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بررسی ایرادات الیحه بودجه ۹۸ در مجمع تشخیص مصلحت
عض��و مجمع تش��خیص مصلحت نظام از برگزاری جلس��ه فوق العاده مجمع 

تشخیص مصلحت نظام به منظور بررسی ایرادات بودجه ۹۸ خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین غالمرضا مصباحی مقدم از بررسی ایرادات شورای 
نگهبان و مجمع تش��خیص مصلحت نظام به الیحه بودجه ۹۸، خبر داد و گفت: 

مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور بررسی ایرادات شورای نگهبان و ایرادات 
خود روز شنبه آینده )۲۵ اسفندماه( جلسه فوق العاده برگزار می کند.

گفتنی اس��ت؛ ش��ورای نگهبان قانون اساسی امروز طی نامه ای به رئیس مجلس، از 
۱۲ مورد ایراد قبلی ۹ مورد را تائید و ۳ مورد را دوباره به مجلس اعالم کرد.

همچنی��ن این ش��ورا اعالم کرد که مطابق قانون اساس��ی و باتوج��ه به تصمیم روز 
چهارشنبه نمایندگان مردم، الیحه بودجه سال ۱۳۹۸ به منظور رفع اختالف نظر میان 

مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود.

مصلحت
رئیس قوه قضاییه با غارتگران اموال و مفسدان برخورد قاطع کند

رئی��س مجلس خب��رگان رهبری گفت: خدا به آقای رئیس��ی توفیق دهد تا 
عدالت را اجرا کنند و با غارتگران اموال و مفسدان برخورد قاطع کند.

آیت اهلل احمد جنتی در اختتامیه ششمین اجالس رسمی مجلس خبرگان رهبری 
دوره پنجم، با تبریک اعیاد ماه رجب، میالد امام علی)ع( و مبعث پیامبر اکرم)ص( گفت: 

به مردم اعالم می کنم اگر می خواهید مجلسی پیدا کنید که در آن جدل نمی کنند، آن 
مجلس، این مجلس خبرگان است. وی افزود: در مجلس خبرگان اختالف نظر هست ولی 
درگیری نیست و این مجلس الگویی برای مجالس دیگر است و اعضای آن مجتهد هستند.

وی اظهار کرد: درباره قوه قضاییه، بیانیه خبرگان و نصب آقای رئیس��ی به ریاس��ت 
قوه قضاییه بحث شد؛ خدا به ایشان توفیق دهد تا عدالت را اجرا کنند و غارتگران اموال 
و با مفس��دان برخورد قاطع نمایند و س��ال بعد و در سالگرد نصب ایشان به ریاست این 

قوه، خداوند و مردم از ایشان راضی باشند.

خبرگان
بانک ها بنگاه اقتصادی راه انداختند

مرجع تقلید ش��یعیان ب��ا تأکید بر تغیی��ر ماهیت بانک های کش��ور گفت: 
متأسفانه در کشور ما بانک ها بنگاه اقتصادی راه انداخته اند و امروز ربا به اشکال 

مختلف در نظام بانکی کشور مشاهده می شود.
آیت اهلل حسین نوری همدانی با تأکید بر بانکداری بدون ربا در نظام اسالمی 

اظهار داشت: ربا از بدترین و شدیدترین گناهان است اما هیچ فکری برای مقابله 
با آن در نظام اسالمی نشده است. وی با تأکید بر تغییر ماهیت بانک های کشور گفت: 

متأسفانه در کشور ما بانک ها بنگاه اقتصادی راه انداخته اند و امروز ربا به اشکال مختلف 
در نظام بانکی کشور مشاهده می شود.

وی با بیان معنای بانکداری بدون ربا ابراز کرد: باید مردم به بانک ها اعتماد کرده و اقدام 
به سپرده گذاری کنند، همچنین باید پول برای خود انسان باشد تا در جریان صحیح و حالل 

استفاده شود اما در کشور این گونه نبوده و بانک ها تبدیل به بنگاه اقتصادی شده اند.

دست به نقد

معاونحقوقیرئیسجمهور:
برجام منافع اقتصادی برای ایران نداشت

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: با توجه به گس��تردگی استفاده از منابع  دالر و اتاق تسویه و زیر ساخت ها نمی توانیم منافع اقتصادی مورد انتظار از نظ�����رگاه
برجام را به دست آوریم و محدودیت هایی از طرف آمریکا برای کشور ایجاد شده است.

