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ظرفیت های فراوانی برای تعامالت تهران و باکو وجود دارد 
وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان با علی ش��مخانی نماینده مقام معظم 
رهب��ری و دبیر ش��ورای عالی امنیت مل��ی دیدار و پیرامون تح��والت منطقه و 

راهکارهای گسترش همکاری های دوجانبه با وی گفت وگو کرد.
ش��مخانی در این دیدار گفت: توس��عه روابط همه جانبه بویژه ارتقا مناسبات 

اقتصادی میان تهران و باکو خواست و اراده مردم و رهبران دو کشور بوده و به نفع 
امنیت و ثبات در منطقه است. ظرفیت های فراوانی برای افزایش سطح تعامالت تجاری 

میان دو کشور وجود دارد که می تواند موجب رفاه، ثبات و امنیت دو کشور شود.
وی خاطرنش��ان کرد: جمهوری اس��المی ایران برای رفع موانع تحقق توافقات جامع 
میان دو کش��ور آمادگی کامل دارد. تکمیل راه آهن ش��مال - جن��وب برای منطقه و نیز 
آذربایجان به لحاظ پیشبرد توافقات و همکاری های تجاری و اقتصادی بسیار ضروری بوده 

و موجب توسعه همکاری های مشترک در زمینه های ترانزیت و حمل و نقل خواهد شد.

دیدگاه
امنیت پایدار در گرو افزایش قدرت بازدارندگی است

رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: امنیت پایدار ما در گرو افزایش قدرت 
بازدارندگی اس��ت و همواره باید مبتنی بر تهدیدات و نیازهای دفاعی کشورمان 

به روز شده و تأمین قدرت کنیم.
سردار محمد باقری گفت: دشمنان نظام اسالمی همواره با تغییر تاکتیک و 

به روز شدن از هیچ کوششی برای ضربه به ایران اسالمی کوتاه نیامده اند و بر این 
اس��اس امنیت پایدار ما در گرو افزایش قدرت بازدارندگی است و همواره باید مبتنی 

بر تهدیدات و نیازهای دفاعی کشورمان به روز شده و تأمین قدرت کنیم. 
وی افزود: ما قائل به مشابه س��ازی تجهیزات دفاعی نیس��تیم و همواره باید با تولید 
دانش، تقویت و توسعه بازدارنگی نوشونده، خالقانه، نو و پیش رونده و تکیه بر ظرفیت های 
علم��ی برآمده از داخل بتوانیم امنی��ت ملی خود را تأمین و حتی فکر گزند به جمهوری 

اسالمی ایران توسط دشمنان انقالب اسالمی را از آنها سلب کنیم.

امنیت و اقتدار
بازسازی سوریه، سود قابل توجهی دارد

جانش��ین قرارگاه ثاراهلل سپاه گفت: سازندگی و مشارکت در بازسازی سوریه، از 
یک سو هم اعتبار شرکت های فنی ما را باال می برد و از سوی دیگر، سود قابل توجهی 

را نصیب این شرکت ها می کند که ما نتیجه آن را در اقتصاد کشورمان می بینیم.
اس��ماعیل کوثری گفت: مشخص است که ما تا امروز به خوبی نتوانسته ایم 
از توانمندی ها و ظرفیت های داخلی خود برای س��ازندگی سوریه استفاده کنیم.

البته قدم هایی در یکی دو ماه اخیر برداش��ته ش��ده است اما این قدم ها با تاخیر بوده 
و دولتمردان ما باید این تاخیر را جبران کنند.

وی افزود: سازندگی و مشارکت در بازسازی سوریه، از یک سو هم اعتبار شرکت های فنی 
ما را باال می برد و از سوی دیگر، سود قابل توجهی را نصیب این شرکت ها می کند که ما نتیجه 
آن را در اقتصاد کش��ورمان می بینیم. این اقدامات باعث می شود که این شرکت ها در سطح 

منطقه به عنوان گزینه ای جدی برای اجرای پروژه های بزرگ تر مورد توجه قرار گیرند.

مقاومت

قالیباف: 
ضعف مدیریتی را به تحریم گره نزنیم

عضو مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام با  تأکی��د بر "نبای��د ضعف مدیریت��ی را به نظ�����رگاه
تحریم گره بزنیم" گفت: چه کسی گفته با تمام دنیا کار نکنیم؟ 
ک��ی می خواهد دور ایران دیوار بکش��د؟ این رابطه منطق و جا 
دارد؛ اگر از موضع قدرت نباشیم کاری نمی توانیم انجام دهیم.

