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فتنه پربسامدترین واژه در کالم رهبری است
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس گفت: فتنه پربسامدترین واژه در 

کالم مقام معظم رهبری است و حقیقتی است که همه با آن مخالفیم.
حجت االس��الم علیرضا س��لیمی گفت: موضع ما باید نس��بت به کسانی که 
ش��عار مرگ بر اصل والی��ت فقیه را دادند و قرآن را آتش زدند، چگونه باش��د؟ 

بهتر است به مردم آدرس غلط ندهید و به قواعد و اصول نظام جمهوری اسالمی 
پایبند باشید و اجازه یارگیری به نفوذی ها را ندهید. وی تصریح کرد: اولویت های ما 

این مباحث نیست و باید فکری به حال بیکاری و شکم های گرسنه مردم کنیم که برای 
تهیه گوشت صف های طوالنی می بندند.

س��لیمی با تأکید بر اینکه باید مش��خص ش��ود که ارز ۴۲۰۰ تومانی به چه کسانی 
داده می شود و ۶۰ تن طال به کجا می رود، اظهار داشت: نباید موضوع جیسون رضائیان 

و خانمی که تخلف ۶ میلیاردی کرده است، فراموش شود.  مهر

نظرگاه
ایران در ساخت پاالیشگاه ها با بغداد همکاری کند

رئیس کمیس��یون امنیت ملی گفت: ایران می تواند در ساخت پاالیشگاه ها و 
ساز و کار های اقتصادی همکاری های بسیاری با عراق داشته باشد.

حشمت اهلل فالحت پیشه افزود: براساس آمار های ما در طول سال ۹۷ باالترین 
رشد مناسبت ها در حوزه های مختلف بین ایران و عراق صورت گرفته است، لذا باید 

به این رابطه توجه ویژه ای داشته باشیم. بسیاری از زیرساخت ها و موافقت نامه ها میان 
ایران و عراق مانند بازگش��ایی مرزها، تعرفه های ترجیحی و همکاری های پساتحریمی 

نیازمند حضور رئیس جمهور در عراق است تا به مرحله نهایی برسد.
وی گفت: ما در طول س��فر هایی که به مرز های خس��روی و ش��یالت داش��ته ایم به 
این نتیجه رس��یده ایم که باید س��از و کار های آن توسط رئیس جمهور با کشور همسایه 
عراق حل و فصل شود. ایران می تواند در ساخت پاالیشگاه ها و ساز و کار های اقتصادی 

همکاری های بسیاری با عراق داشته باشد،  باشگاه خبرنگاران

دیدگاه
احتمال سفر قریب الوقوع روحانی به سوریه

س��فیر تهران در دمشق از احتمال س��فر قریب الوقوع رئیس جمهور ایران به 
سوریه خبر داد.

جواد ترک آبادی بر موضع ثابت ایران درخصوص حق ملت و دولت مشروع سوریه 
به ریاست بشار اسد برای حاکمیت ملی بر تمامی خاک این کشور تأکید کرد. 

وی در پاس��خ به پرسش��ی پیرامون بازتاب سفر بشار اس��د به تهران و اینکه 
آیا حس��ن روحانی رئیس جمهور کش��ورمان نیز بزودی سفر به سوریه خواهد داشت، 

گفت: سران سوریه و ایران پیوسته با یکدیگر در تماس هستند و معتقدم سفری که بشار 
اس��د به ایران داشت، بس��یار موفقیت آمیز بود و به وضوح، نشانه هایی از میزان محبت و 
دوستی را به همراه داشت که مسئوالن جمهوری اسالمی به ملت و دولت سوریه دارند. 
در حقیقت ما انتظار داریم این سفرها و ارتباط ها ادامه پیدا کند و انشااهلل سفری را که 

