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 از سوی فرمانده معظم کل قوا صورت گرفت:

 اهدای نشان ذوالفقار
به فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران

سپاه  قدس  نیروی  فرمانده  سلیمانی  قاسم  حاج  پاسدار  سرلشکر  سردار 
پاسداران انقالب اسالمی از سوی فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت اهلل العظمی 

خامنه ای به دریافت نشان ذوالفقار مفتخر شد.
به گزارش یکشنبه شب ایرنا به نقل از دفتر حفظ و نشر آثارحضرت آیت اهلل العظمی 
خامنه ای، سردار سرلشکر پاسدار حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسدارن 
انقالب اسالمی به دریافت نشان ذوالفقار از سوی فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت اهلل 
العظمی خامنه ای مفتخر شد. نشان ذوالفقار پر افتخار ترین نشان نظامی ایران است 

که پس از انقالب برای نخستین بار توسط رهبری به سرلشگر سلیمانی اعطا می شود.
پیش از این پر افتخار ترین نشان نظامی ایران فتح بود که سلیمانی سه نمونه از آن را 
بر سینه داشت. قاسم سلیمانی ۲۰ اسفند ۱۳۳۵ در روستای کوهستانی و دورافتاده قنات 
ملک در استان کرمان چشم به جهان گشود. وی در ۱۲ سالگی، پس از پایان تحصیالت 

دوره ابتدایی، زادگاه خود را ترک کرد و مشغول به کار ساختمان در کرمان شد.
با شروع جنگ تحمیلی، وی راهی جبهه شد و کمی بعد، فرمانده بسیجی های 
هم والیتی اش شد و سپس لشگری از بسیجی ها تشکیل داد که به لشکر ۴۱ ثاراهلل 
شهرت یافت. وی در طول دوران دفاع مقدس، با لشگر تحت  امر خود در عملیات های 

زیادی از جمله، والفجر ۸، کربالی ۴، کربالی ۵ و تک شلمچه حضور موثر داشت.
قاسم سلیمانی اولین بار در آذر ۱۳6۰ در عملیات مشترک ارتش و سپاه بنام عملیات 
طریق  القدس در غرب سوسنگرد بر اثر انفجار گلوله خمپاره از دست راست و شکم به 
شدت مصدوم شد. باپایان جنگ، لشگر ۴۱ ثاراهلل به فرماندهی سردار سلیمانی به کرمان 

بازگشت و درگیر جنگ با اشراری شد که از مرزهای شرقی کشور هدایت می شدند.
قاسم سلیمانی پس از دوران دفاع مقدس تا زمانی که به سمت فرماندهی سپاه قدس 
منصوب شد، با باندهای قاچاق مواد مخدر در نزدیکی مرزهای ایران و افغانستان جنگید.
وی در سال ۱۳۷6، از سوی حضرت آیت اهلل خامنه ای، فرماندهی کل قوا، به تهران 

فراخوانده و مسوولیت سپاه قدس به او سپرده شد.
رهبر معطم انقالب که بهمن ماه ۱۳۸9 درجه سرلشگری را به سلیمانی اعطا کرد، در 

تقدیر از عملکرد قاسم سلیمانی از او به عنوان »شهید زنده« نام برده است.
محبوبیت سردار سلیمانی بعنوان یک شخصیت بلند مرتبه نظامی از جنگ علیه داعش 
در خط مقدم عراق و سوریه شروع شد و هنوزم هم این حضور و محبوبیت پیوسته ادامه 
دارد. دیوید پترائوس ژنرال ۴ ستاره ارتش آمریکا که باالترین درجه نظامی در ارتش 
ایاالت متحده محسوب می شود درباره حاج قاسم سلیمانی گفت: چیزی که من می توانم 

بگویم این است که وی فردی بسیار توانمند، مدیر و دشمنی شایسته است.
نیویورک تایمز، در سپتامبر ۲۰۱۳ او را به عنوان »دشمنی که هم مورد تنفر و هم مورد 
تحسین است« توصیف کرد. جان مگوایر افسر سابق سازمان سیا در عراق می گوید »او 