محمدباقر قالیباف گفت: متأس��فانه در بعضی از تحلیل ها 
در این س��ال های اخیر زیاد می شنویم که گفته می شود ایران 
و مس��ئوالنش به دنبال دشمن تراشی هستند یا اینکه؛ چرا در 

سوریه حضور می یابند و یا ما با فلسطین چه کاری داریم؟
وی با ی��ادآوری اینک��ه آمریکایی ها در ط��ول تاریخ و از 
زمان ملی ش��دن صنعت نفت و حتی قبل از آن همیشه دنبال 
منافع خود بوده اند، تصریح کرد: رژیم پهلوی را هم از این باب 
می خواستند تا همان طور که امروز به عربستان می گویند گاو 

شیرده با شاه و مردم این کشور هم همان رفتار را بکنند.
قالیباف با تصریح به اینکه روی پای خود ایستادن هزینه 
دارد، اظهار داشت: همیش��ه آمریکا علیه ما توطئه کرده مثاًل 

در همین 2 ماه گذش��ته در مونیخ و ورشو ببینید چه کرده و 
چگونه گروه ها را علیه ما بس��یج کرده اس��ت. یک زمانی از ما 
می خواس��تند تغییر رویکرد بدهیم امروز که اساساً می گویند 
"ما جمه��وری اس��المی را نمی خواهیم چون ب��ا منافع ما در 

تعارض است".
وی با بیان اینکه آمریکا راحت نمی نش��یند، تصریح کرد: 
اس��تکبار جهان��ی، آمریکا و نظام س��رمایه داری که بر بس��تر 
دارایی های مردم دنیا خود را اداره می کند، اقتصاد را آن چنان 
در دنیا یکپارچه و به هم پیوسته کرده که وقتی امروز از اقتصاد 
جهانی ح��رف می زنی��م و همین بحث اف.ای.ت��ی.اف مطرح 
می ش��ود، در حقیقت یک اقتصاد جهانی را در همه ش��ئونات 
خودش ب��ه هم متصل کرده اس��ت و پایه گ��ذاری این کار 2 
دهه قبل توسط آمریکا، انگلیس و فرانسه صورت گرفته است، 
به طوری که هر کسی در دنیا خالف مشی آن ها حرکت کند او 

را از اقتصاد جهانی محروم می کنند. آیا ظلم از این بیشتر؟
قالیباف با تأکید بر  اینکه "مردم ما ثابت کرده اند در مقابل 
این فشارها می ایستند"، ادامه داد: متخصصان و صاحب نظران 
با بررس��ی دقیق و علمی بر این باور هس��تند که فش��ارهایی 
ک��ه  ام��روز بر ما وارد اس��ت  - من ای��ن گ��زارش را مطالعه 

ک��رده ام و اتفاقاً آن هایی که این گزارش را نوش��ته اند چندان 
از نظر سیاس��ی نگاه شان با نگاه ما نزدیک نیست و کاماًل نگاه 
تکنوکراتیک به موضوعات داش��ته اند - 30 درصد به تحریم ها 
برمی گردد و 70 درصد این مشکالت ریشه در ضعف مدیریت 

و ناکارآمدی و عدم تصمیم گیری دارد.
وی ادامه داد: ما چند س��ال اس��ت اقتص��اد را منتظر نگه 
داشته ایم ببینیم برجام و اروپا با ما چه می کنند. خب مشخص 
اس��ت آن ها که دش��من ما هس��تند با ما چه می کنند. اینکه 
در ح��وزه نظام��ی جرأت هیچ حرکتی علیه م��ا ندارند به این 
دلیل اس��ت که ما قدرت داریم. در ح��وزه اقتصاد هم ما باید 
توانمند  ش��ویم و به درون و ظرفیت ه��ای داخل  تکیه کنیم و 

این ظرفیت را داریم اما آن را نگه می داریم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: شما 
ببینید بیش از 2 دهه است رهبر انقالب دستور دادند صندوق 
ذخیره ارزی تش��کیل ش��ود که س��االنه درصدی از پول نفت 
را دول��ت هزینه جاری نکن��د و به این صن��دوق بیاید. هدف 
نهای��ی آن چه ب��ود؟ هدفش این بود که وابس��تگی به نفت را 
کاه��ش دهیم و ب��رای هزینه ج��اری و ولخرجی هایی که در 
کش��ور انجام می ش��ود و با اتفاقاتی که با ضعف مدیریت دارد 

