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شناخت دشمن یکی از حوزه های مهم کسب موفقیت است
جانشین قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( گفت: یکی از حوزه های مهم در 

کسب موفقیت شناخت دشمن و هماهنگی در ایجاد شبکه یکپارچه پدافندی است.
امیر علیرضا الهامی با اشاره به موفقیت قرارگاه پدافند هوایی در حوزه عملیات، 
رزمایش جنگال، مقابله با ریزپرنده ها و دیگر رزمایش های مشترک با سایر نیرو های 

مسلح، گفت: یکی از حوزه های مهم در کسب موفقیت، »شناخت دشمن و ابزار های 
آن«، »توانمندی ها« و »هماهنگی در ایجاد شبکه یکپارچه پدافندی« است.

وی بر نگاه نو و جدید در سیس��تم یکپارچه برای رسیدن به موفقیت ها و ارتقای انگیزه 
و حمایت از ایده های نو در سیتم یکپارچه پدافندی، تاکید و تصریح کرد: در شبکه یکپارچه 
پدافندی باید مولفه های توان رزم از قبیل: آمادگی رزمی و آمادگی عملیاتی به اوج خود برسد و 
برای تحقق این موضوع باید به مقوله نیروی انسانی به عنوان موتور محرکه توجه ویژه ای شود تا 

با روحیه سلحشوری مقتدرانه در مقابل تهدیدات دشمن تا دندان مسلح ایستادگی کنند.

ارتش اسالم
ایجاد ۲۰ گروه مقاومت در مرزهای رژیم صهیونیستی

معاون هماهنگ کننده سپاه گفت: قبل از جنگ  ۳۳ روزه، صهیونیست ها در 
یک وحشت دائمی قرار داشتند که مبادا گروهی به نام حزب اهلل در کنار مرز های 

سرزمین های اشغالی فلسطین ایجاد شود.
سردار علی فدوی گفت: دشمنان خبیث ملت ایران در آینده هم، مثل دفعات 

قبل از تحریم پشیمان خواهند شد؛ چون این باعث می شود تا برای رفع مشکالت به 
بیگانگان متکی نشویم و مشکالت را با استفاده از توانمندی های داخلی رفع کنیم.

وی عنوان کرد: چند سال قبل از جنگ  ۳۳ روزه، آمریکا و صهیونیست ها در یک وحشت 
دائمی قرار داش��تند که مبادا گروهی به نام حزب اهلل در کنار مرز های س��رزمین های اشغالی 
فلسطین ایجاد شود، ولی بعد از جنگ ۳۳ روزه، 20 گروه مانند حزب اهلل در مرز های آن ها ایجاد 
شد؛ در واقع اگر در اقدامی احمقانه سعی نمی کردند تا در جنگ ۳۳ روزه حزب اهلل لبنان را از 

بین ببرند، شاید شاهد شکل گیری این گروه ها در کنار مرز های سرزمین های اشغالی نبودند.

پاسداران
قدرت دفاعی را افزایش می دهیم تا جنگ اتفاق نیفتد

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: قدرت دفاعی را افزایش می دهیم 
تا جنگ اتفاق نیفتد.

امیر حاتمی در نشس��ت بین المللی مین زدایی بشردوس��تانه اظهار داش��ت: 
خوش��حالم از اینکه امروز بخش هایی از س��ازمان ملل به مین زدایی در کش��ور ما 

کمک می کنند اما متاسفم از اینکه بخش های دیگری از سازمان ملل مثل شورای 
امنیت تدبیر غلط می کنند. اینکه امروز به ما می گویند شما نباید موشک و توان دفاعی 

داشته باشید اما به کشورهای دیگر اجازه می دهند منطقه ما را پر از سالح و بمب کند. 
وی تصریح کرد: ما اجازه نخواهیم داد، این اتفاق بیفتد و حتما قدرت دفاعی را افزایش 
می دهیم تا جن��گ اتفاق نیفتد. با مقاومت در مقابل زیاده خواهی هاس��ت که جنگ اتفاق 
نمی افتد و ما هم با عوارض آن مواجه نمی شویم. معتقدم جهان عاری از آثار جنگ ها نیازمند 

اراده و افزایش کمک نهادهای بین المللی برای پاکسازی زمین های آلوده به مین است.

امنیت و اقتدار

 دیپلماسی قوی با همسایگان 
برای مسائل اقتصادی ما هم خوب است

تأکی��د میکنم ارتباط روزافزون با همس��ایگان را. 
ما خب چهارده پانزده همس��ایه داریم، خیلی هایشان 
و اکثرشان کس��انی هس��تند که ما می توانیم با اینها 
ارتباطات خوب داش��ته باش��یم. از فرصتها اس��تفاده 
کنیم. من پیغام دادم به ش��ما راجع  به پاکس��تان که 
خب ش��ما گفتید که مش��غول مقّدمات هس��تید که 
این کار را انجام بدهید. عراق هس��ت، ترکیه هس��ت، 
پاکس��تان هست، کش��ورهای آس��یای غربی هست، 
جاهای دیگر هس��تند، باالخره ما ب��ا این مجموعه ی 
ب��زرگ در مس��ائل گوناگون میتوانی��م کار کنیم. این 
دیپلماسی قوی با همسایگان برای مسائل اقتصادی ما 
هم خوب اس��ت. به من این جور گزارش دادند که اگر 
چنانچه ما بتوانیم ]به ان��دازه ی[ ده درصد از فّعالّیت 
اقتصادی این کش��ورها، با آنها کار بکنیم، برای ما یک 
رق��م خیلی باالیی ]اس��ت[؛ ده درصد چیز زیادی هم 