قوی ترین مامور مخفی در خاورمیانه است ... و هیچ کس او را نمی شناسد.«
روزنامه امریکایی »مک کلثی« در سی ام مارس ۲۰۰۸ گزارش داده بود:»سلیمانی 
برای توقف درگیری ها میان نیروهای امنیتی عراق که بیشترشان شیعه هستند و 
نیروهای رادیکال مقتدی صدر در شهر بصره، پا در میانی کرده است. یکی از نخستین و 

مهمترین پیروزی های سلیمانی بر امریکا در عراق، ایجاد برتری سیاسی بود، نه نظامی.
زلمای خلیل زاد، سفیر سابق امریکا در افغانستان نیز می گوید:»همان قدر که مقامات 
امریکایی سلیمانی را به جنگ افروزی متهم می کنند، او در ایجاد صلح نیز برای رسیدن 
به اهدافش فعال بوده است. او در پایان دادن به درگیری های نیروهای مقتدی صدر و 
نیروهای عراقی در بصره، نقشی حیاتی داشت، تهدیدی که می رفت ناآرامی های آن 

گسترش یافته و پیامدهای وخیمی به ویژه برای منابع نفتی عراق در پی داشته باشد.«
یکی از نمایندگان مجلس عراق که از دستیاران ارشد نوری المالکی هم هست، درباره 
سردار سلیمانی می گوید:»او فقط یکبار در این هشت ساله به عراق آمده است. او فردی 
است که آرام سخن می گوید و منطقی و بسیار مؤدب است. وقتی با او حرف می زنید، 
بسیار ساده برخورد می کند. تا زمانی که پشتوانه او را نشناسید، نمی دانید چه قدرتی 
دارد، هیچ کسی نمی تواند با او بجنگد.« یک مقام سابق ارشد عراقی نیز قاسم سلیمانی 
را فردی زیرک و استراتژیستی به شدت باهوش توصیف کرده و گفته بود: »زمانی که وارد 
اتاقی می شود که مثالً ۱۰ نفر در آن حضور دارند، او جلو نمی آید، همان جا در طرف دیگر 
اتاق بسیار آرام می نشیند. صحبتی نمی کند، نظری نمی دهد و تنها می نشیند و گوش 
می دهد؛ و اگرچه قطعا همه ی در آن اتاق تنها به او فکر می کنند«. مجله فارن پالیسی 
در جدیدترین گزارش خود قاسم سلیمانی را در لیست ۱۰ متفکر برتر عرصه دفاعی 
امنیتی قرار داد. این مجله با قرار دادن نام سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس در 
فهرست ۱۰ نفره از متفکران سراسر جهان در عرصه دفاعی-امنیتی درباره وی نوشت: 
قاسم سلیمانی به مدت دو دهه است که تالش های نظامی ایران را هدایت می کند اما 
نقش او هیچ گاه بزرگ تر از امروز نبوده است. اکنون سلیمانی با دریافت نخستین نشان 
نظامی ذوالفقار در تاریخ جمهوری اسالمی ایران از دست رهبر معظم انقالب در جایگاه 
پر افتخار ترین فرمانده نظامی کشور قرار گرفت. پیش از این پر افتخار ترین نشان نظامی 

ایران فتح بود که سلیمانی سه نمونه از آن را بر سینه داشت.

اخبار

سید جمال؛ ایرانی یا افغان؟
ادامه از صفحه یک

در ۱۰ مارس ۱۸9۷ میالدی مطابق با 6 شوال ۱۳۱۴ قمری در گورستان مشایخ 
استانبول دفن شد و ۵۰ سال بعد که دولت ترکیه تشکیل شد و مقارن با سال ۱۳۲۳ 

خورشیدی بود استخوان هایی به کابل انتقال یافت. 
اگر عثمانی ها سر کار بودند اجازه نمی دادند و این دولت الییک ترکیه بود که ترجیح 
می داد چهره ای که نه با نام سرزمین که با ایده های اسالمی شناخته می شود در خاک 
آنان مدفون نباشد. سکوت شاه جوان و دولت ایران نیز در قبال این انتقال سه دلیل 
داشت: نخست این که محمد رضا پهلوی جوان آن قدر صنم و گرفتاری به خاطر جنگ 
جهانی و تنش با اتحاد شوروی بر سر آذربایجان داشت که به این فقره نیندیشد. دوم 
این که شاهی که از عهده انتقال زنده و مرده پدرخودش به کشور برنمی آمد چگونه می 
توانست به دنبال انتقال جسد سید جمال باشد؟ سوم هم این که درست یا نادرست سید 
جمال به عنوان آمر ترور ناصر الدین شاه قاجار شهرت داشت و با همه نفرت پهلوی ها از 
قاجار دولت پادشاهی پهلوی عالقه ای به انتقال پیکر فرد مشهور به فرمان دهنده قتل 