در کش��ور می افتد، حداقل از محل نفت ما اس��تفاده نشود اما 
متأس��فانه ای��ن اتفاق نیفتاد و حاال چون بخش��ی از درآمد ما 
در حوزه مربوط به نفت اس��ت، تحری��م می کنند و به اقتصاد 

فشار می آید.
قالیب��اف ب��ا پرداختن به مش��کل گوش��ت گف��ت: امروز 
می گوین��د ما 10 درصد به واردات گوش��ت نیازمندیم و باقی 
تولی��د داخل اس��ت. پس چرا باید قیمت گوش��ت ب��ه اینجا 
برس��د؟ چرا گرانی و رش��د گرانی کاالهای اساس��ی که با ارز 
4200تومانی وارد می ش��وند بیشتر از کاالهایی است که با ارز 
12هزار تومانی وارد می ش��وند؟ آیا این ربطی به تحریم دارد؟ 

چرا این ها را به هم گره می زنیم؟
وی با تذکر اینکه "اداره و مدیریت کشور را با جنگ روانی 
با هم اشتباه نگیریم"، خاطرنشان کرد:  یک  وقت هایی در بحث 
سیاس��ی و جنگ روانی می گفتند که "این ها می خواهند وسط 
خیاب��ان را دیوار بکش��ند."، خب آن را گفتید تمام ش��د، امروز 
چه معنایی دارد که می گویید "همان ها نمی گذارند و دارند دم 
مرز را دیوار می کش��ند."، خب آن کسی که دارد دیوار می کشد 
ترامپ است و بین آمریکا و مکزیک  دیوار می کشد؛ ما اهل دیوار 
کشیدن نیستیم، ما اهل این نیستیم که به مردم دروغ بگوییم .

 عراق قوی، مستقل و پیشرفته
برای ایران بسیار مفید است

راه غلبه بر مشکالت و مقابله با توطئه های بدخواهان، 
حفظ اتحاد ملی در عراق، ش��ناخت صحیح دوس��ت و 
دش��من و ایس��تادگی در مقابل دش��من وقیح، تکیه بر 
نیروی جوانان و حفظ و تقویت ارتباط با مرجعیت است. 
ارتباطات دو ملت بی نظیر اس��ت که نمون��ه ی بارز آن، 
پیاده روی بزرگ اربعین است. دل های همه ی زائران ایرانی 
بعد از بازگشت، مملو از تشکر از میهمان نوازی مردم عراق 
بود و این نشانگر بزرگواری حداکثرِی عراقی ها در میزبانی 
از زائران ایرانی است و این میهمان نوازی و ارتباط همراه 
با مهر و محبت میان دو ملت جز با زبان هنر قابل بیان 
نیست. اکنون که ملت عراق بعد از دوران های استبدادی، 
صاحب کشور است و استقالل و حق رأی و انتخاب دارد، 
برخی دولت ها و کشورهای بدخواه به دنبال آن هستند تا 
مردم عراق طعم این پیروزی و دستاورد بزرگ را نچشند 
و عراق و منطقه، روِی آرامش را نبینند. تنها راه مقابله با 
این توطئه ها، حفظ و تقویت اتحاد میان گروه های عراقی 
اعم از عرب و ُکرد و ش��یعه و سنی است. برخی دولت ها 
در منطقه و در خارج از منطقه به شدت نسبت به اسالم، 
شیعه و سنی و عراق، بغض و کینه دارند و در امور داخلی 
عراق دخال��ت می کنند که باید در مقابل آن ها با قدرت 
ایس��تاد و درخصوص ایستادگی در برابر دشمن وقیح و 
صریح، به هیچ وجه مالحظه نکرد. مس��ئوالن جمهوری 
اسالمی برای گسترش همکاری ها با عراق بسیار مصمم 
و محکم هستند و من هم به این موضوع عمیقاً معتقدم. 
عراِق عزیز، قوی، مس��تقل و پیشرفته برای ایران بسیار 
مفید است و ما در کنار برادران عراقی خود خواهیم بود. 
ارتباط با مرجعیت، در مراحل و مقاطع مختلف، کارساز 
و گره گشا خواهد بود.نمونه ی بارز نتایج فوق العاده ی تکیه 
بر جوانان، شکل گیری حشدالشعبی در جریان مبارزه با 