به آن اشاره می کنید، بزودی انجام خواهد شد.  پایگاه خبری العهد لبنان

مقاومت

 راه غلبه بر مشکالت حفظ اتحاد ملی
در عراق است

راه غلب��ه ب��ر مش��کالت و مقابل��ه ب��ا توطئه های 
بدخواهان، حفظ اتحاد ملی در عراق، ش��ناخت صحیح 
دوس��ت و دشمن و ایس��تادگی در مقابل دشمن وقیح، 
تکی��ه بر نی��روی جوانان و حف��ظ و تقوی��ت ارتباط با 
مرجعیت اس��ت. ارتباطات دو ملت بی نظیر اس��ت که 
نمونه ی بارز آن، پیاده روی بزرگ اربعین است. دل های 
همه ی زائران ایرانی بعد از بازگش��ت، مملو از تش��کر از 
میهمان نوازی مردم عراق بود و این نش��انگر بزرگواری 
حداکثرِی عراقی ها در میزبانی از زائران ایرانی اس��ت 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 اس��تبدادی، صاحب کشور است 
و اس��تقالل 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 نبینن��د. 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 ش��دت نسبت به اسالم، شیعه و 
سنی و عراق، بغض و کینه دارند و در امور داخلی عراق 
دخالت می کنند که باید در مقابل آن ها با قدرت ایستاد 
و درخصوص ایس��تادگی 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.
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حضور حجت االس��الم حسن  ویژه روحان��ی در ع��راق و احتماال گ�زارش 
س��فر بعدی او به س��وریه می تواند مسیری را برای 
امنیت بخش��ی به محور مقاومت و پایان تروریسم 
بین الملل��ی رقم بزند، مح��وری که قطعا جمهوری 
اسالمی ایران نقش سازنده ای را در آن ایفا خواهد 
س��فر  روز  نخس��تین  در  گذش��ته  روز  ک��رد، 
رئیس جمهور کشورمان به عراق دستاوردهای قابل 
تامل و چش��م دشمن کورکنی برای امنیت منطقه 

و بهبود روابط فی مابین دو کشور به وجود آمد. 
روحان��ی قب��ل از آغاز س��فر درباره ب��ا بیان 
جمالتی نظی��ر »در کنار مردم و دولت عراق بوده 
و هس��تیم / روابط دو ملت دیرینه است / گسترش 
رواب��ط تهران - بغداد هدف ما اس��ت / تالش های 
ضد ایران��ی آمریکا ناموفق بوده اس��ت / مبادالت 
اقتصادی دو کش��ور باید از 1۲ به ۲۰ میلیارد دالر 
برس��د / تأکید بر اتصال خطوط راه آهن دو کشور 
و الیروبی اروند رود / این س��فر به نفع دو کشور و 
دو ملت خواهد بود« نش��ان داد که سفری با هدف 
و البته دشمن ش��کن را شروع رده که دستاوردش 
به جز دو کش��ور به منطق��ه و مقاومت نیز خواهد 
رس��ید. اما عراقی ها هم با اس��تقبال رسمی از او و 
حض��ور حداکثری مس��ئوالن و البت��ه دیداری که 
با مقامات سیاس��ی و مذهب��ی و اقتصادی تدارک 
دیده اند نشان دادند که قصدشان توسعه همکاری 
و حرکت��ت در مس��یر امنی��ت مقاوم��ت، نابودی 
تروریسم و گس��ترش تعامالت اقتصادی برخالف 

خواست دشمنان است.