یک پادشاه نداشت.
۵. در تصاویر دو تذکره یا گذرنامه او - یکی از سر کنسول گری وین و زمان عزیمت به 
روسیه صادر شده و دیگری از مصر برای او صادر شده – نشانی از »افغانی« نمی بینیم 
و همین نشان می دهد در سال های بعد و حول و حوش همان نقل خاطره اعتماد 
السلطنه )صنیع الدوله( این عنوان را برای خود برگزیده و مربوط به سال های آخر است 

و بر پایه مالحظات عثمانی.
6- ادوارد براون در همان کتاب انقالب ایران به مالقات سید و ناصر الدین شاه در مونیخ 

و قبل از تیره شدن روابط آنان اشاره می کند و می نویسد:
» سید جمال الدین در پایتخت روسیه بود که ناصر الدین شاه از آنجا عبور و چند روزی 
توقف کرد. شاه طالب مالقات او شد. لیکن او اعتنایی به مالقات و مصاحبت او نشان نداد. 
بعد در مونیخ بین او شاه مالقات دست داد و شاه به او تکلیف کرد که او را صدر اعظم 

خویش خواهد ساخت.«
آیا امکان دارد شاه ایران – آن هم ناصر الدین شاه- که آخرین پادشاه به معنی سنتی 
کلمه و حاکم بر جان و مال و ناموس و دارای قدرت مطلقه بوده به »سید جمال افغانی« 

پیشنهاد صدارت ممالک محروسه ایران را بدهد ؟!
۷- سید جمال الدین نه یک ایرانی ناسیونالیست که معتقد به انترناسیونالیسم )جهان 

وطنی( بود. جرج زیدان در کتاب مشاهیر شرق می نویسد:
» آرزوی او وحدت مسلمین اقالیم جهان تحت لوای یک امپراتوری بزرگ و خالفت 
عالیه بوده « و بر این پایه می توان گفت به عمد خود را افغان می خواند تا فراتر از یک 
ملیت شناخته شود.   ممکن است گفته شود به قول ادوارد براون مستشرق اعتمادی 
نیست و قصد تفرقه داشته و از کجا که مهدی بامداد هم آن خاطره را از خود نساخته 
باشد یا کتابی در هندوستان است که با حروف سربی به چاپ رسیده )تتمه البیان فی 
تاریخ االفغان( که در آن به استناد امضای سید از او با عنوان افغانی یاد شده اما اگر همه 
این موارد را بپذیریم باز مهم ترین منبع که جای کمترین تردید ندارد همان روزنامه 

خاطرات اعتماد السلطنه )صنیع الدوله( است که در بند اول نقل شد.
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پیام تبریک ظریف به سردار سلیمانی
محمد جواد ظریف در پیامی به سردار قاسم سلیمانی به خاطر دریافت نشان ذوالفقار، باالترین نشان نظامی کشور به او تبریک گفت .  به گزارش ایسنا، در پیام وزیر خارجه کشورمان آمده است: برادر عزیزم سردار سرلشکر قاسم سلیمانی افتخار دریافت نشان ارزشمند 

ذوالفقار از سوی فرماندهی معظم کل قوا را صمیمانه تبریک می گویم. مجاهدت خالصانه شما و همرزمان ایثارگر در مبارزه با تروریسم تکفیری و افراطی گری برآمده از کانون های شرارت در منطقه و جهان زمینه را برای ایجاد منطقه ای قوی، باثبات و عاری از خشونت و 
افراطی گری فراهم ساخته است که با عنایات الهی، خودباوری و مقاومت ملت ها و درایت سیاسی همه رهبران منطقه می تواند به آینده ای بهتر برای همه مردمان رنج کشیده این منطقه منجر شود. تداوم موفقیت های درخشان جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