تروریسم تکفیری بود که باید آن را حفظ کرد.
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مخاطب شمایید

دولت خود را به خواب زده است
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نوشت: بودجه ۹۸ را در هیئت عالی نظارت 
بررس��ی کردیم. دولت و مجلس نزدیک به س��ه چهارم 
بودجه را در ش��رکت های دولتی بس��ته اند که در اختیار 
مدیران است. بخش اعظم بودجه عمومی هم در اختیار 
دولت قرار دارد. از این مقدار چیزی در حدود 10 درصد 
عمرانی است. این بودجه هیچ تناسبی با شرایط تحریمی 
و جن��گ اقتصادی ن��دارد؛ اوالً: صرفه جویی در آن دیده 
نش��ده است، ثانیاً: مشارکت مردمی در آن ضعیف است، 
ثالثاً: کسری بودجه را تشدید می کند. بودجه ۹۸ نشان 

می دهد که دولت، خود را به خواب زده است.

پیام تبریک ظریف به رییس جدید قوه 
قضاییه

در این پیام آمده که کانال س��خنگوی وزارت 
خارجه منتش��ر کرد، آمده اس��ت: با س��الم و 
تحی��ت؛ انتصاب جنابعال��ی را به عنوان ریاس��ت قوه 
قضاییه جمهوری اسالمی ایران تبریک و تهنیت عرض 
می کنم. رجاء واثق دارم در دوران ریاست جنابعالی بر 
عال��ی ترین منصب قضایی کش��ور ش��اهد پیش��رفت 
روزاف��زون در تحقق حقوق مردم نجیب و ش��رافتمند 
ای��ران که ول��ی نعمتان همه ما هس��تند خواهیم بود. 
وزارت امور خارجه جمهوری اس��المی در دوره جدید 
نی��ز با همه توان، ظرفیت و تج��ارب داخلی و خارجی 
خود در جهت تحقق منوی��ات مقام معظم رهبری در 
حوزه قضایی و آرمان های عدالت محور انقالب اسالمی 
و نی��ز بس��ط مفاهیم عالیه حقوقی بویژه حقوق بش��ر 
منبعث از احکام نورانی اس��الم در تعامالت بین المللی، 
همچون گذش��ته در کنار دستگاه قضایی به وظایف و 

ماموریت های خود عمل خواهد کرد.

 واکنش ستاد احیا امر به معروف
و نهی از منکر به انتشار یک کلیپ

در حساب س��تاد احیاء امر به معروف و نهی از 
منکر آمده است:  اگر دوربین نبود نه نمایندگی 
سایپا معلق می شد. نه کسی توبیخ می شد. فقط کینه ای 
از یک سیلی بر دل می ماند و می شد عقده ای از نظام و 
انقالب و ظلمی می ش��د که مانند تیش��ه ای به ریش��ه 

کشور فرود می آمد. شفافیت بزرگترین معروف است.

چرا قاضی زاده باید می ماند؟ 
علیرضا وهاب زاده باد انتش��ار فیلمی نوش��ت: 
وقتی می گفتیم نظام سالمت را بر لبه پرتگاه 
ق��رار دادند دقیق��ا از چه صحب��ت می کردیم. تجمع 
اعتراضی پزش��کان یکی از بزرگترین بیمارس��تان های 
خصوصی تهران در اعت��راض به عدم پرداخت معوقات.

قاضی زاده باید می ماند و پاسخ می داد.

سیاست مجازی

امیرحمزهنژاد

چند ماهی اس��ت که فضای  سیاسی کشور دچار کشمکش دست ب�ه نقد
درون��ی میان طرفداران اف.ای.ت��ی.اف و منتقدان 
این سازمان اس��ت. طرفداران مطرح می کنند که 
برای اینکه مش��کالت اقتصادی کش��ور حل شود 
حتما ایران بایس��تی به این سازمان بپیوندد. البته 
وزی��ر خارج��ه در صح��ن علنی مجلس ش��ورای 
اس��المی با تاکید بر این موضوع که هیچ تضمینی 
درب��اره این الیح��ه نمی دهد گفت: »ن��ه من و نه 
رئیس جمه��ور تضمین نمی دهیم ک��ه با تصویب 

سی.اف.تی مشکالت حل شود.«
این در حالی اس��ت که س��یدعباس عراقچی 
معاون سیاس��ی وزارت امور خارجه نیز - ۵ اسفند 
۹7 - در جلس��ه با فراکسیون مس��تقلین مجلس 
گفت��ه بود: »برای عبور از تحریم ها، باید به اف.ای.