نیست. یک مسئله این است.
 یکی ]هم[ مس��ئله ی اروپا اس��ت. بنده قباًل هم 
گفت��ه ام، االن ه��م میگویم ک��ه ارتباط ب��ا اروپا باید 
ادامه پیدا کند. البّته اروپا یک ش��کل نیست، جاهای 
مختلفش مختلفند، در یک چیزهایی مش��ترکند، در 
ی��ک چیزهایی نه، ج��ور دیگرند، روش��های مختلفی 
دارن��د. به هرح��ال با مجموع��ه ی اروپا - کش��ورهای 
اروپای��ی، نه جامع��ه ی اروپا - با کش��ورهای اروپایی 
بایس��تی ادامه ی ارتباط باش��د اّما قطع امید کنید از 
اینها؛ از اروپا قطع امید بکنید. اروپا جایی نیست که ما 
بتوانیم برای مسائل گوناگون خودمان از جمله همین 
مس��ئله ی برجام و مس��ائل اقتصادی و مانند اینها به 
آنها امید ببندیم؛ ن��ه، اینها کاری نخواهند کرد؛ قطع 
امید ]بکنی��د[. این قطع امید به معن��ای قطع رابطه 
نیس��ت، به معنای قطع مذاکره نیست؛ به معنای این 
اس��ت که ما تصمیم خودمان را جور دیگری بگیریم، 
این اس��ت معنایش و نگاه ش��ک آلود داشته باشید به 
وعده ه��ای آنها؛ به هرچه وعده میدهند، با تردید نگاه 
کنی��د. االن هم که دارند بازی درمی آورند. به نظر من 
در ای��ن قضایای مرب��وط به برج��ام و تحریمها دارند 
شوخی میکنند؛ در واقع اینها یک رفتار مناسبی االن 

با ما ندارند.
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مخاطب شمایید

#خبر_خوب
همزمان با آغاز سفر دیپلماتیک حسن روحانی 
رئیس جمه��ور کش��ورمان به ع��راق جمعی از 
کارب��ران فض��ای مج��ازی ب��ا انتش��ار پس��ت هایی از 
دولتمردان خواس��تند تا به واس��طه این سفر فکری به 
ح��ال هزین��ه  س��نگین ویزای س��فر به ع��راق بکنند. 
هزین��ه ای که به خصوص امس��ال این س��فر معنوی را 

برای بسیاری از دوستداران اهل بیت سخت کرده بود.
حاال پس از گذشت اولین روز حضور رئیس جمهور 
در ع��راق پروی��ز اس��ماعیلی مع��اون ارتباط��ات دفتر 
رئیس  جمهور نوشت: رهاورد سفر رئیس جمهور به عراق؛ 
با توافق ایران و عراق، صدور ویزا برای زائران و گردشگران 
ایرانی و عراقی از سوی هر دو کشور، از اواسط فروردین 
۹۸ رایگان شد. عملیات اجرایی راه آهن شلمچه - بصره 

بزودی آغاز می شود. #خبر_خوب #اربعین
انتش��ار این خبر با واکنش گس��ترده ای از سوی 
کارب��ران فضای مجازی رو به رو ش��ده اس��ت. آنان با 
هشتگ #خبر_خوب و #اربعین رضایت خود را از این 

تصمیم جدید دولت اعالم کردند. 

کنایه ضرغامی به آملی الریجانی
عزت اهلل ضرغامی رئیس سابق سازمان صداوسیما 
نوشت: آخر سال به ترافیک یوم الشک ها خوردیم. 
از شک در لیلة الرغائب و شک در چهارشنبه سوری گرفته 
تا ش��ک در نحوه حاللیت طلبی! احوط آن اس��ت که در 

زمان تودیع، دیگران ما را حالل کنند نه بلعکس!

 ما نه فقط در جنگ که
بر جنگ هم پیروز شدیم

حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور با انتشار 
ویدئویی نوش��ت: این س��رود مل��ی جمهوری 
اس��المی ایران است که در کاخ ریاست جمهوری عراق 
نواخته می ش��ود. این یعن��ی ما نه فقط در جنگ که بر 

جنگ هم پیروز شدیم. یاد شهدایمان گرامی باد.

 استوری وزیر ارتباطات در واکنش
به اهدای نشان ذوالفقار به سردار سلیمانی

محمدجواد آذری جهرم��ی وزیر ارتباطات در 
واکنش به اهدای نشان ذوالفقار از سوی رهبر 
معظم انقالب به سردار قاسم سلیمانی یک استوری با 

هشتگ »شایسته« منتشر کرد.