 رییس جمهوری پیش از عزیمت به عراق:

برادری ایران در حق عراق در یادها باقی می ماند

 بخشنامه نوروزی وزیر کشور به استانداران

 رییس جمهوری گفت: برادری ایران در حق کشورهای 
منطقه از جمله عراق در یادها باقی خواهد ماند و رابطه ما 
وبغداد قابل قیاس با رابطه این کشور با اشغالگری همچون 

آمریکا نیست.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حجت االسالم و المسلمین 
»حسن روحانی« پیش از عزیمت به عراق در فرودگاه مهرآباد 
اظهار داشت: ایران بسیاری از نیازهایش را می تواند از عراق تامین 
کند و در این سفر طرح های مهمی در دست داریم و برای ما 
موضوع ترانزیت اهمیت خاصی دارد و عالقه مند به توسعه راه های 

ارتباطی میان ایران و عراق هستیم.
وی به عالقه مندی برای راه اندازی خط راه آهن ایران با عراق 
اشاره و عنوان کرد: این اتفاق می تواند به نفع دو کشور و زائران 

باشد.
رییس جمهوری تصریح کرد: احداث شهرک های صنعتی، مورد 
عالقه طرفین است؛ همچنین مسئله محیط زیست و بحث گرد 
و غبار موضوعاتی است که می توان درباره آن اقدامات مشترک 

انجام داد.
و  دارند  نیز حضور  بازرگانان  این سفر  داد: در  ادامه  روحانی 
نشستی اقتصادی نیز خواهیم داشت و با عشایر و سیاسیون نیز 

مالقات خواهیم کرد.
وی گفت: امیدواریم این سفر به نفع ملت و توسعه روابط دو 
کشور باشد و در همه زمینه ها از بهداشت و درمان، تجارت، 
سرمایه گذاری، ترانزیت، گردشگری و امنیت منطقه مباحث و 

جلسات موثری داشته باشیم.
روحانی به سفر مخفیانه رییس جمهوری آمریکا به پایگاه های 
نظامی آمریکا در عراق اشاره و تصریح کرد: رابطه ایران و عراق 
با یک کشور اشغالگر همچون امریکا قابل مقایسه نیست؛ آمریکا 
در منطقه منفور است، بمب هایی که آمریکایی ها بر سر عراقی 
ها، مردم سوریه و دیگر کشورهای منطقه فرود آوردند فراموش 
شدنی نیست و برادری ایران نسبت به کشورهای منطقه هم در 

یاد کشورهای منطقه خواهد ماند.
وی با بیان این که روابط عراق با ایران با روابط آنها با آمریکا به 
عنوان یک کشور اشغالگر قابل مقایسه نیست، گفت: آمریکا یک 

کشور اشغالگر و منفور در منطقه است.
رییس قوه مجریه خاطرنشان کرد: مردم منطقه بمب هایی که 
آمریکایی ها بر سر مردم افغانستان، سوریه،عراق و یمن می ریزند و 

مداخالت و خیانت های آمریکایی را فراموش نمی کنند.
روحانی یادآور شد: مردم منطقه وفا و برادری ایران نسبت به 
کشورهای این منطقه از جمله لبنان و سوریه، یمن و افغانستان 

را از یاد نمی برند.
وی همچنین درباره اهداف سفر خود به عراق گفت: این سفر 

به دعوت رسمی جمهوری و نخست وزیر عراق انجام می شود.
رییس جمهوری افزود: خوشحالم که به زیارت عتبات عالیات 
در عراق نیز مشرف می شوم که زیارت ائمه اطهار )ع( در خاک 
عراق آرزوی همه مسلمان و به ویژه شیعیان و خاصه ایرانیان است.
روحانی روابط ایران و عراق را ویژه دانست و گفت: گسترش 

روابط دو جانبه تهران - بغداد از اهداف مهم این سفر است.
وی ادامه داد: ملت ایران در سالیان گذشته از یک آزمایش بزرگ 
سربلند بیرون آمد، مردم منطقه هر کجا با مشکل رو به رو شدند 

و هر کجا کمک خواستند ما با تمام توان به کمک آنها شتافتیم.
رییس جمهوری همچنین اظهارداشت: ما در روزهای سخت به 
یاد مردم عراق بودیم و امروز هم در روزهای صلح و امنیت باز هم 

در کنار ملت عراق هستیم.
روحانی به زمینه های همکاری های فراوان میان دو کشور اشاره 
کرد و گفت: چند ماه پیش رییس جمهوری عراق و هفته پیش 

رییس مجلس این کشور به ایران سفر کردند.
وی خاطرنشان کرد: رفت و آمدهای بسیاری در همین مدت 
میان مسئوالن عالیرتبه دو کشور انجام شد و در حال انجام است.