تی.اف بپیوندیم«! این در حالی اس��ت که عراقچی 
پیش از این - فروردین ۹4 - گفته بود: »با برجام 

تمامی تحریم ها لغو می شود و نه تعلیق«.
دولتمردان از یکسو تاکید دارند که »تضمینی 
برای حل مش��کالت اقتصادی به واس��طه تصویب 
اف.ای.ت��ی.اف وجود ن��دارد« و »از اف.ای.تی.اف 
انتظار معجزه نداش��ته باش��ید« و از س��وی دیگر 
مدعی هس��تند که برای رفع مش��کالت اقتصادی 

باید اف.ای.تی.اف را تصویب کنیم!
چندی است که فشارهای سیاسی اصالح طلبان 
و طرفداران دولت روی مجمع تش��خیص مصلحت 

نظام متمرکز ش��ده است. طرفداران اف.ای.تی.اف 
س��عی کردند که این الیحه را از مجمع تشخیص 
بیرون بیاورند و تصویب کنند. این درحالی اس��ت 
که این الیحه در این مجمع منتقدان بسیاری دارد 

و کار بررسی آن به سال بعد موکول شده است.
همین آدرس غلط سیاس��ی داخلی سبب شد 
تا حتی طرف اروپایی هم گس��تاخ تر شود و در دو 
بیانیه پس از راه اندازی کانال ناقص اینستکس که 
تنها ش��امل مراودات غذا و دارو می ش��ود، اجرای 
اف.ای.تی.اف را ش��رط و الزام خ��ود برای اجرای 
آن عن��وان کند. این درحالی اس��ت که اروپایی ها 
تعهدات��ی که درب��اره برجام داده ان��د را عملیاتی 
نکردند و هیچ ش��رطی در این زمینه وجود ندارد. 

ظریف نیز پس از بیانیه 12 بندی سراس��ر اتهام و 
گس��تاخی اروپایی ها مطرح کرد که اف.ای.تی.اف 
ب��ه هیچ وجه ش��رط انجام تعهدات برجام توس��ط 
اروپایی ها نیست و طرف غربی باید به وظایف خود 

در این سند توافق عمل کند.
ب��ه تازگی س��خنان هش��دارآمیز رهبر معظم 
انق��الب درب��اره توافق و مذاکره ب��ا اروپا در دیدار 
با اعضای هئیت دولت منتشرشده است که ایشان 
در تیرم��اه 13۹7 ب��ا انتقاد از گره زدن مش��کالت 
اقتصادی کش��ور به ام��وری که خ��ارج از اختیار 
کشورمان است مانند برجام و بسته اروپایی چنین 

کاری را خالف منافع کشور دانستند.
این درحالی اس��ت ک��ه دوقطب��ی کاذبی در 

کش��ور از س��وی برخی گروه های سیاسی بوجود 
آمده اس��ت که معیش��ت مردم را به ط��ور کامال 
جدی ب��ه توافق با غ��رب گره می زن��د. موضوعی 
که توس��ط رئیس جمهور در برج��ام اتفاق افتاد و 
ازدواج و اشتغال جوانان و حتی آب خوردن مردم 
نیز به توافق ب��ا اروپایی ها گره خورد. هر چند که 
بعده��ا پ��س از اینکه برجام ثم��ره و میوه خاصی 
نداد اعالم ش��د که اگر این توافق صورت نمی گرد 
جنگ بر سر کشورمان س��ایه می افکند. موضوعی 
که اخیرا ه��م رئیس جمهور دوباره تک��رار و بیان 
کرد: » رئیس جمهور فرانسه گفته بود در سال ۹1 
تصمی��م گرفتیم به ایران حمله کنیم وقتی دیدیم 
که انتخابات برگزار شد و مردم آمدند و شما آمدید 

گفتیم ممکن است شرایط عوض بشود و ما دست 
نگه داشتیم.«

ای��ن دوقطبی های ی��ا »برجام یا معیش��ت« و 
»برجام یا جنگ« را کنار بگذاریم به حرف عراقچی 

