
ــيرازي از مراجع تقليد گفت: اگر  آيت اهللا ناصر مكارم ش
يك دولت اشكاالت خود را متوجه احزاب، گروه ها و ديگران 
ــئوليت آن را نپذيرد،  ــكالت را توجيه كند و مس كرده و مش

موجب مي شود كه مردم از دولت فاصله بگيرند.
به گزارش فارس، اين مرجع تقليد ديروز در جلسه درس 
خارج خود كه در مسجد اعظم برگزار شد، با اشاره به اين  كه 

ــد نقاط ضعف را هم قبول  ــئوالن در كنار نقاط قوت باي مس
ــود را متوجه خارجي ها يا  ــكالت موج كنند، افزود: اگر مش
ــئوليت مشكالت پذيرفته  ــته و مس گروه هاي داخلي دانس
ــود كه در مردم نارضايتي  ــأله باعث مي ش ــود، اين مس نش

عمومي ايجاد شود.
ــبه در بروز  وي  افزود:  دولت، مردم، توليدكنندگان و كس
ــكالت سهمي دارند،ولي بايد همه در كنار هم نسبت به  مش
همفكري اهتمام داشته و براي حل مشكالت تالش كنند. 
ــاره به اين  كه برخي از فعاليت ها با هدف  وي در ادامه با اش
ــود، گفت: كارهايي كه با هدف  جمع آوري رأي انجام مي ش
ــب آرا در انتخابات صورت گيرد از اخالص به دور بوده و  جل

موجب پيشرفت نمي شود.
آيت اهللا مكارم شيرازي بيان كرد: بايد مشكالت كشور با 
اخالص و با هدف خدمت به مردم حل شود و اين سخن كه 
بگوييم «عيبي ندارد»، نادرست است. وي در ادامه با اشاره 
به توطئه چيني هاي استكبار و دشمنان در افغانستان، عراق، 

پاكستان و سوريه اظهار كرد:  سران استكبار در هر كشوري 
كه وارد شدند خرابي و ويراني بر جا گذاشتند، چرا كشورهاي 
استكباري سرنوشت سوريه را به خودشان واگذار نمي كنند؟ 
اين مرجع تقليد گفت: مردم سوريه بايد خودشان سرنوشت 
ــكل اين كشور فقط به دست  ــان را رقم بزنند و مش كشورش

مردم آن حل مي شود. 
ــورهايي همچون تركيه،  ــا بيان اين  كه  نبايد كش وي ب
ــورهاي غربي در سوريه  ــتان و قطر با همكاري كش عربس
ــردان تركيه در  ــزود: كارنامه دولتم ــالل ايجاد كنند، اف اخ
ــوريه از همه سياه تر است و برخي از سران  شرايط كشور س
ــيه و چين در تاريخ  ــه بودند كه ايران، روس ــور گفت اين كش

شرمنده مي شوند.
ــران كشور تركيه  ــيرازي خطاب به س آيت اهللا مكارم ش
ــرائيل  ــتان رژيم غاصب اس ــت در دس ــما كه دس گفت: ش
گذاشته ايد و براي كشتار مردم بي گناه، تروريست به سوريه 

اعزام مي كنيد، در تاريخ رسوا خواهيد شد.
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كمي از سياست
 پاسخ ايران به اظهارات 
وزير امور خارجه كانادا 

ــازمان ملل ــران نزد س ــالمي اي ــي جمهوري اس  نمايندگ
ــور خارجه كانادا در  ــه اظهارات جان بيرد، وزير ام ــش ب  در واكن
ــر حقوق  ــازمان ملل گفت: ايران هرگز بر س مجمع عمومي س
ــته اي  ــتفاده صلح آميز از انرژي هس ــي بر اس ــلم خود مبن مس
مصالحه نخواهد كرد. وزير خارجه كانادا در اظهارت خود ضمن 
ــبت دادن اتهامات بي اساس به كشورمان، برنامه هسته اي  نس
ــه نمايندگي  ــي خواند. در بياني ــع تهديد و بي ثبات ــران را منب اي
ــورمان با انتقاد از رويكرد متناقض برخي كشورهاي غربي،  كش
آمده است: تنها منبع ناامني و بي ثباتي در خاورميانه و فراتر از آن 
ــتي است كه با دارا بودن بيش از 200 كالهك  رژيم صهيونيس