هیچ کشور ثالثی نمی تواند در روابط دوستانه 
و برادرانه ایران و عراق تاثیر داشته باشد

اما در این س��فر که بر خالف س��فر ترامپ که 
مخفیانه بود بس��یار روش��ن، ش��فاف و با استقبال 
رسمی صورت گرفت، رؤسای جمهور ایران و عراق 
با اش��اره به روابط دوستانه، برادرانه و رو به توسعه 
دو کشور در عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، 
تجاری و فرهنگی؛ بر ضرورت تالش مس��ووالن در 
راستای گس��ترش، تعمیق و تحکیم بیش از پیش 
مناس��بات و همکاری های دوجانب��ه، منطقه ای و 

بین المللی تهران - بغداد تاکید کردند.
رئیس جمه��ور در دی��دار ب��ا »بره��م صالح« 
رئیس جمهوری عراق در بغداد درباره پیام سفرش 
گفت: پیام این سفر این است که هیچ بروکراسی و 
کشور ثالثی نمی تواند در روابط دوستانه و برادرانه 
ایران و عراق تاثیر داش��ته و مانع اراده رهبران دو 

کشور برای توسعه و تعمیق مناسبات شود.
روحانی با اشاره به اینکه روابط دولت های ایران و 
عراق ریشه های قلبی در تاریخ و فرهنگ مشترک دو 
ملت دارد، اظهار داشت: مناسبات و همکاری نزدیک 
 تهران - بغداد خواسته مش��ترک ملت های ماست.

وی توس��عه روابط بانکی را پش��توانه محکمی برای 
توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی ایران و عراق 
دانس��ت و گفت: تقویت بانک های مرکزی دو کشور 
و توسعه همکاری های تجاری با استفاده از پول های 

ملی، ما را از ارزهای خارجی بی نیاز خواهد کرد.
رئیس جمهور با اش��اره به ضرورت تالش برای 
ایجاد تس��هیالت الزم در رواب��ط گمرکی، مرزی و 
استانداردهای کیفی برای توسعه مناسبات اقتصادی 

و تجاری دو کش��ور، خاطرنشان کرد: ایران و عراق 
می توانند روابط و همکاری های خود را در بخش های 
مختلف از جمله ان��رژی، حمل و نقل، ترانزیت کاال، 
اس��تفاده بهتر از منابع اروند رود، اتصال راه آهن دو 
کش��ور به هم برای تسهیل در تردد زائران بویژه در 

ایام اربعین حسینی)ع( گسترش دهند.
روحان��ی تقوی��ت بازارچه های م��رزی و ایجاد 
ش��هرک های صنعتی در مرزهای دو کش��ور را در 
توس��عه روابط فی مابین تاثیر گذار دانست و گفت: 
آم��اده انتق��ال تجربی��ات و ارائ��ه خدم��ات فنی و 
مهندس��ی به عراق و تشویق بخش خصوصی ایران 

برای سرمایه گذاری در عراق هستیم.
رئیس جمهور ب��ا تاکید بر اینکه ای��ران همواره 
خواستار عراقی امن، مستقل و توسعه یافته است و در 
این مسیر صادقانه در کنار دولت و ملت عراق ایستاده 
اس��ت، افزود: مبارزه با تروریست ها باید تا ریشه کن 
ش��دن کامل آنها ادامه یابد و ایران آماده مش��ارکت 

فعاالنه در بازسازی مناطق آسیب دیده عراق است.

تاکید بر نقش ایران در شکست داعش
اما »برهم صال��ح« رئیس جمهور عراق نیز در 
ای��ن دیدار روابط و همکاری ه��ای ایران و عراق را 
تاریخی و مس��تحکم دانست و گفت: ملت ایران را 

خانواده خود و ایران را کشور دوم خود می دانیم.
وی ب��ا بیان اینک��ه ایران در مقاطع حس��اس 
میزبان بسیاری از مردم عراق بوده و در مسیر مبارزه 
با تروریس��م داعش کمک ها و حمایت های فراوانی 
داشته اس��ت، افزود: ایران نقش بسیار برجسته ای 
در شکست داعش داشته و این نشان دهنده روابط 

عمیق و دوستانه دو کشور است؛ ایران و عراق هیچ 
انتخابی جز روابط خوب و گسترده ندارند.