که اخیرا مطرح شده است، می رسیم.
مع��اون وزیر امور خارجه کش��ورمان که برای 
حضور در نشس��ت کمیسیون مش��ترک برجام در 
وی��ن حض��ور دارد پیش از برگزاری این نشس��ت 
اظهار داشت: »مکانیسم مالی اینستکس در ابتدای 
راه خودش اس��ت و ما هنوز نمی دانیم که این ساز 
و کار چگونه می تواند مشکل گش��ا باش��د و چگونه 

کار کند.«
جالب اینجاس��ت که اینهمه فشار و هزینه ای 
که در داخل کش��ور برای رسیدن به اف.ای.تی.اف 
صورت می گیرد برای اینستکس و کانال ناقص مالی 
است که هنوز دیپلمات های تراز اول کشورمان هم 
نمی دانند، چیس��ت؟ البته در جریان برجام هم که 
عایدی کش��ور از آن »تقریبا هیچ« بود نیز همین 
اتفاق افتاد و ما هنوز با توجه به سخنان مسئوالن 
که یک روز لغو تحریم ها و یک روز سایه جنگ و... 
را دس��تاورد برجام قلمداد می کردند و می کنند به 
دستاورد ملموسی در این عرصه نرسیده ایم. حتی 
بیم آن وی می رود که برجام کنار گذاش��ته شود و 
کشورمان را به کانال های ناقصی مانند اینستکس 
مش��غول کنن��د و با ش��رایطی ک��ه دیپلمات های 
هسته ای کش��ورمان مطرح می کنند که نمی دانند 
این موارد چیس��ت و برای آن چیزی که نمی دانند 
چیس��ت برای کشور هزینه سازی می کنند، افتادن 

در این مسیر دور از ذهن نیست.  جهان نیوز

مائدهشیرپور
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براساس آنچه اعالم شده است  ایران درح���اشیه اسالمی  رئیس جمهوری 
به دعوت رسمی رئیس جمهور و نخست وزیر عراق، 
فردا دوش��نبه و برای س��فری 3 روزه به عراق سفر 
می کند س��فری که ش��اید به عقیده کارشناسان با 
تاخیر ش��ش س��اله ص��ورت می گیرد ام��ا کیفیتی 
تاریخی و اثرگذار در توسعه روابط دو کشور و تالش 
آنها برای مهار تروریسم بین المللی خواهد داشت. در 
کنار این اتفاقات دیدار حجت االسالم حسن روحانی 
با آیت اهلل سیس��تانی بر تاثیرگ��ذاری و اهمیت این 
س��فر افزوده است. اما این س��فر چطور می تواند بر 

امنیت منطقه غرب آسیا موثر واقع شود؟!

کاهش نفوذ آمریکا شود
اولین نکته ای که شاید به ذهن هر کارشناسی 
در رابطه با تاثیر س��فر روحانی به عراق برس��د این 
اس��ت که س��فر علن��ی روحانی به این کش��ور در 
مقایس��ه با س��فر مخفیانه ترامپ!! به عراق بس��یار 
متفاوت اس��ت و نش��ان از عمق دوستی دو کشور 
می دهد که می تواند بعد از این دیدارهای رس��می 
و دعوت رس��می که دولت عراق از روحانی داشته 
فص��ل جدی��دی از تحکی��م رواب��ط چندجانبه را 
پی��ش روی ایران ع��راق هموار ک��رده و به تبع آن 
اندک نفوذ امریکایی ها در عراق را کم و کمتر کنند. 
این رویه ای است که قطعا می  تواند تاثیر بسزایی در 
بهبود روابط دو کشور داشته و توسعه  همکاری های 
اقتصادی، سیاسی، مستشاری و اجتماعی را به طور 
مستقیم و بدون پذیرش نقشه های شوم امریکایی ها 
گس��ترش دهد و می تواند منجر به کاهش قدرت و 

نفوذ آمریکا در عراق شود.