هسته اي، عضو پيمان منع گسترش نيز نيست. /  مهر 
باهنر: انتخابات رياست جمهوري 

سه قطبي است
ــت  ــين، انتخابات رياس ــالمي مهندس دبيركل جامعه اس
ــد و گفت: اصولگرايان  ــه قطب خوان جمهوري را رويارويي س

براي انتخابات شوراها ليست سي و يك نفره مي دهند.
ــوراها اظهار كرد: قبل  ــا باهنر در مورد انتخابات ش محمدرض
ــي در مجلس ــوراها، طرح ــوم انتخابات ش ــزاري دوره س  از برگ

ــيد كه اعضاي شوراهاي برخي از شهرها از جمله   به تصويب رس
ــهر از  ــوراي ش  تهران افزايش يابد كه طبق اين طرح اعضاي ش
ــه 31 نفر در دوره جديد بايد افزايش يابد. دبيركل جامعه  ــر ب 15 نف
اسالمي مهندسين، همچنين با اشاره به انتخابات رياست جمهوري، 
ــات را پيش بيني كرد و گفت:  ــه قطب در اين انتخاب رويارويي س
ــه قطب دولت،  ــاهد رقابت س ــت جمهوري ش در انتخابات رياس

اصالح طلبان و اصولگرايان هستيم. /  مهر 
 برگزاري كنگره حزب مؤتلفه

 با حضور مقامات كشوري و لشكري
 كنگره حزب مؤتلفه امروز با حضور مقامات كشوري و لشكري 
ــم 700 نفر از منتخبان حوزه هاي  ــود. در اين مراس برگزار مي ش
حزب مؤتلفه در سراسر كشور نيز حضور دارند. همچنين در اين 
كنگره خط مشي سه ساله حزب مؤتلفه به تصويب مي رسد و قرار 

است اعضاي شوراي مركزي نيز انتخاب شوند. /  فارس 
 معرفي اعضاي شوراي مركزي

جبهه پايداري 
كامران باقري لنكراني در نشست خبري اين جبهه، اعضاي 
ــوراي مركزي جبهه پايداري را كه توسط هيات موسس آن  ش

انتخاب شده بودند، معرفي كرد.
17 نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو علي البدل شوراي مركزي 
ــخنگوي اين جبهه معرفي شدند. 17  ــط س جبهه پايداري توس
ــوراي مركزي جبهه پايداري شامل مرتضي  نفر عضو اصلي ش
ــي، علي اصغر  ــينيان، صادق محصول ــي، روح اهللا حس آقاتهران
ــقاي  ــران باقري لنكراني، مجيد متقي فر، ناصر س زارعي، كام
ــين  ــليماني، غالمحس ــيدمحمود نبويان، محمد س بي ريا، س
ــم روانبخش،  رضواني، زهره طبيب زاده نوري، فاطمه آليا، قاس
سيدمحمدرضا حسيني، علي خطيبي شريفيه، ميثم نيلي و سيد 
ــن حميدزاده، ستار  ــم موسوي هستند.  همچنين حس ميرهاش
هدايتخواه، حسين جاللي، عليرضا عسگريان و سيداميرحسين 
قاضي زاده به عنوان پنج نفر عضو علي البدل تعيين شدند.  بنابراين 
گزارش، همچنين بار ديگر مرتضي آقاتهراني، دبيركل و كامران 

باقري لنكراني، سخنگوي جبهه پايداري شدند. /  مهر
 آيت اهللا جوادي آملي: 

بايد جامعه را كريمانه اداره كنيم
ــر اين كه اگر ــا تأكيد ب ــوادي آملي ب ــداهللا ج ــت اهللا عب  آي
ــاني تأمين  ــد، كرامت انس ــالمي كار فراهم باش  در جامعه اس
مي شود، گفت: جامعه با اطعام اداره نخواهد شد و ما بايد جامعه 
ــير خود  ــه تفس را كريمانه اداره كنيم. اين مرجع تقليد در جلس
ــد، با اشاره به كرامت و عزت  ــجد اعظم قم برگزار ش كه در مس
جامعه اسالمي اظهار كرد:  اشخاص بايد بدانند فروتني غير از 
ــت، همه ما موظف هستيم كه فروتن باشيم، اما  فرومايگي اس
موظف هستيم كه خود را مزدور ديگري قرار ندهيم و به درايت 