سیاست مجازی

ادامه از صفحه اول
روحان��ی در این مس��یر گام های سیاس��ی و 
تجاری محکم و ش��اید تاریخی را برداش��ت تا در 
ادامه س��فر خود در دیدار با آیت اهلل سیس��تانی با 
تکی��ه به روابط مذهبی دو کش��ور این توافقات را 
تکمیل کرده و س��ه ضلع مثلث سیاسی - امنیتی، 
اقتصادی - تجاری و ملی - مذهبی را کامل کرده 

و روابط دو کشور را بیمه کند.

 نقش مهم سیاسیون عراق در امنیت 
و ثبات تهران- بغداد

بر این اساس روحانی در ادامه دیدارهای سیاسی 
خود در عراق با »نوری المالکی« نخست وزیر اسبق 
ع��راق و رئیس ائتالف دولت قانون و دبیرکل حزب 
اس��المی دعوت عراق دیدار و با بیان اینکه همواره 
روابط خوبی میان ایران و عراق بوده اس��ت، گفت: 
افراد برجس��ته و سیاسیون عراق در هر مسوولیتی 
نقش مهمی در توس��عه، امنیت و ثبات این کشور 
و روابط دوجانب��ه تهران - بغداد ایفا می کنند. وی 
ب��ا تجلیل از مواضع پارلمان و دولت های گذش��ته 
ع��راق در زمینه رواب��ط و همکاری های فی مابین، 
اظهار داشت: مصمم به توسعه روابط و همکاری ها 

با عراق بر مبنای منافع مشترک هستیم.
نوری المالکی نیز در این دیدار، س��فر روحانی 
ب��ه عراق را س��فری مهم و تاریخی در مناس��بات 
دو کش��ور دانست و با تاکید بر حمایت همه احزاب 
و گروه های سیاس��ی عراق از توسعه روابط با ایران 
گفت: ایران و عراق  می توانند روابط و همکاری های 
خود را در زمینه های مختل��ف اقتصادی، تجاری، 
و  منطق��ه ای  همکاری ه��ای  و  س��رمایه گذاری 

بین المللی بیش از پیش گسترش دهند.

 نقش تاثیرگذار ایران و عراق
در منطقه دارند

ام��ا در ادام��ه دیداره��ای سیاس��ی روحان��ی 
حیدرالعبادی نخس��ت وزیر س��ابق عراق را دید که 
در این دیدار رئیس جمهوری اس��المی ایران با بیان 
اینک��ه ایران و عراق در کنار دیگر کش��ورهای دیگر 
منطق��ه مانند ترکیه نقش تأثیرگ��ذاری در منطقه 
ایفا می کنند، خاطرنش��ان کرد: باید تالش کنیم تا 
عالوه بر روابط دوجانبه، همکاری های چندجانبه در 
زمینه های گوناگون مانند ترانزیت، راه آهن و مبارزه با 
تروریسم را میان کشورهای منطقه گسترش دهیم.

حیدر العبادی نیز در این دیدار با مهم توصیف 
کردن س��فر روحانی گفت: دو کشور در سال های 
گذشته روابط و همکاری های بسیار نزدیکی بویژه 
در مبارزه با تروریس��م در منطقه داشته اند و امروز 
باید تالش کنیم تا مناسبات فی مابین در زمینه های 
مختلف اقتصادی، فرهنگی و تجاری بیش از پیش 
گسترش یافته و استمرار داشته باشد. همه احزاب 
و سیاسیون عراق از گسترش همکاری ها و روابط با 

جمهوری اسالمی ایران حمایت می کنند.
اهتمام برای توسعه همکاری های

در ادام��ه دیداره��ای رئیس جمهوری روحانی 
با محمد الحلبوس��ی رئیس و جمعی از نمایندگان 
مجلس عراق نیز به گفت وگو نشس��ت و با اش��اره 
به ض��رورت تعامل پارلمان  های ای��ران و عراق در 
راس��تای توس��عه و تقویت همه جانبه مناسبات و 
همکاری های دو کش��ور، گفت: خوشبختانه امروز 
اراده ق��وی و اهتمام جدی میان همه مس��ئوالن 
ایرانی و عراقی برای توسعه بیش از پیش مناسبات 
و همکاری ه��ای تهران - بغ��داد وجود دارد. وی با 
اش��اره به تصمیم دو دولت برای ارایه تس��هیالت 

در راس��تای ارتباط بیش از پی��ش تجار و فعاالن 
اقتصادی ایران و عراق، گفت: باید برای گس��ترش 

همکاری های بانکی دو کشور تالش کنیم.
روحانی اف��زود: ایج��اد بازارچه های مرزی در 
مرزهای مشترک دو کشور می تواند موجب تقویت 

روابط و همکاری های ایران و عراق شود.
محم��د الحلبوس��ی نی��ز در این دیدار س��فر 
رئیس جمهور اس��المی ایران به عراق را بسیار مهم 
و نقطه عطفی در روابط رو به توس��عه دو کش��ور 
دانس��ت و اظهار امیدواری کرد با تالش مسئوالن 
ش��اهد عرصه جدیدی در رواب��ط و همکاری های 
ای��ران و عراق بویژه در زمین��ه اقتصادی و تجاری 
باش��یم. وی تأکید ک��رد: پارلمان و همه گروه های 
سیاس��ی ع��راق از رویکرد دولت این کش��ور برای 
توس��عه مناس��بات و همکاری ها با دیگر کشورها 
بویژه جمهوری اس��المی ایران استقبال کرده و از 

توافقات دو کشور حمایت خواهد کرد.