سفر دزدکی ترامپ و دعوت رسمی از روحانی
درس��ت اس��ت که از دیرباز به اقتضای مسائل 
همس��ایگی، فرهنگی و مرزهای مش��ترک بین دو 

کش��ور، عراق و ایران رواب��ط خوبی با یکدیگر دارند 
و چنین رفت و آمدهایی میان همس��ایگان طبیعی 
اس��ت، اما اکنون با توجه به مع��ادالت منطقه ای و 
شرایط خاص بین المللی برای دو کشور به خصوص 
ای��ران، تحریم ه��ای اقتصادی آمریکا علی��ه ایران و 
فشارهای واش��نگتن بر بغداد برای دوری از تهران، 
در کن��ار تالش ه��ای ری��اض ب��رای اختالف افکنی 
بین دو همس��ایه اهمیت این س��فر، اهداف و نتایج 
آن را دوچن��دان کرده اس��ت، اما همی��ن مقدار که 
رئیس جمهوری ایالت متحده مخفیانه به عراق رفته 
و روحانی با دعوت رسمی از چند روز قبل با تدارک 
ویژه راهی عراق می شود خود نشان از شدت دوستی 
میان تهران و بغداد و دوری از دشمن مشترکی است 
که دسیس��ه های پی درپی ای را برای ناامنی منطقه 
غرب آسیا داشته و تاکنون با عناوینی چون جنگ، 
ایجاد و حمایت از تروریسم بین المللی و تالش برای 
تفرق��ه قومی و مذهب��ی در داخل کش��ورها و بین 

کشورهای این منطقه داشته، می دهد.

ثبات امنیت
درس��ت اس��ت که عراق از زمان حمله امریکا 
ب��ه مرزهایش روزهای ناخوش��ی زی��ادی را دید و 
چند سال اخیر هم حضور تروریست های مختلفی 
از جمله تروریس��ت های داعش��ی باعث ش��د که 
این کش��ور دچار خس��ارات و ناامنی گس��ترده ای 
ش��ود اما ت��الش نیروهای بس��یج مردم��ی عراق 
در کنار هدایت های مستش��اران ایرانی توانس��ت 
خیلی س��ریع داعش را در عراق ریشه کن کرده و 
روزه��ای ثبات و امنیت را برای مردم مظلومی که 
هم ظلم بعثی ها را چش��یدند و هم تن خسته شان 
گلوله  های ش��یمیایی امریکایی ها را بر پیکر تحمل 
کرد و بعد تروریس��ت های وحشی را به سراغشان 
آمد، آغاز ش��ده و جمهوری اسالمی نقش بسزایی 
در آرامش مردم مظلوم این کش��ور داش��ته و این 
کمک ها می تواند برای ثبات امنیت در کنار کمک 
مستشاری مش��ترک به دیگر کشورهایی که دچار 
همین حربه ه��ای امریکا و غرب می ش��ود امنیت 

و ثب��ات را ب��ه غرب آس��یا هدیه ده��د. بر همین 
اس��اس اس��ت که معتقدیم طبیعتاً ثبات و امنیت 
منطقه ای نیز در درجه نخست در سایه مناسبات و 
همکاری های میان همسایگان محقق خواهد شد.

 توسعه دیپلماسی اقتصادی
در کنار همکاری امنیتی

با وج��ودی که ب��ه عقی��ده کارشناس��ان در 
س��ال های اخیر توجه دیپلماتی��ک تهران به دلیل 
تمرکز بر پرونده هس��ته ای، معطوف به کشورهای 
حوزه اروپا بود و ش��اید همین مسأله باعث شده تا 
در عرصه منطقه ای، توجه به همسایگان کمتر بوده 
باشد اما روابط ایران و عراق بویژه در حوزه امنیتی 
و مبارزه با تروریسم بین المللی در ابعاد گسترده ای 
همواره در طول این ش��ش س��ال به طور ویژه ای 
حفظ شده است، البته بسیاری بر این عقیده اند که 
منفعل بودن دستگاه سیاس��ت خارجی در عرصه 
دیپلمالس��ی اقتصادی مانع از ان ش��ده است که 

ظرفیت های بالقوه در توس��عه مناسبات اقتصادی 
دو کشور به طور کامل محقق شود. 

طبیعتا این ظرفیت ه��ای بالفعل  در نیامده با 
ای��ن س��فر و دیدارهای دوجانب��ه و چندجانبه در 
حوزه های مختلف ب��ه خودی خود محقق نخواهد 
ش��د و نیازمند توجه جدی و اقدامات عملی برای 
گسترش این روابط اس��ت اما بی تردید اشتراکات 
مختلف میان دو کش��ور، و طرح این اشتراکات در 
دیدار روحانی و مقامات عراقی روند دس��تیابی به 

این مهم را در آینده ای نزدیک هموارتر می کند.