برهم صالح با تاکید بر اینکه اراده عراق توسعه 
رواب��ط و همکاری ه��ای همه جانبه ب��ا جمهوری 
اسالمی ایران اس��ت، خواستار تالش مسووالن دو 
کش��ور برای گسترش مناس��بات تهران-بغداد در 
زمینه های گوناگون از جمله راه آهن، گردشگری، 
محیط زیس��ت، صنع��ت، مع��دن و همکاری های 

علمی و فرهنگی شد.
رئیس جمهور عراق با بیان اینکه امنیت باید در 
منطقه مورد توجه همگان بوده و همه کشورها برای 
ریشه کن کردن تروریسم تالش کنند، اظهار داشت: 
هرگز حمایت های دولت و ملت ایران از مردم عراق 

در روزهای سخت را فراموش نخواهیم کرد.
ام��ا در ادام��ه روحانی رئیس جمه��ور با بیان 
اینکه احس��اس ما در عراق احساس بودن در وطن 
خودمان اس��ت، گفت: روابط دو ملت ایران و عراق 
هزاران س��اله است و ما عالقه مندیم که این روابط 
دین��ی، فرهنگی، تاریخی و منطق��ه ای را بیش از 

پیش مستحکم سازیم.
رئیس جمه��ور ظرفی��ت همکاری های ایران و 
عراق را بسیار گس��ترده دانست و افزود: دو کشور 
در طول سالهای گذشته با تروریسم در حال مبارزه 
بوده اند و خوشحالیم که در روزهای سخت مبارزه 

با تروریسم ، در کنار ملت و ارتش عراق بودیم.
روحان��ی ع��راق را یک کش��ور مه��م عربی و 
اس��المی منطق��ه دانس��ت و اظهارداش��ت: عراق 
می تواند نقش بس��یار مهم��ی در امنیت منطقه و 
ایجاد روابط نزدیکتر میان کش��ورهای منطقه ایفا 

کند.ما می خواهیم با عراق متحد و نزدیک باش��یم 
نه علیه دیگری، بلکه می خواهیم دیگر کشورهای 

منطقه را نیز در کنار خود داشته باشیم.
روحانی اظهار داش��ت: برای ما ثبات، امنیت و 
دمکراس��ی عراق بسیار اهمیت دارد و عراق امن و 
باثب��ات موجب ثبات و امنی��ت کل منطقه خواهد 
شد. وی افزود: برای این سفر اهمیت زیادی قائلیم 
و امیدواریم ش��اهد توس��عه روابط دو ملت برادر و 
دوس��ت باشیم. روحانی همچنین از مردم عراق به 
دلیل میهمان نوازی بویژه در ایام اربعین نسبت به 

ملت ایران تشکر کرد.
رئیس جمهور عراق نیز در این نشست خبری 
مش��ترک، با اش��اره به روابط خوب تهران - بغداد 
گفت: دو کش��ور برای رفع مش��کالت و موانع در 
مناسبات از جمله در تجارت، گردشگری و زیارت 

تالش می کنند.
بره��م صالح نیز خاطرنش��ان کرد: این س��فر 
مهم فرصت بس��یار خوبی اس��ت ک��ه از میهمان 
عزیز و گرامی خودمان )دکتر روحانی( بابت نقش 
و کم��ک ایران در پیروزی ب��زرگ عراق بر داعش 

تشکر کنیم.
رئیس جمهور عراق با بیان اینکه چارچوب های 
جدید همکاری میان دو کش��ور م��ورد توافق قرار 
گرفت��ه اس��ت و امروز اع��الم خواهد ش��د، گفت: 
امنیت مش��ترک از عناصری اس��ت که مس��تلزم 
افزایش همکاری ها میان تهران و بغداد و همچنین 
همکاری همه کش��ورهای منطقه با هدف افزایش 
ثبات و امنیت و تامین منافع مشترک در مبارزه با 

افکار و گروه های منحرف تروریستی است. 
صالح با اش��اره به مذاکرات و تفاهم های انجام 
ش��ده می��ان دو هیأت ایران��ی و عراق��ی در طول 
روزهای گذشته، تاکید کرد: باید از جزییات کوچک 
در روابط فیمابین عب��ور کرد و به فضای بزرگتر و 
وس��یع همکاری ها  و روابط اندیشید چراکه این امر 

در راستای منافع هر دو ملت خواهد بود.