وی افزود: ملت دو کشور از نظر فرهنگی، تمدنی و تاریخی در 
واقع دو ملتی هستند که در طول قرن ها و هزاران سال در کنار 
هم و با هم بودند و روابط دو ملت همواره یک رابطه بسیار خوب 

و برادرانه بوده است.
رییس دولت تدبیر و امید تصریح کرد: یکی از آرزوهای مردم 
امام هشتم )ع( است و  الرضا و زیارت  به مشهد  عراق تشرف 
همچنین یکی از آرزوهای مردم ایران نیز زیارت امامان شیعه در 
کربال، نجف، کاظمین و سامرا است. این عشق و عالقه است که 
روابط دو کشور را دیرینه کرده و هر سال ٧ تا ٨ میلیون ایرانی 
و عراقی به کشور یکدیگر تردد می کنند که نشان از نزدیکی دو 

ملت است.
و  بوده  ایران هراسی  بدنبال  ها  آمریکایی  داد:  ادامه  روحانی 
همواره به دلیل منافع خود و حفظ رژیم غاصب صهیونیستی به 

دنبال اختالف افکنی و شکاف میان کشورهای منطقه هستند.
وی افزود: آمریکایی ها در یک سال اخیر تقریبا در تمام تالش 
هایشان ناموفق بودند و در نشست ورشو که می خواستند به ایران 

فشار وارد شود به شکست آنها و عظمت ایران تبدیل شد.
وی تصریح کرد: در این نشست حتی متحدان آمریکا نیز به او 
جواب رد دادند و گفتند در برجام می مانیم و می خواهیم که با 

ایران روابط اقتصادی و سیاسی داشته باشیم.
رییس جمهوری به افتتاح راه  آهن قزوین ــ رشت در هفته  
گذشته نیز اشاره کرد و گفت: در مراسم افتتاح ایستگاه راه  آهن 
رشت و اتصال گیالن به خط راه  آهن سراسری نیز مشاهده کردیم 
که وزیران کشورهای منطقه حضور داشتند؛ اینها همه به آن معنا 
است که تالش های آمریکا ناموفق بوده است؛ چرا که هم ایران 
رابطه با همسایگان خود را به عنوان مهم ترین مساله در روابط 

خارجی خود قلمداد می کنند و هم همسایگان ما می خواهند که 
روابطی صمیمی و خوب با ایران داشته باشند.

رییس جمهوری همچنین در تشریح برنامه های سفر سه روزه 
خود به عراق، گفت : امروز تقریبا با عراق در همه زمینه ها از جمله 
حمل و نقل، ترانزیت، تامین سرمایه، گردشگری و زیارت و تجارت 
سرمایه گذاری مسائل سیاسی، منطقه ای و بین المللی دارای رابطه 

هستیم.
روحانی یادآور شد: روابط اقتصادی ما با عراق حدود ۱۲ میلیارد 
دالر در سال است، در حالی که به راحتی می توانیم در سال های 

آینده این رقم را به ۲۰ میلیارد دالر افزایش دهیم.
وی بیان کرد: ایران و عراق بسیاری از نیازهای خود را از یکدیگر 

تامین می کنند و روابط نزدیک ما به نفع هر دو کشور است.
رییس دولت دوازدهم به طرح ها و پروژه  های میان دو کشور 
اشاره و خاطرنشان کرد: در حوزه ترانزیت ما عالقه مند هستیم که 
راه آهن سراسری ایران به عراق متصل شود که هم به نفع زائران و 