با هم بزرگترین شکست را به تروریست ها 
وارد کردیم

اما در ادامه این س��فر رئیس جمهور در دیدار 
ب��ا نمایندگان اح��زاب و گروه های سیاس��ی عراق 
تاکید کرد: استقبال همه احزاب و گروه های ایران 
و عراق از توس��عه مناس��بات همه جانبه دو کشور، 
نشان می دهد که دو ملت نسبت به گسترش بیش 
از پیش روابط و همکاری ها هیچ اختالفی ندارند و 
می توانیم این راه را برای دستیابی به آینده ای بهتر 

برای منطقه ادامه دهیم.
روحان��ی گف��ت: در ش��رایطی ک��ه آمری��کا با 
تحریم ه��ای ظالمانه به دنبال اعمال فش��ار و فاصله 
انداختن میان کشورهای دوست مانند ایران و عراق 
است، باید در کنار یکدیگر در برابر زیاده خواهی آنان 
ایس��تادگی کنیم. در روزهایی که برخی از کشورها 
لبخند بر لب داشته و تصور می کردند که مردم عراق 
از تروریست های داعش شکست می خورند، ملت ایران 
در کنار مردم عراق بود و توانستیم، با هم بزرگترین 
شکس��ت را ب��ه تروریس��ت ها وارد کنیم.هنوز برای 
رسیدن به امنیت و ثبات کامل در منطقه و ریشه کن 
کردن تروریس��م راه طوالنی درپیش داریم.روحانی 
با بیان اینکه می دانیم ریش��ه مش��کالت در منطقه 
صهیونیسم و آنهایی هستند که می خواهند بر ثروت 
کشورهای منطقه مسلط ش��وند، گفت: قدرت های 
بزرگ به دنبال منافع خود و اختالف افکنی و مخالفت 

با رابطه و توسعه کشورها هستند.

همکاری های تجاری به نفع منطقه هم هست
اما در مس��یر توجه به اقتصاد رئیس جمهور در 
همایش مشترک تجاری ایران و عراق گفت: گسترش 
رواب��ط میان تجار و فعاالن اقتصادی به نفع دو ملت 
است.تاریخ، فرهنگ مشترک، قرابت دینی و فکری دو 
ملت، شرایط جغرافیایی و هم مرز بودن و همسایگی 
و امنیت ثبات، باعث توس��عه فعالیت های تجاری و 
اقتصادی میان ایران و عراق است. وی اظهار داشت: 
دو ملت ایران و عراق همواره در ایجاد امنیت ثبات در 
کنار یکدیگر بوده و در سال های اخیر، بهترین تجربه 

را در این راستا به ملل جهان نشان داده اند.
وی گفت: دولت و ملت ایران خوشحالند از اینکه 
از ابتدا در مس��یر مبارزه با تروریسم در کنار ملت و 
ارتش عراق قرار داشتند. فعاالن تجاری و اقتصادی 
ایران، حت��ی در روزهای ناامنی و خطر هم در کنار 
ملت عراق قرار داشتند و در آن شرایط فعالیت های 
اقتص��ادی خود را قطع نکرده و ب��ه آن ادامه دادند. 
امروز توافقات بسیار خوبی میان دو طرف حاصل شد 
که می تواند زمینه خوبی برای فعالیت بیشتر تجار و 

فعاالن اقتصادی دو کشور ایجاد کند.
روحان��ی با اش��اره به اینکه در ای��ن مذاکرات 
درخصوص تعرفه ترجیحی توافق ش��د، افزود: در 
زمینه استاندارد کاالها مقرر شد شرکت های مورد 
توافق دو کش��ور مبنای کار باشند. آمادگی داریم 
که تجار ایرانی در عراق فعال شده و کاالهای مورد 
نیاز را تأمین کنند تا بتوانیم به تراز قابل قبولی در 

تجارت دو کشور دست پیدا کنیم.
روحانی توافق دو کش��ور در زمینه تسهیل در 
ش��رایط تردد تجار و بازرگانان و مردم دو کشور را 
مورد اشاره قرار داد و گفت: مقرر شد ویزا همچنان 
میان دو کشور باقی بماند، اما پول ویزا حذف شده 
و به صورت مجانی ارایه شود که بر این اساس ابتدا 
جمهوری اسالمی ایران این تصمیم را اعالم کرده 
و متعاقب آن عراق اع��الم خواهد کرد که این امر 
ضمن تسهیل رفت و آمد مردم دو کشور در زمینه 