و مديريت برسيم. /  مهر
سياري: ناوشكن ها و زيردريايي هاي 

سنگين جديد در راه  است
ــكن هاي كالس   فرمانده نيروي دريايي ارتش گفت: ناوش
جماران، ناوها، ناوهاي موشك انداز و زيردريايي هاي سنگين و 
ــنگين جديد در راه  است. امير دريادار حبيب اهللا سياري با  نيمه س
ــاره به توانمندي هاي متخصصان ايراني در طراحي، ساخت،  اش
ــناورهاي سطحي و زيرسطحي، اظهار  تعمير و نگهداري انواع ش

كرد: ناوشكن پيشرفته واليت  امسال عملياتي مي شود. /   ايرنا

رهبر معظم انقالب:

ملت ايران  تسليم فشارها نمي شود

ادامه از صفحه اول
هنگامي كه جوانان اين گونه با نشاط و اميد و از روي سنجيدگي 
ــئوليت، مطالبي را درخصوص پيشرفت و آينده  ــاس مس و با احس
ــيرين به وجود مي آيد كه بايد اين  ــور بيان مي كنند، فضاي ش كش

روحيه در ميان جوانان بويژه نخبگان تقويت شود.
ــبت پيروزي  ــان با يادآوري پيام امام خميني(ره) به مناس ايش
رزمندگان اسالم در عمليات طريق القدس در دوران دفاع مقدس، 
خاطرنشان كردند: امام(ره)  در آن پيام، تربيت جواناني كه توانستند 
آن پيروزي را در چنان شرايط سختي بيافرينند، فتح الفتوح انقالب 
ــاط و احساس مسئوليت  ــالمي خواندند و امروز نيز روحيه نش اس
ــان فتح الفتوح انقالب  ــور، هم ــبت به آينده كش جوانان نخبه نس
ــالمي نتيجه حفظ و تقويت اين  ــالمي است. رهبر انقالب اس اس
ــتند و  ــور و ملت از ويژگي نخبگي دانس ــود بردن كش روحيه را، س
تأكيد كردند: جوان نخبه اي كه با چنين انگيزه و روحيه اي در مسير 
پيشرفت علمي گام برمي دارد،  در واقع سرمايه شخصي خود را كه 
ــرمايه ملي تبديل مي كند و همه، از آن  ــت،  به س همان نخبگي اس

سود خواهند بُرد.
حضرت آيت اهللا خامنه اي با ابراز خرسندي از فضاي گفتماني 
ــرفت علمي در كشور افزودند: البته يك نگراني هم  حركت و پيش
ــور، حالت  ــتاب علمي در كش وجود دارد و آن اين كه با حركت پرش
ــتيم و اين  ــود در حالي كه ما در آغاز راه هس اقناع و رضايت ايجاد ش

شتاب علمي نبايد ُكند و يا متوقف شود.
ــان با اشاره به عقب ماندگي علمي تاريخي كشور به دليل  ايش
ــته و غافل، خاطرنشان كردند:  ــلط حاكمان و زمامداران وابس تس
ــبتاً قوي در منطقه،  از  ــي زياد با دنيا و وجود رقباي نس ــه علم فاصل
ــتاب  ــتمرار حركت پرش ــتند كه ضرورت اس ــي هس واقعيت هاي
ــأن و جايگاه ملت ايران را  ــيدن به نقطه متناسب با ش علمي تا رس
دو چندان مي كند. رهبر انقالب اسالمي از جمله لوازم ادامه حركت 
پرشتاب علمي را همت مضاعف جوانان و مرعوب نشدن در قبال 
پيشرفت هاي علمي غرب دانستند و تأكيد كردند: در مسير پيشرفت 
ــي علمي، اصل قرار گيرد و  علمي بايد درون زايي و درون جوشش
ــه اي در ادامه، توصيه هايي را  ــود. حضرت آيت اهللا خامن تقويت ش
ــئوالن بنياد ملي نخبگان و مسئوالن مراكز و دستگاه هاي  به مس
مرتبط با حركت علمي كشور بيان كردند. ايشان فعاليت هاي انجام 
گرفته در بنياد ملي نخبگان را براساس ارزيابي هاي انجام گرفته، 
ــدند:  ــد و در عين حال اين نكات را متذكر ش ــوب ارزيابي كردن خ
ــي در علوم فني و علوم  ــزوم توجه به تفاوت در معيارهاي نخبگ ل

انساني، فراهم كردن ميدان وسيع علمي و پژوهشي براي نخبگان 
به عنوان اولويت اول و اساسي، و نگاه شبكه اي به نخبگان.