تهران - بغداد در مسیر همکاری های نوین؛

تقویت محور مقاومت؛ نابودی تروریسم 

رئیس جمهور حرمین شریفین کاظمین را زیارت کرد
اما الزم به یادآوری است که بر خالف تصوری که برای افکار عمومی 1

جهان وجود داشت سفر روحانی فقط اقتصادی و سیاسی نبود و او به ابعاد 
مذهبی این سفر نیز توجه ویژه ای داشت، رئیس جمهوری اسالمی پس از 

ورود به بغداد، حرمین شریفین کاظمین را زیارت کرد. 
حجت االسللالم حسن روحانی با حضور در کاظمین، به زیارت حرم مطهر 
و نورانی حضرت امام موسی کاظم)ع( و حضرت امام محمدتقی)ع( مشرف 
شللد. رئیس جمهور پس از زیارت مضجع شللریف باب الحوائج، موسی ابن 
جعفللر و جواداالئملله)ع( و اقاملله نماز در ایللن بارگاه نورانللی، در فضایی 

معنوی زیارتنامه ائمه معصومین)ع( و ادعیه متبرکه را قرائت کرد.

استقبال رسمی عادل عبدالمهدی از روحانی
رئیس جمهوری اسللالمی ایللران در کاخ نخسللت وزیری عراق مورد 2

استقبال رسمی عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور قرار گرفت.
در مراسم استقبال رسمی از حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 
پس از نواخته شللدن سللرود ملی دو کشللور، روحانی و عادل عبدالمهدی 
از یگان تشللریفات سللان دیده و سللپس هیات های عالی رتبه همراه را به 

یکدیگر معرفی کردند.
قللرار اسللت پللس از مالقللات خصوصللی رئیس جمهللور کشللورمان و 
نخسللت وزیر عراق، مذاکرات مشللترک هیأت های عالی رتبه بین دو کشور 

برگزار شود.

رئیس جمهور کش��ورمان در یک  سفر بی س��ابقه، برای اولین بار به بازت�����اب
بغداد رفت، این س��فر بازتاب بس��یار گس��ترده ای در 
رس��انه های خبری دنیا و اخبار منطقه و جهان عرب 
داشته است. از آنجایی که این سفر در شرایط حساس 
کنونی منطقه بس��یار حائز اهمیت اس��ت، رسانه های 

خبری دنیا به آن واکنش های متفاوتی نشان داداند.
خبرنگار الجزیره در گزارشی زنده از عراق اعالم 
کرد: این س��فر اهمیت زیادی ن��ه فقط برای بغداد و 
تهران، بلکه همچنین برای کش��ور های منطقه و نیز 
واش��نگتن دارد که با توجه زیاد، این سفر را زیر نظر 
خواهد گرفت. ش��بکه الجزیره، در برنامه "الحصاد" با 
اشاره به سفر رئیس جمهور ایران به عراق، به بررسی 
رواب��ط ته��ران و بغداد پرداخت. این ش��بکه، پس از 
پخش گزارش��ی درباره ابعاد روابط ای��ران و عراق و 
تاثیر فش��ار های آمریکا بر این روابط، به گفتگو با دو 

کارشناس در تهران و بغداد پرداخت.
ولید ابراهیم خبرنگار ش��بکه تلویزیونی الجزیره 
در بغداد، درباره س��فر حسن روحانی به عراق گفت: 
روحانی نخستین بار از برعهده گرفتن قدرت در ایران 
در س��ال ۲۰1۳، امروز وارد عراق ش��د. این سفر به 
دعوت رسمی برهم صالح رئیس جمهور عراق صورت 
می گیرد. روحانی در این س��فر با مقام��ات بلندپایه 
عراق از جمله عادل عبدالمهدی نخست وزیر و محمد 

الحلبوسی رئیس مجلس عراق دیدار خواهد کرد.