گردشگری و تجارت نیز مؤثر است.
رئیس جمهور گفت: ایران آماده توسعه مناسبات 
در بخش های مختلف از جمله انرژی و تأمین برق و 
گاز م��ورد نیاز عراق و اتصال راه آهن ایران به عراق 
اس��ت که این می تواند گام بزرگی در توسعه روابط 

اقتصادی و گردشگری دو کشور باشد.
روحان��ی با تأکید بر اینکه جمهوری اس��المی 
ایران مصمم به توس��عه روابط تجاری و اقتصادی 
با ع��راق و افزایش حجم مب��ادالت از 12 میلیارد 
دالر به 20 میلیارد دالر است، گفت: تسهیل روابط 
بانکی و اجرای توافقات در این راستا می تواند یک 
فرص��ت تاریخی بزرگ ب��رای دو دولت، دو ملت و 
فعاالن اقتصادی بوج��ود آورد.این فرصت تاریخی 

می تواند نقطه عطفی در روابط دو کشور باشد.
رئیس جمه��ور گف��ت: دو ملت ای��ران و عراق 
دارای هدف و آرمان واحد و نظرات مشترک نسبت 
به مس��ایل منطقه هس��تند و مطمئناً مناسبات و 
همکاری های گسترده تجاری و اقتصادی دو کشور 

به نفع دو ملت و منطقه خواهد بود.
ع��ادل عبدالمهدی نخس��ت وزیر ع��راق نیز در 
این همایش با اش��اره به مذاکرات و توافقات مثبتی 
هیأت های عالی رتبه ایران و عراق در راستای توسعه 
همه جانبه مناسبات و همکاری های گوناگون به ویژه 
در زمینه اقتصادی و تجاری، گفت: مصمم به توسعه 
روابط همه جانبه با جمهوری اسالمی ایران هستیم.

روابط بسیار ممتاز و مثال زدنی است
اما در ادامه این رایزنی های سیاسی و اقتصادی 
و مل��ی، روحان��ی در دی��دار با نخبگان، عش��ایر و 
رهبران مذهبی عراق گف��ت: امروز روابط دو ملت 
ایران و عراق یک روابط بس��یار ممتاز و مثال زدنی 

در منطقه و جهان اس��ت. اینکه ملیون ها عراقی و 
ایرانی در طول سال به کشور هم دیگر رفت و آمد 
می کنند نش��ان عالئ��ق تاریخ��ی و فرهنگی میان 
دو مل��ت ب��زرگ ایران و عراق اس��ت. در مذاکرات 
درخص��وص همه مباحث مهمی ک��ه مورد نظر دو 
دول��ت در حوزه دوجانبه، منطق��ه ای و بین المللی 

بود، گفت وگو و به توافقات خوبی دست یافتیم.
رئیس جمهور با ابراز خرسندی از اینکه درهمه 
شرایط پیچیده و سخت منطقه، ملت های ایران و 
عراق پیوسته در کنار هم بوده اند، افزود: در جریان 
مبارزه با داعش، جمهوری اس��المی ایران در کنار 
م��ردم عراق ب��ود. روحان��ی با برش��مردن اهداف 
قدرت های س��لطه گر از کش��اندن تروریس��ت ها و 
داعش به منطقه، گفت: ایجاد شکاف و تفرقه میان 
کشورها و ملت های منطقه، ایجاد اختالفات عمیق 
می��ان قبایل و مذاه��ب، توجیه حضور نامش��روع 
خ��ود در منطق��ه، انهدام عراق و س��وریه و برخی 
کش��ورهای منطقه و در نهایت معرفی خودشان به 
عنوان منجی و در نهایت ارائه چهره ای خش��ن از 

اسالم، از جمله اهداف قدرت های سلطه گر بود.
رئیس جمه��ور با تاکید بر اینک��ه ملت بزرگ 
ع��راق و س��وریه و مردم هوش��یار منطق��ه، تمام 
توطئه ه��ای قدرت های اس��تکباری را نقش بر آب 
کردند، اظهار داشت: مس��لمانان منطقه توانستند 
به دنیا بگویند که این تروریست ها مسلمان واقعی 
نیس��تند و بر خالف تبلیغات اسالم ستیزانه، اسالم 
دین عدالت، رحمت و همزیس��تی مسالمت آمیز با 

همه اقوام و ادیان است.
روحانی بیان داش��ت: ما توانستیم برای دنیا به 
خوبی ش��رح دهیم که تروریست ها مسلمان واقعی 
نیستند آنچه می گویند از اسالم نیست و اسالم دین 
رحمت، عدالت و همزیس��تی مسالمت آمیز با همه 
ادیان اس��ت. وی ادامه داد: توانستیم به دنیا بگوییم 
عام��ل اصلی ایجاد تروریس��ت ها و کس��انی که این 
تروریست ها را ساماندهی کردند خود استکبار جهانی 
بوده است. تروریس��ت ها اسلحه و پولشان را از کجا 
تامین می کردند؟ آثار تاریخی کشور ها را در کجا به 
فروش می رسانند و نفت سوریه و عراق را نیز در چه 
بازاری به فروش می رسانند؟ نگذاریم آنها خودشان را 
به منجی منطقه معرفی کنند. آنها تنها با هواپیماها 
و هلیکوپترهای خودشان عملیات های نمایشی انجام 
دادند آن قدرتی که توانس��ت تروریست ها را از بین 