رهبر انقالب اسالمي در تبيين نگاه شبكه اي به نخبگان افزودند:  
در مورد نخبگان بايد يك حركت شبكه اي درون زا به وجود آيد كه 
ــايي و پرورش نخبگان در آموزش و پرورش  مرحله اول آن، شناس
ــامل انتخاب بهترين ها و سپس حفظ و  ــت و در مراحل بعد، ش اس
ارتقاي نخبگان به رتبه هاي باالتر است و در نهايت اين نخبگان، 
ــاز پرورش نخبگان جديد شوند. حضرت آيت اهللا  بايد خود زمينه س
ــند راهبردي نخبگان، از  ــاره به تدوين س خامنه اي همچنين با اش
ــند را سريعاً تصويب نهايي  ــئوالن ذي ربط خواستند تا اين س مس
ــپس ابالغ كنند. ايشان توصيه هايي را نيز خطاب به نخبگان  و س
جوان بيان كردند. باقي ماندن در طراز نخبگي و اثرگذاري در فضاي 
پيراموني خود و سوق دادن آن به سمت نخبگي از جمله توصيه هاي 

رهبر انقالب اسالمي به نخبگان بود.
ــور در  ــه نيازهاي كش ــه اي، توجه ب ــت اهللا خامن ــرت آي حض
فعاليت هاي علمي و پژوهشي را نيز مورد تأكيد قرار دادند و افزودند: 
ــوز بخش عمده اي از  ــت كه هن ــي گزارش ها حاكي از آن اس برخ
ــت كه اين، خسارت  ــور نيس مقاالت علمي ناظر به نيازهاي كش
ــود كه صددرصد مقاالت  ــت و بايد به گونه اي برنامه ريزي ش اس
علمي در جهت رفع نيازهاي داخل قرار گيرند. ايشان معيار اصلي 
ــر بودن مقاالت به نيازهاي داخلي  ــكاري با ISI را نيز، ناظ در هم
دانستند و خاطرنشان كردند: اين موضوع نيازمند روش سيستمي 
و تالش بيشتر بنياد ملي نخبگان است. رهبر انقالب اسالمي سه 
ــز به نخبگان جوان بيان كردند: ارتقاي معنويت و  توصيه ديگر ني
ــائل اصولي و اساسي زندگي، و تحليل  تهذيب نفس، تفكر در مس

صحيح و دقيق از جايگاه كشور و نظام در شرايط كنوني جهان.
حضرت آيت اهللا خامنه اي درخصوص دارا بودن تحليل درست 
ــور به تبيين شرايط نظام اسالمي پرداختند و افزودند:  از وضع كش
جمهوري اسالمي ايران در طول 33 سال گذشته با طيف مختلفي 
ــي، امنيتي، نظامي، اقتصادي و تحريم ها  ــارها اعم از سياس از فش
مواجه بوده است، اما ملت ايران با ايستادگي خود نه تنها اين فشارها 

را خنثي كرد، بلكه قوي تر نيز شده ا ست.
ــت از جايگاه و موقعيت  ــان الزمه رسيدن به تحليل درس ايش
ــا و نقاط قوت نظام  ــي صحيح از توانايي ه ــور را، وجود ارزياب كش
اسالمي، فشارهاي جبهه دشمن، و در عين حال ناكامي هاي اين 
ــمني جبهه  ــتند و تأكيد كردند: اين تصور كه علت دش جبهه دانس
ــتكبار با ملت ايران، اتخاذ برخي مواضع يا تصميم ها بوده، غلط  اس

ــت. علت اصلي همه اين فشارها، جايگاه مستقل ملت ايران و  اس
ــت. رهبر انقالب اسالمي،  ــليم نشدن در برابر نظام سلطه اس تس
هدف اصلي از افزايش فشارها به ملت ايران را، وادار كردن ملت به 
تسليم دانستند و افزودند: ملت ايران هيچ گاه تسليم فشارها نشده و 