نقش برآب کردن توطئه تجزیه طلب ها
در عین حال باید گف��ت که نزدیکی تهران و 
بغداد که منجر به ثبات و امنیت بهتر غرب آس��یا 
و البته مرکزیت عراق خواهد ش��د تاثیر بس��زایی 
در خنثی کردن اقدام��ات تجزیه طلبانه ای خواهد 
داش��ت که نقشه شوم آن در غرب و امریکا توسط 
آنهایی که دوس��ت ندارند غرب آس��یا در آرامش 

باشد تا منابع آن را غارت کنند، خواهد داشت. 
چراکه اگر دولت مرکزی عراق قوی باش��د به 
ج��ز اینکه می تواند س��د نفوذ پرقدرت��ی را مقابل 
تهاجم تروریسم بین المللی بسازد قادر خواهد بود 
توطئه ها و آش��وب هایی ک��ه گاه درصدد تحریک 
قومیت ه��ا و مذاه��ب برای س��ر دادن ش��عارهای 
تجزیه طلبانه و درپی آن گسترش آنها به کشورهای 
اطراف است را خنثی کرده و عراقی یکپارچه را در 
مقابل هرگونه نفوذ و توطئه و دش��منی و بی ثباتی 

بیمه کند. 
ب��ر همین اس��اس دی��دار روحان��ی و آیت اهلل 
سیس��تانی که از جای��گاه ارزنده ای در ن��زد افکار 
عمومی منطقه برخوردار است می تواند بهره گیری 
از ظرفیت های مذهبی برای توس��عه مناسبات دو 
کشور و خنثی س��ازی توطئه های مذهبی علیه دو 
کشور نقش بس��زای داشته باش��د. چراکه یادمان 
مان��ده که ع��ده ای در خ��الل راهپیمای��ی زائران 
پیاده روی اربعین به س��مت حرم امام حسین)ع( و 
یا حضور زائران عراقی در مرقد امام رضا)ع( تالش 
داشتند تا با توطئه مذهبی - قومیتی روابط دو ملت 
را ش��کرآب کنند که همین قرابت سران سیاسی و 
دینی دو کش��ور توانست توطئه ها را خنثی کرده و 

در ادامه به خنثی سازی این توطئه ها بپردازد. 

ایران و عراق از دریچه سیاست؛

اتحادیکهغربآسیاراامنترمیکند
روحانی اولین رئیس جمهوری که به دیدار آیت اهلل سیستانی می رود

روحانی  شده  اعالم  اخبار  براساس 
مذاکرات  و  شد  خواهد  بغداد  وارد  فردا 
نخست وزیر  و  رئیس جمهور  با  دوجانبه ای 
و  فی مابین  روابط  درخصوص  عراق 
خواهد  کشور  دو  منطقه ای  همکاری های 
عالی رتبه  هیات های  این،  بر  عالوه  داشت. 
و  نیز طی نشست هایی مشترک  دو کشور 
آخرین  خود،  همتایان  با  جداگانه  همینطور 
همچنین  و  همکاری ها  و  توافقات  وضعیت 
تعمیق  و  توسعه  برای  جدید  فرصت های 

روابط دو کشور دوست و همسایه را بررسی 
می کنند که نتایج این دیدارها توسط سران 
برای  خبری  کنفرانسی  طی  و  کشور  دو 

رسانه ها تشریح خواهد شد.
در عین حال جلسه با رئیس و نمایندگان 
با  تجاری  همایش  در  شرکت  عراق،  مجلس 
ایران  خصوصی  و  دولتی  بخش های  حضور 
با سایر مسئوالن  و عراق و همچنین دیدار 

بلندپایه عراقی و نیز برخی نخبگان، گروه های 
دیگر  از  را  کشور  این  اجتماعی  و  سیاسی 
برنامه های روحانی در سفر به عراق برشمرد.

با  رئیس جمهور  دیدار  بین  این  در  اما 
حضرت آیت اهلل العظمی سیستانی از مراجع 
عظام تقلید از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد 
بود چراکه روحانی اولین رئیس جمهوری است 
که با آیت اهلل سیستانی دیدار خواهد کرد و 
دیدار این دو تاثیر فراوانی بر تحکیم وحدت 

دو کشور خواهد داشت.

نمای نزدیک

برنامهسفرروحانیدرعراق

آنا

عراقچی دیپلمات هم از عملکرد اینستکس بی خبر است
»نمی دانم« هایی به قیمت ضربه به منافع ملی

برجام،اف.ای.تی.اف،اینقسمتاینستکس!