ببرد وملت، ارتش و فتوای مرجعیت در عراق بود
روحانی تاکید کرد: امروز روابط دو ملت ایران 
و عراق یک روابط بس��یار ممت��از و مثال زدنی در 
منطق��ه و جهان اس��ت. اینکه ملیون ه��ا عراقی و 
ایرانی در طول س��ال به کش��ور ه��م دیگر رفت و 
آمد می کنند نشان عالئق تاریخی و فرهنگی میان 
دو ملت بزرگ ایران و عراق اس��ت. ما می خواهیم 
یک ارتباطی داشته باشیم که هر وقت دنیا به فکر 
عراق اس��ت بداند عراقی در کنار ایران به هر وقت 
به فکر ایران است بداند ایرانی در کنار عراق است 
ما می خواهیم در کنار همدیگر سازنده یک قدرت 

بزرگ در منطقه باشیم نه بر علیه کشور دیگر.
روحان��ی افزود: تصمی��م گرفتیم راه آهن های 
دو کش��ور را به ه��م متصل کنی��م. روابط تجاری 
را تس��هیل کنیم و مبلغی که ب��رای ویزا پرداخت 
می ش��ود را ابتدا ایران اعالم کرد که این پول ویزا 
را حذف میکند و س��پس ع��راق هم اعالم کرد که 
به همین صورت اق��دام می کنند.ما البته عالقمند 
بودیم که کال ویزا برداشته شود و بین دو کشور و 
به راحتی ملت ها با هم رفت و آمد کنند اما دولت 
ع��راق در این مرحله معتقد بود که ما مبلغ ویزا را 

برداریم و آن را بگذاریم برای مرحله بعد.
وی گفت: ما به طرف عراقی پیشنهاد دادیم که 
می توانیم روابط اقتصادی دو کش��ور را با پول ملی 
خودمان انجام دهیم و نیاز به ارز خارجی نداش��ته 
باشیم. اعالم آمادگی کردیم که تمام آزمایشگاه های 
دانش��گاه های عراقی را با همه امکان��ات و توان به 
همکاری های علمی که داریم نوس��ازی و بازسازی 
کنی��م. عالقه مند هس��تیم دانش��گاه های ما مراکز 
علمی ما هر چه نزدیکتر همکاری های بیش��تری را 
با هم داشته باشد و نکته آخر این است که وحدت 

ملت عراق چقدر برای ما اهمیت دارد.
رئیس جمهور بیان داش��ت: ما می دانیم که اگر 
وحدت طایفه ها و اقوام و مذاهب و ادیان نباشد آن 
جامع��ه نمی تواند قدرت واقعی خودش را در مواقع 
الزم در برابر مشکالت و تهدیدات به خوبی استفاده 
کنند. اگر فردی در عراق به دس��ت تروریس��ت ها 
کش��ته می شد اش��ک تاثر ما جاری می شد قبل از 
اینکه بپرس��یم آن فردی که کشته شده دارای چه 
زبان، مذهب و عقیده ای بوده است. اگر یک بیگناه 

کشته شود انسانیت قربانی شده است.

نقش تأثیرگذاری در منطقه
اما در ادام��ه دیدارهای سیاس��ی روحانی در 
دیدار با س��یدعمار حکیم رئی��س جریان حکمت 
وطنی عراق با اش��اره به اینکه ایران و عراق نقش 
مه��م و تأثیرگذاری در منطقه ایفا می کنند، گفت: 
باید متناسب با شرایط، آرمان ها و اهداف دو ملت 
و دو کش��ور برنامه ریزی کرده و در راستای توسعه 
همه جانبه همکاری ها و مناس��بات تهران - بغداد 
گام برداری��م. جمهوری اس��المی ای��ران آمادگی 
دارد تا همچون گذش��ته در راستای حل معضالت 
منطقه ای و توس��عه گفت وگوه��ا و تعامالت میان 

کشورهای منطقه گام بردارد.
س��یدعمار حکیم گفت: وظیفه خود می دانیم 
تا در برابر فضاس��ازی ها، زیاده خواهی ها و تبلیغات 
گس��ترده مس��تکبران و قدرت های ب��زرگ علیه 

جمهوری اسالمی ایران ایستادگی کنیم.