نخواهد شد و علت عصبانيت دشمن نيز، همين موضوع است.
ــرت آيت اهللا خامنه اي تأكيد كردند: ملت ايران با تكيه بر  حض
ــاني مستعدي كه در اختيار دارد، از گردنه هاي  ثروت طبيعي و انس
دشوار و گذرگاه هاي سخت عبور خواهد كرد و به توفيق الهي، به قله 

سعادت دنيا و آخرت،  و آرامش و آسايش خواهد رسيد.
در ابتداي اين ديدار آقايان و خانم ها:

ــي و فارغ  ــنواره خوارزم ــه اول جش ــي، رتب ــر جعفرقل   امي
ــاهجويي، دارنده  ــي برق  شيما ش التحصيل دكتراي مهندس
مدال نقره المپياد كشوري در رشته زيست شناسي  مهدي صفر 
ــجوي  ــته كامپيوتر و دانش ــژاد بروجني، دارنده مدال طال در رش ن
دكتراي مهندسي كامپيوتر  محمدحسين اشتري ، دانشجوي 
ــرين  ــگاه عالمه طباطبايي  نس ــوم تربيتي دانش ــراي عل دكت
ــي عمران و رتبه اول حفظ  ــجوي دكتراي مهندس جعفري،  دانش
ــي آرام، دانش آموخته  ــوري  عل ــابقات كش قرآن كريم در مس
دكتراي مهندسي مكانيك و دارنده مدال نقره المپياد كامپيوتر  
ــش آموزي و  ــز المپياد دان ــدال برن ــده م ــودزاده، دارن آرزو محم
ــجوي رشته روان شناسي باليني  محمد حسين بادامچي،   دانش
ــجوي دكتراي جامعه  ــاد فيزيك و دانش ــده مدال نقره المپي دارن
ــجوي دكتراي علوم قرآني و رتبه  ــي  قاسم درزي،  دانش شناس

اول المپياد دانشجويي در رشته الهيات
ديدگاه هاي خود را در خصوص حركت علمي كشور و اقدامات 

بنياد ملي نخبگان بيان و پيشنهادهايي را نيز مطرح كردند.
خانم سلطانخواه، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور نيز در 
ــاله بنياد ملي نخبگان، به اجرايي شدن  ــي از عملكرد يكس گزارش
آيين نامه تسهيالت جذب و نگهداري نيروهاي نخبه، تسهيل در 
جذب نخبگان در مراكز آموزشي و تحقيقاتي و اجرايي شدن آيين 

نامه تسهيل ادامه تحصيل نخبگان در مقطع دكتري اشاره كرد.
تدوين سند راهبردي كشور در امور نخبگان، تدوين آيين نامه 
ــاماندهي  ــركت هاي دانش بنيان، س ــري نخبگان در ش به كارگي
ــتعدادهاي برتر براي حضور  ــزي علمي و حمايت از اس و برنامه ري
متوازن در همه نقاط كشور و ارائه خدمات هدفمند به مخترعان و 
برگزيدگان المپيادها از ديگر مواردي بود كه معاون علمي و فناوري 

رئيس جمهور در گزارش خود بيان كرد.

همكاري هاي دفاعي ايران و عراق افزايش مي يابد
سردار احمد وحيدي در راس يك هيأت عالي رتبه دفاعي به بغداد رفت

ــطح همكاري هاي دفاعي، براي اولين  به منظور افزايش س
بار پس از انقالب سردار احمد وحيدي، وزير دفاع كشورمان در 
راس يك هيات عالي رتبه دفاعي و به منظور انجام ديدار رسمي 

از عراق به بغداد سفر كرده است.
ــفر در حالي انجام گرفت   به گزارش خبرگزاري ها در اين س
ــاي ايراني كه از  ــي هواپيما ه ــدام دولت عراق در بازرس كه اق
آسمان اين كشور عبور و به سمت سوريه حركت مي كرد، مورد 
ــتيباني نيروهاي  ــراض تهران قرار گرفت. وزير دفاع و پش اعت
ــلح و هيات همراه در جريان سفر خود به عراق كه به دعوت  مس
ــعدون الدليمي، وزير دفاع اين كشور صورت گرفته  ــمي س رس
ــور ديدار و  ــي و نظامي اين كش ــت با مقامات بلندپايه سياس اس

