، با اقدام جهادی مجموعه وزارت نیرو 
سامانه انتقال آب شرب سنندج از محل سد آزاد به پایان رسیده است. 
منصوری افزود: بیش از ۸0 درصد عملیات اجرایی آن در یکسال اخیر 
به صورت شبانه روزی و متمرکز انجام شده و در مجموع ۸50میلیارد 
تومان اعتبار صرف ش��ده تا آب با کیفیت در اختیار مردم سنندج قرار 
بگیرد و این هدیه ویژه سفر رئیس جمهور بوده که در آینده نزدیک به 

بهره برداری می رسد. 
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