اهمیت حشدالشعبی برای ثبات عراق
در ادام��ه دیداره��ا روحانی در دی��دار با فالح 
الفی��اض رئی��س حشدالش��عبی و مش��اور امنیت 
ملی عراق با تجلی��ل از مجاهدت ها، فداکاری ها و 
افتخارآفرینی های حشدالشعبی در مسیر مبارزه با 
تروریس��م و ایجاد ثب��ات و امنیت در عراق، گفت: 
حشدالشعبی، جایگاه بس��یار مهمی در فرهنگ و 

تقویت همبستگی ملی عراق داشته و دارد.
روحانی اربعین حس��ینی و حض��ور میلیونی 
زائران ابا عبداهلل الحس��ین)ع( در عراق را بهترین 
نم��اد از عش��ق دو ملت به اهل بیت)ع( دانس��ت و 
اظهار امیدواری کرد تا اهداف دو ملت در راستای 

صلح و توسعه منطقه محقق شود.
فال��ح الفیاض نی��ز در این دیدار س��فر رئیس 
جمهور اسالمی ایران به عراق را مهم و در راستای 
مناف��ع دو ملت دانس��ت و گفت: توس��عه روابط و 
همکاری ها میان ایران و عراق زمینه س��از تحوالت 
بزرگ در منطقه خواهد بود. گسترش همکاری های 
فرهنگی، علمی و اجتماعی دو کشور پشتوانه مهم و 
بزرگی برای نزدیکی بیش از پیش دو ملت و توسعه 
دو کش��ور خواهد بود. وی افزود: عراق همواره خود 
را مدافع جمهوری اس��المی ای��ران در عرصه های 
گوناگون می داند و به دس��تاوردها و پیشرفت های 
سیاسی، اقتصادی، منطقه ای و بین المللی همسایه 

برادر خود ایران افتخار می کند.

در روز دوم سفر روحانی به عراق پیگیری شد؛

با هم؛ برای نابودی اسرائیل
ایران، عراق، سوریه و روسیه، جاده تجاری جدید ضدتحریم

پنج دقیقه جنجالی کاندیدای پوششی
برای مرور وعده های انتخاباتی تان چقدر وقت می خواهید؟

زینب رازدشت

پانزده��م  رئیس جمه��ور،   اول  مع��اون  اسفندماه طی مطلبی در صفحه شخصی دست بـه نقد
خود در توئیتر نوش��ت: »همه حرف هایی ک��ه علیه دولت زده 
می ش��ود را می توان ظرف ۵ دقیق��ه جواب داد. وقتی زمان آن 
برسد حتما جواب خواهیم داد اما االن شرایط کشور به گونه ای 
اس��ت که هیچ موضوعی و هیچ دغدغه ای مهم تر از اداره کشور 
و رفع مش��کالت زندگی مردم نیس��ت. به همی��ن دلیل ما به 

خاطر مردم و کشورمان باید برخی از ادعاها را تحمل کنیم«.
این ادعای اس��حاق جهانگیری با واکنش های بس��یاری از 
س��وی فعاالن فضای مجازی روبه رو ش��د ت��ا جایی که برخی 
از فع��االن توئیتری در واکنش با برش��مردن ضعف های دولت 
تصریح کردند: دولت به جای پاس��خ پنج دقیقه ای به فکر حل 
مشکالت معیشتی مردم باشند. برخی دیگر هم اینگونه پاسخ 
دادن��د ه جهانگیری پنج دقیقه پاس��خگوی مش��کالت مردم 

باشند که آنها به همین پنج دقیقه هم راضی هستند.
در ذی��ل تنه��ا به برخ��ی از این واکنش ها ک��ه در فضای 

مجازی صورت گرفت اشاره می کنیم:
حس��ین س��الح ورزی نای��ب رئیس ات��اق ایران نوش��ت: 
جهانگی��ری مهم نیس��ت ظ��رف چند دقیق��ه می تواند جواب 
مخالفان دول��ت را بدهد بلکه مهم این اس��ت که چقدر وقت 
الزم دارد تا سیاست گذاری کشور را به مدار عقالنیت و توسعه 

بازگرداند.«
بیژن مق��دم فعال رس��انه ای عنوان کرد ک��ه می تواند از 
صداوس��یما درخواست کند تا به جای پنج دقیقه چند ساعت 

وقت در بهترین ساعت به جهانگیری اختصاص دهد.

همچنی��ن ابوالفض��ل مظاه��ری دبی��ر اس��بق اتحادی��ه 
انجمن های اس��المی دانشجویان مس��تقل با انتقاد از عملکرد 
دول��ت در قالب طنز گفت که جهانگی��ری در پنج دقیقه تنها 

می تواند گزارشی از عملکرد دولت را ارائه کند.
در این میان س��یدمحمد حس��ینی وزیر س��ابق ارشاد در 
توئیت��ی دول��ت دوازدهم را ضعیف ترین دول��ت بعد از انقالب 

عنوان کرد و گفت که ۵ س��ال و نیم با حرف بدون عمل، 
چنان فش��اری بر مردم وارد کرده که دیگر گوش ش��ان 
به مغلطه ها و سفس��طه ها بدهکار نیس��ت. پنج دقیقه 
که هیچ ۵00 ساعت توجیه گری هم نمی تواند آبروی 
رفته را برگرداند و محبوبیت زیر 100 درصد روحانی 