هم به نفع منطقه است
رییس جمهوری گفت: همچنین عالقمند هستیم تا هر چه  
سریع تر بر اساس معاهده ۱9۷۵ الیروبی اروندرود آغاز شود که به 

نفع آبادانی شهرهای خرمشهر ، آبادان و بصره خواهد بود.
روحانی توضیح داد: امروز تنها کشتی های کوچک و متوسط 
می توانند از اروندرود عبور کنند، اما چنانچه الیروبی این رود انجام 
شود، امکان رفت و آمد و پهلوگیری کشتی های باالی ۲۰ هزار تن 

نیز فراهم خواهد شد.
وی مسائل مربوط به شهرک های صنعتی در کنار مرزهای دو 
کشور، مسائل مرزی و امنیتی و مسائل محیط زیستی و ریزگرد 
و اقدام الزم برای مقابله با آن را از موضوعات مهم و مورد عالقه 
مقامات ایرانی و عراقی عنوان کرد و گفت : امیدوارم در جریان 
مذاکراتی که در این سفر به عراق میان مقامات دو کشور صورت 

می گیرد در بسیاری از موارد به توافق برسیم.

روحانی همچنین به همراهی هیاتی متشکل از تجار و بازرگانان 
ایرانی در این سفر و برگزاری نشست مشترک با بازرگان عراقی و 
مالقات با عشایر و سیاسیون عراق اشاره و ابراز امیدواری کرد که 
دستاوردهای سفر به عراق به نفع دو ملت و توسعه روابط دو کشور 

را به همراه داشته باشد.
وی ابراز امیدواری کرد: این سفر و مباحثی که در مذاکرات با 
مقامات عالیرتبه دو کشور مطرح می شود، توسعه روابط دو کشور 
در زمینه های بهداشت و درمان، تجارت و سرمایه گذاری ومسأله 
حمل و نقل و ترانزیت، گردشگری و زوار و مخصوصاً مسایل امنیت 
منطقه و مسایلی که به روابط و ثبات منطقه ما مربوط می شود را 
به همراه داشته باشد و موجب خیر و برکت برای دو ملت ایران 
و عراق شود. به گزارش ایرنا، حجت االسالم و المسلمین حسن 
مقامات  با  دیدار  برای  ایران  اسالمی  رییس جمهوری  روحانی 
عالیرتبه عراق در صدر یک هیات بلندپایه سیاسی - اقتصادی عازم 

بغداد پایتخت این کشور شد.
این سفر که نخستین سفر رییس جمهوری اسالمی ایران به 
عراق است به دعوت رسمی برهم صالح همتای عراقی وی انجام 

شد.
دیدار رسمی با برهم صالح رییس جمهوری و عادل عبدالمهدی 
نخست وزیر عراق و مذاکرات دو جانبه در خصوص روابط تهران  
بغداد در حوزه های مختلف و گسترش و تقویت همکاری های 
منطقه ای دو کشور از مهم ترین برنامه های دکتر روحانی در این 
سفر تاریخی است. رییس جمهوری اسالمی ایران همچنین در این 
سفر سه روزه با محمد الحلبوسی رییس و نمایندگان مجلس عراق 

دیدار و گفت و گو می کند.
و  دولتی  های  بخش  حضور  با  تجاری  همایش  در  شرکت 
خصوصی ایران و عراق و همچنین دیدار با سایر مسئوالن بلندپایه 
عراقی و برخی نخبگان، گروه های سیاسی و اجتماعی این کشور 

از دیگر برنامه های دکتر روحانی در سفر به عراق است.
در جریان سفر رییس جمهوری، هیات های عالیرتبه دو کشور 
در نشست هایی مشترک و همچنین جداگانه با همتایان خود 
دیدار و آخرین وضعیت توافقات و سطح همکاری ها و فرصت های 
جدید برای توسعه و تعمیق روابط دو کشور دوست و همسایه را 
بررسی می کنند. دیدار با آیت اهلل »سیدعلی سیستانی« از مراجع 
عظام تقلید و زیارت عتبات عالیات از دیگر برنامه های سفر رییس 

جمهوری به عراق است.
برهم صالح ۲6 آبان امسال در صدر یک هیات عالیرتبه به تهران 
سفر کرد که سفر صبح امروز رییس جمهوری اسالمی ایران در 
پاسخ به سفر چهار ماه پیش وی، سال 9۷ را در تاریخ روابط دو 