خبرن��گار الجزیره افزود: پیش بینی می ش��ود در 
این سفر، چند توافقنامه سیاسی، امنیتی و اقتصادی 
بی��ن دو کش��ور امضا ش��ود. وزرای ام��ور خارجه دو 
کش��ور در نشست خبری روز گذش��ته در ساختمان 
وزارت ام��ور خارجه عراق در بغداد، اعالم کردند متن 
توافقنامه های��ی بین دو کش��ور در زمینه های نفتی، 
گازی و نیز برق و راه و ترابری نهایی شده است و باید 
در س��فر روحانی امضا ش��ود. یکی از این توافقنامه ها 

مربوط به اتصال خطوط ریلی دو کشور است.
وی خاطرنش��ان کرد: این س��فر اهمیت زیادی 
ن��ه فقط برای بغ��داد و تهران، بلک��ه همچنین برای 
کش��ور های منطقه و نیز واش��نگتن دارد که با توجه 
زیاد، این س��فر را زیر نظر خواهد گرفت. واش��نگتن 
که تحریم های اقتصادی بر تهران اعمال کرده است، 
همچنان از بغداد می خواهد تا به این تحریم ها پایبند 
باش��د، اما بغداد می گوید پایبن��دی به این تحریم ها 
برای آن بس��یار دش��وار خواهد بود، زیرا همچنان به 
واردات بس��یاری از کاال های مه��م از ایران، از جمله 
گاز طبیعی و برق نیاز دارد. بغداد می گوید در شرایط 
فعلی، گزینه جایگزین ندارد که بتواند دست کم نیاز 

خود به متحد راهبردی اش را برطرف کند.
باسم الشیخ سردبیر روزنامه "الدستور" در بغداد 

درباره اهمیت س��فر حس��ن روحانی به بغداد گفت: 
اهمیت این س��فر آن اس��ت که در شرایط سرنوشت 
ساز و حساس برای حل و فصل بسیاری از پرونده های 
بغرنج در رواب��ط عراق و ایران صورت می گیرد که به 
روابط عراق با آمریکا هم ارتباط دارد. روحانی در این 
سفر حامل پرونده های زیادی است که عالوه بر پرونده 

تجاری شاید پرونده سوریه را هم شامل می شود.
همچنی��ن روس��یا الی��وم گ��زارش داد: یکی از 
مهم ترین دستاورد های سفر روحانی به بغداد چه بسا 
لغو روادید برای گردش��گران دو طرف و تسهیل امور 

گردشگری باشد.
س��فر روحانی ب��ه ع��راق بازتاب گس��ترده ای در 
رس��انه های غربی نیز داش��ت و آسوشیتدپرس در این 
زمینه گزارش داد: ایران در اولین سفر روحانی به عراق، 
بدنبال تقویت روابط با این کشور است. آسوشیتدپرس 
در گ��زارش خ��ود اف��زود: رئیس جمهوری ای��ران روز 
دوشنبه به عنوان نخستین سفر رسمی خود وارد بغداد 
ش��د. عراق از زمان انتخاب روحانی در سال ۲۰1۳ به 

حمایت ایران در جنگ با داعش متکی بوده است.
دونالد ترامپ در س��فری ناگهانی به عراق گفت 
که نیرو های آمریکایی باید ب��ه منظور )به اصطالح( 

تحت نظر داشتن اقدامات ایران، در عراق بمانند.
همچنین رویترز سفر روحانی را »تاریخی« توصیف 
کرد و نوشت: ایران مصمم است تا روابط برادرانه خود با 

کشور همسایه عراق را تحکیم بخشد. 

وحانی  یخی ر بازتاب گسترده سفر تار
به عراق