را ترمیم کند.
در ادام��ه توئیت ها برخی از فعاالن مجازی، 

این ادعای اخیر معاون اول رئیس جمهور 
را اس��تمرار همان وعده های انتخاباتی 
وی دانس��ته آن را ف��رار رو به جلوی 
وی از پاس��خ به انتظ��ارات مردم از 

دولت تعبیر کردند.
 حجت االس��الم حس��ین قیومی 
ب��ه  مردم س��االری  ح��زب  عض��و 
نش��ده جهانگیری  محقق  وعده های 
در زمان انتخابات اشاره و گفت: بهتر 

است معاون اول رئیس جمهور به جای 
چنین ادعاهایی درباره وعده های تحقق 

نیافته انتخاباتی اش با مردم صحبت کند.
همچنی��ن عب��اس عبدی فع��ال سیاس��ی اصالح طلب و 
از تئوریس��ین های این جناح در یادداش��ت تلگرامی نوش��ت: 
جهانگی��ری باید تابس��تان ۹۶ )آغاز به کار دولت دوم حس��ن 
روحان��ی( تصمیم نهای��ی را می گرفت و ح��اال دیگر برای هر 

اقدامی خیلی دیر شده است«.
بخ��ش دیگری از فع��االن مجازی ب��ر این موضوع 
تأکید داش��تند ک��ه جهانگیری در زم��ان انتخابات 
وعده های بس��یاری داده بود مبنی بر اینکه پس از 
رأی آوردن مش��کل بیکاری را ح��ل خواهد کرد و 

حتی مانع از گرانی های سرسام آور می شود. 
ادعای جهانگیری درباره پاسخ  دادن به منتقدان 
ط��ی ۵ دقیقه در حالی اس��ت که هنوز زمان 
زی��ادی از مناظرات انتخاباتی س��ال ۹۶ 
نگذش��ته اس��ت. آنجا که مع��اون اول 
رئیس جمه��ور در نق��ش کاندی��دای 
پوشش��ی وارد عرصه انتخابات شد تا 
برخی از هجمه ها علیه دولت را پاسخ 
گفت��ه و با حمله به منتقدان و رقبای 
انتخاباتی، فض��ای انتخابات را به نفع 

رئیس خود یعنی روحانی تغییر دهد.
جهانگیری در بخش��ی از وعده های 
انتخابات��ی اش گفته بود: »اگ��ر ما پیروز 
بشویم دیگر هیچ کس در ایران سرگرسنه 

زمین نخواهد گذاشت و هیچ کارتن خوابی دیگر نخواهد بود«
انتخابات با پیروزی روحانی به پایان رسید اما هنوز سالی 
از انتخابات نگذش��ته که آقای جهانگیری در مراس��م روز ملی 
ص��ادرات س��خنانی بر زب��ان راند که تعجب هم��گان را در بر 
داش��ت. وی مدعی ش��د در دولت هیچکاره است تا جایی که 

حتی اجازه برکناری منشی خود را نداشته است.
ای��ن اظهارات که مدعی بی اختی��ار بودن جهانگیری و در 
نتیجه رفع کننده مس��ئولیت از او است را می توان با وعده های 
انتخاباتی اش مقایس��ه ای کرد. همان روزهایی که او از اصالح 

شدن وضعیت اقتصادی کشور صحبت می کرد.
ب��ا این تفاس��یر، جهانگیری ک��ه بنا به گفت��ه خودش که 
حتی قادر به تغییر منش��ی خود نیست، چگونه می تواند چنین 
ادعایی داش��ته باشد مبنی بر اینکه در عرض ۵ دقیقه می تواند 
پاس��خ منتقدانش را بدهد. او نه ۵ دقیقه بلکه ۵ س��ال فرصت 
پاسخگویی داشت و ۵ سال فرصت کمی برای پاسخگویی نیست 

و می توانست طی این سال حرف های خود را با مردم بزند.
مردم این روزها مش��کالت اقتصادی،  معیشتی و گرانی ها 
را با پوس��ت و گوشت خود احس��اس می کنند و هر روز شاهد 
تورم روزافزون،  گرانی افسارگس��یخته قیمت ها و تنگ ش��دن 
سفره زندگی شان هستند و منتظرند تا اقدامی هرچند کوچک 
از سوی دولتمردان برای رفع این نابسامانی ها ببینند حال که 
اقدامی عملی مش��اهده نمی کنند ادعاهایی از جنس اظهارات 
اخی��ر جهانگیری نه تنها دردی از آنه��ا دوا نخواهد کرد بلکه 
نمکی بر زخم های آنهاس��ت. اکنون دیگر سال ۹2 نیست که 
دولتمردان با وعده های خالی بتوانند جامعه را اقناع کنند بلکه 
شیش��ه عمر دولت رو به پایان است و چندان وقت پاسخگویی 
به مشکالت ندارند این روزها، روزهای تحقق وعده های دولت 

است نه دادن وعده های جدید.  فارس