کشور دوست و همسایه، تاریخ ساز می کند.
سفر سه روزه دکتر روحانی به عراق از این جهت حائز اهمیت 
است که عالوه بر دو کشور، دوستان و دشمنان دو طرف نیز در 
سطح منطقه و جهان نظاره گر چگونگی و نتایج عملی این سفر 
هستند. بسیاری از مقامات ایران و عراق و ناظران روابط منطقه ای 
دو کشور، سفر رییس جمهوری ایران به عراق را نقطه عطفی در 
روابط تاریخی تهران - بغداد می دانند؛ سفری که بیانگر شکست 
سیاست تحریم و انزوای جمهوری اسالمی و خط بطالن بر اختالل 
در روابط دیرینه دو ملت و زمینه ساز تفاهم های جدی تهران و 
بغداد در عرصه های دو جانبه، منطقه ای و بین المللی خواهد بود.
دکتر روحانی روز چهارشنبه ۲۲ اسفندماه 9۷ به تهران باز می 
گردد. رفت و آمدهای دیپلماتیک دو ماه گذشته و همچنین 
تماس های تلفنی بین مقامات ایرانی و عراقی در آستانه سفر 
دکتر روحانی به بغداد، نشان از وجود اراده سیاسی قوی در 
و  گفت  و  مراودات  گسترش  برای  کشور  دو  های  پایتخت 

گوهای دو جانبه است.

بخشنامه  ارسال  از  کشور  وزارت  سخنگوی 
در  گفت:  و  خبرداد  استانداران  به  نوروزی 
شده  خواسته  استانداران  از  بخشنامه  این 
ارتقای  و  تامین  برای  ها  با همکاری دستگاه 
و  تکریم  و  احترام   ، امنیت عمومی  احساس 
پاسخ گویی به شکایت مردم برنامه ریزی کنند.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، 
»سید سلمان سامانی« اظهار داشت: با توجه به این 
وزیر کشور  داریم،  قرار  آستانه سال جدید  که در 
در بخشنامه ای ۲۳ بندی از استانداران خواسته به 
منظور ایجاد و توسعه شور و نشاط اجتماعی به ویژه 
در ایام نوروز تکالیف مندرج در این بخشنامه را با 

همکاری سایر دستگاه ها و سازمان ها انجام دهند.
از  استفاده  با  باید  استانداران  کرد:  تصریح  وی 
ظرفیت ها و امکانات دستگاه های انتظامی و امنیتی 

نسبت به تامین و ارتقای احساس امنیت عمومی، 
پیش بینی های الزم را در تمامی راه های مواصالتی، 
مراکز  عمومی،  اماکن  و  ها  پارک  شهرها،  درون 

فرهنگی، تفریحی، رفاهی و اقامتی انجام دهند.
سخنگوی وزارت کشور، رصد منظم و مستمر بازار 
کاالها و به ویژه کاالهای اساسی را از دیگر وظایف 
مهم استانداران در این ایام برشمرد و تاکید کرد: 
استانداران با هماهنگی دستگاه های نظارتی باید 
کنترل و نظارت جدی بر کیفیت و قیمت کاالها و 
خدمات داشته باشند و هرگونه گران فروشی و تخلف 
در هر سطحی را جهت برخورد به مراجع قضایی 

معرفی کنند.
سامانی تجهیز، آماده باش و فعال سازی کامل 
مراکز امدادی و اورژانس و هالل احمر و بیمارستان 
ها را از دیگر تکالیف عنوان شده در این بخشنامه 

دهیاری های  و  شهرداری ها  گفت:  و  کرد  عنوان 
کشور به منظور مهیا کردن هر چه بهتر فضاهای 
گردشگری، بوستان ها و اماکن عمومی برای استفاده 
روزی  شبانه  کامل  آمادگی  در  نوروزی  مسافران 

خواهند بود.
بهتر  هرچه  آماده سازی  کرد:  خاطرنشان  وی 
مساجد و اماکن بین راه، الزام شبکه بانکی استانی 
به منظور فعال سازی خودپردازهای بانکی، برقراری 
ترافیک روان و تسهیل تردد هموطنان، برنامه ریزی 
جهت برگزاری جشنواره ها و ایجاد شور و نشاط، 
الزام همه دستگاه ها و سازمان ها به احترام و تکریم 
مردم و پاسخگویی و پیگیری سریع شکایات مردمی 
از دیگر تکالیفی است که در این بخشنامه ۲۳ بندی 
از استانداران خواسته شده با همکاری سایر دستگاه 

ها انجام دهند.