پيرامون مسائل مورد عالقه دو كشور گفت وگو خواهند كرد.
ــراق در فرودگاه بين المللي بغداد  ــدي در بدو ورود به ع وحي
طي گفت وگويي با خبرنگاران، با ابراز خرسندي از سفر به كشور 
دوست و برادر عراق گفت: اشتراكات و ظرفيت هاي فراواني كه 
ــي، امنيتي، اقتصادي و فرهنگي  در عرصه هاي مختلف سياس
ــور وجود دارد، اقتضا مي كند تا روابط ايران و عراق  ميان دو كش

تا باالترين سطح گسترش يابد.
وي با بيان اين كه سياست اصولي و خدشه ناپذير جمهوري 
ــورهاي  ــترش همه جانبه همكاري با كش ــالمي ايران گس اس
ــايه است، گفت: كشور عراق از  ــورهاي همس منطقه بويژه كش
جايگاه خاص و ويژه اي در سياست خارجي و ديپلماسي دفاعي 

ايران برخوردار است.
ــور،  ــراي توافقات دفاعي دو كش ــاع، پيگيري اج ــر دف وزي
ــترش روابط دفاعي و تبادل نظر پيرامون  ــي راه هاي گس بررس
ــائل مهم منطقه اي و بين المللي را از جمله اهداف سفر خود  مس
ــطح  ــفر به افزايش س به عراق ذكر كرد و افزود: اميدوارم اين س
ــود و بتوانيم با  ــران و عراق منجر ش ــاي دفاعي اي همكاري ه
گسترش مناسبات دوجانبه تحكيم بخش صلح، ثبات و امنيت 

در منطقه باشيم.
 نوري المالكي: ارتقاي روابط دفاعي، عامل اصلي 

صلح در منطقه است
ــتيباني نيروهاي  ــر دفاع و پش ــفر وزي ــن در اين س همچني
ــت وزير عراق ديدار و گفت وگو  ــلح با نوري المالكي، نخس مس
ــك به دولت و ملت عراق در  ــرد. وحيدي در اين ديدار با تبري ك
ــترك براي تامين امنيت اين كشور پس از خروج  همكاري مش

ــت هاي مبتني بر صلح و دوستي عراق در  آمريكايي ها، از سياس
منطقه ابراز خرسندي و آن را در راستاي پيشرفت و اقتدار دولت 

عراق مهم توصيف كرد و به نفع كشورهاي منطقه دانست.
ــلح، پيشرفت و تداوم  ــتيباني نيروهاي مس وزير دفاع و پش
ــراق را الگويي براي  ــان ايران و ع ــي و دفاعي مي ــط امنيت رواب
ــادآوري مواضع و  ــرد و با ي ــورهاي منطقه اعالم ك ــه كش هم
ــائل منطقه اي  ــور درباره مس ــترك دو كش همكاري هاي مش
گفت: با توجه به اين كه جمهوري اسالمي ايران اكنون رياست 
ــش عدم تعهد را به عهده دارد و عراق نيز عهده دار  دوره اي جنب
رياست دوره اي اتحاديه عرب است، مي توانند به طور مشترك 
ــي  ــه كاهش بحران ها و مهار منازعات منطقه اي نقش در زمين

مهم ايفا كنند.
وحيدي با قدرداني از دولت عراق درباره تالش براي اخراج 
ــور افزود: كشورهاي منطقه قادر هستند در  منافقين از اين كش
ــم و ناامني را در  ــتراك مساعي، تروريس ــايه همكاري و اش س

منطقه ريشه كن كنند.
نوري المالكي، نخست وزير عراق نيز ارتقاي روابط دفاعي 
ــل اصلي صلح و آرامش در منطقه خواند و  ــران و عراق را عام اي

ــفر وحيدي به عراق، توسعه هرچه بهتر  ــندي از س با ابراز خرس
روابط دفاعي ميان بغدادـ  تهران را خواستار شد.