عصبانیت نمایندگان اصولگرا از دیدار امیدی ها با رئیس دولت اصالحات

تنش بر سر یک دیدار !!!
امروز در مجلس شورای اسالمی حواشی در مورد دیدار نمایندگان فراکسیون 

امید با سید محمد خاتمی ایجاد شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان فراکسیون امید مجلس امروز در اواخر 
وقت صحن علنی درخواست تذکر اصل ۷۵ قانون اساسی را داشتند که محمدعلی 

وکیلی به نمایندگی از آن ها به بیان این اخطار پرداخت.
تذکر وکیلی در واکنش به نطق محمدمهدی زاهدی بود که امروز در صحن علنی 

مجلس گفته بود دیدار نمایندگان با سید محمد خاتمی حمایت از طغیان است.
وکیلی در تذکر خود گفت: خالف منافع ملی آنجایی انجام شد که با تنگ نظری 
و فتنه انگیزی بخشی از سرمایه انسانی کشور را به حاشیه بردیم. خالف منافع ملی 
آنجایی بود که رییس جمهوری که هشت سال کشور را اداره کرد در گوشه و کنار 
کشور سفر می کند و سخنرانی آزاد دارد و تمام مرزهای رسمی کشور را زیر سوال 
می برد، اما کسی به او معترض نمی شود نه رییس جمهوری که در گوشه ای نشسته 

است و جز دعوت به وحدت و رحمت حرف دیگری ندارد.
در این لحظه بود که مجتبی ذوالنور با حضور در جایگاه هیات رییسه سخنان وکیلی 
را قطع کرد و با صدایی بلند گفت: نماینده باید بی طرف باشد شما طرفدارای از دولت 

می کنید. خاتمی خون ریخته است.
در ادامه تعداد زیادی از نمایندگان به جایگاه هیات رئیسه رفتند و آنجا درگیری 

لفظی پیش آمد که میکروفون های مجلس هم قطع شد.

به  تا  نمایندگان خواست  از  برعهده داشت  را  ریاست جلسه  علی مطهری که 
جایگاه شان بازگردند و گفت: آقای خاتمی ممنوع المالقات نیستند و ممنوع التصویر 

هستند که خود این موضوع هم مبنای قانونی ندارد.
نمایندگان اصالح طلب برای آرام کردن وکیلی که به نطق زاهدی اعتراض می کرد 

به جایگاه هیئت رئیسه آمدند.
نمایندگانی از طیف اصولگرا هم برای آرام کردن کریمی قدوسی و مجتبی ذوالنوری 

به جایگاه آمده بودند.
هنگامی که زاهدی در حال نطق بود و انگشت اتهام به سوی نمایندگان فراکسیون 
امید دراز کرده بود نمایندگان اصالح طلب مجلس با فریادهای »دو دو« به اظهارات 

زاهدی واکنش نشان داده و مخالفت خود را ابراز کردند.
زمانی که ذوالنور به هیات رئیسه رفت میکروفون وکیلی را به سمت خود کشید تا 
حرف خود را بیان کند اما نتوانست و سپس سمت میکروفون مطهری رفت و گفت: 
ما از صبح خواستار بیان تذکر اصل ۷۵ هستیم، شما اجازه نمی دهید حرف بزنیم ولی 

االن برای این آقا )وکیلی( میکروفون را بازکردید که این حرف ها را بزند.
جواد کریمی قدوسی و جمع دیگری از نمایندگان اصولگرا هم پشت صندلی 

مطهری تجمع کردند و با فریادهای بلند به اظهارات وکیلی واکنش نشان دادند.
عبدالکریم حسین زاده نایب رئیس فراکسیون امید هم در نهایت به سمت کریمی 

قدوسی رفت و او را از صندلی وکیلی دور کرد.