ــت: با توجه به  ــده كل قواي عراق گف ــت وزير و فرمان نخس
ــطح روابط  ــوزه پيراموني، ارتقاي س ــاع ويژه منطقه و ح اوض
ــه بويژه در حوزه هاي دفاعي مي تواند به صلح و آرامش  دوجانب

در منطقه كمك بسيار كند.
 ديدار وزيران دفاع ايران و عراق

ــراق كه در  ــران و ع ــاع اي ــدار وزراي دف ــن در دي همچني
ــدن  ــد، بر اجرايي ش ــور برگزار ش ــل وزارت دفاع اين كش مح

تفاهم نامه هاي دفاعي ميان تهران و بغداد تاكيد شد.
ــان اين كه «اراده رهبران  ــردار وحيدي با بي در اين ديدار س
ــبات و با تاكيد  ــعه همه جانبه و متوازن مناس ــور بر توس دو كش
ــتوار  ــتقالل و حاكميت ملي و تماميت ارضي يكديگر اس بر اس
ــت»، گفت: روابط دفاعي و اعتمادسازي كامل در اين حوزه  اس

موجب تقويت ساير بخش ها خواهد شد.
ــي، تحقيقاتي،  ــاي علمي، فن ــريح توانمندي ه وي با تش
ــور  ــي و نظامي ايران، تبادل توانمندي و تجارب دو كش صنعت
بويژه در بخش دفاعي را موجب پيشرفت و اقتدار دو كشور و نيز 

تحكيم ثبات و امنيت پايدار در منطقه دانست.
ــراق نيز در اين ديدار ضمن  ــعدون الدليمي، وزير دفاع ع س
ــفر همتاي ايراني خود به عراق به سوابق  ــندي از س ابراز خرس
ــاره كرد و خواستار اجرايي شدن  ــبات دفاعي دو كشور اش مناس
تفاهم نامه هاي دفاعي ميان تهرانـ  بغداد و توسعه روابط دفاعي 

دو كشور شد.
اعتراض تهران به بازرسي هواپيماي ايراني در عراق

ــدام دولت عراق  ــفر اق ــال همزمان با اين س ــن ح در همي
ــور  ــمان اين كش ــك هواپيماي ايراني كه از آس ــي ي در بازرس
ــوريه بود، مورد اعتراض سفير ايران در  ــت و راهي س مي گذش

عراق قرار گرفت.
ــي يك  ــاره به اين اقدام گفت: بازرس ــن دانايي فر با اش حس
هواپيماي ايراني از سوي عراق به بهانه و ادعاي حمل سالح به 
ــوريه، خالف عرف و توافق هاي سازمان هاي هواپيمايي دو  س

كشور است و اميدواريم ديگر تكرار نشود.
وي افزود: حدود دو ماه است كه مباحثي در اين باره از جانب 
ــئوالن  ــود. مس ــا و برخي منابع ديگر مطرح مي ش آمريكايي ه
ــاره داريد، ارائه  ــه اگر مدركي در اين ب ــي عنوان كردند ك عراق

ــي هواپيماهاي  دهيد، اما آنها بدون ارائه هيچ مدركي بر بازرس
ــوريه  ــمت س ــمان عراق عبور مي كنند و به س ايراني كه از آس

مي روند، اصرار داشتند.
ــراق و وزير خارجه اين  ــخنگوي دولت ع ــه داد: س وي ادام
ــور نيز مطالبي را روزهاي گذشته در اين باره عنوان كردند  كش
ــنبه با وجود اين كه بازرسي هواپيماي  ــتا روز سه ش و در اين راس
ايراني كه از آسمان عراق به سمت سوريه عبور مي كرده است، 
ــور است، مورد  ــازمان هاي هواپيمايي دو كش خالف توافق  س

بازرسي قرار مي گيرد.
ــي مشخص شد ادعاهايي  دانايي فر گفت: اما پس از بازرس
ــت  ــود، درس كه از طرف آمريكايي ها درباره ايران ديكته مي ش
ــير خود  ــي به مس ــت و هواپيماي ايراني پس از بازرس نبوده اس
ادامه داد. سفير ايران در عراق با بيان اين كه ما مراتب اعتراض 
ــان كرد: اين اقدام عراق خالف  خود را اعالم كرده ايم، خاطرنش
ــت كه ميان سازمان هاي هواپيمايي دو كشور است  توافقي اس
ــاله حق عمل متقابل را  ــن پيگيري اين موضوع اين مس و ضم
براي ما محفوظ نگه مي دارد؛ هرچند ما تمايل نداريم وارد چنين 

فضاهايي شويم و اميدواريم اين مساله ديگر تكرار نشود.

آيت اهللا مكارم شيرازي: بايد مشكالت كشور با اخالص حل شود
 همه بايد براي حل مشكالت تالش كنند
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