لعیا جنیدی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است تجربه برجام در بحث معاهدات پالرمو، 
سی اف تی و اف.ای.تی.اف تکرار شود اظهار داشت: بحث تسلط آمریکا بر سیستم مالی و بانکی است و با 
توجه به گستردگی استفاده از منابع دالر و اتاق تسویه و زیر ساخت ها نمی توانیم منافع اقتصادی مورد 

انتظار از برجام را به دست آوریم و محدودیت هایی از طرف آمریکا برای کشور ایجاد شده است.
وی افزود: اگر نگرانی هایی در بعضی جنبه ها وجود دارد حق داریم رزروها و تحفظ هایی بگذاریم 
و در مورد این معاهدات دولت این تحفظات را پیشنهاد کرده و مجلس حتی 
ممکن است آن را افزایش داده باشد و در آنجایی که ما فکر می کنیم ممکن 
است مضر به حاکمیت ملی، امنیت ملی و نظم عمومی ما باشد یا مغایرتی 
با قانون اساس��ی داشته باشد همه این تحفظ ها گنجانده شده و به نظر 

می رسد که در مجموع نگرانی های مطروحه قابل مدیریت باشد.
جنیدی در پاسخ به اینکه "نظر دولت درباره تصویب یا عدم تصویب 
پالرمو در مجمع تش��خیص چیس��ت؟" گف��ت: این موضوع 
خواس��ت دولت بوده و خود دولت پیش��نهاددهنده بوده 
و پیش بینی قطعی نمی توان کرد ولی باالخره مجمع 
تشخیص در حال بررسی تأثیر و تأثر این دو معاهده و 
تسنیم اثر احتمالی اش به روی تحریم ها  ست. 

عض��و مجمع تش��خیص  مصلح��ت نظ��ام گف��ت: دي�����دگاه
دول��ت بای��د دس��ت ب��ه کار ش��ود و حقانیت 
خواس��ته های م��ا را در مجام��ع بین المللی و 
دبیرخان��ه اف.ای.ت��ی.اف و ن��زد کش��ورهای 
دوس��ت و همس��ایه به کرس��ی بنش��اند و آن 
غیرعقالیی بودن پیوستن ما به چنان لوایحی 
است، آن هم وقتی ما در شرایط قهری، تحریم 
ظالمان��ه و غیر قانونی آمریکا و دسیس��ه های 

فاش و پنهان آن قرار گرفته ایم.
مصطفی میرس��لیم با بیان اینکه موضوع 
اف.ای.تی.اف و لوایح چهارگانۀ آن از سه جنبه 
برخوردار اس��ت، اظهار داش��ت: ای��ن جنبه ها 
شامل موارد »فنی، حقوقی و سیاسی« می شود 

که زمینه های مفصل کارشناسی دارند.
 وی ادام��ه داد: درب��ارۀ »امور فنی« قطعا 
بای��د بان��ک مرک��زی اقدامات گس��ترده ای را 
برای اصالح امور بانک های کش��ور که از قافلۀ 
پیش��رفت های فن��ی عقب مانده ان��د و تعمیم 

شفافیت انجام دهند.
 عض��و مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام 
اضاف��ه ک��رد: از نظ��ر »حقوقی« ب��ا همکاری 
دولت و مجلس باید قوانینی که بیانگر نظریات 
پیش��رفتۀ م��ا در مقوالتی همچ��ون مقابله با 
جرائ��م س��ازمان یافت��ۀ فراملی یا مب��ارزه با 
ترس آوری یا جلوگیری از پولش��ویی، است به 

تصویب برسانند.
 میرسلیم خاطرنشان کرد: این دو فصل 

از اقدامات باید مستقل از اف.ای.تی.اف 
و لوایح چهارگانۀ آن و بر مبنای اصول 

پیشرفتۀ قانون اساسی ما انجام گیرد 
و ن��ه تحت تأثیر القائات و فش��ار های 
بیگان��گان؛ م��ا خودم��ان انگیزه و 

ادعا های ق��وی برای چنان 
مقابله هایی داریم.

عی��ن  در  وی   
نظر  از  اف��زود:  ح��ال 
دولت  نیز  »سیاسی« 

باید دست به کار شود و حقانیت خواسته های ما 
را در مجامع بین المللی و دبیرخانۀ اف.ای.تی.اف 
و نزد کش��ور های دوس��ت و همسایه به کرسی 
بنش��اند و آن غیر عقالیی بودن پیوس��تن ما به 
چنان لوایحی اس��ت، آن هم وقتی ما در شرایط 
قهری، تحری��م ظالمانه و غیرقانون��ی آمریکا و 

دسیسه های فاش و پنهان آن قرار گرفته ایم.
 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره 
برخی اظهارنظرات درباره انجام همه پرسی 
در باره لوایح چهارگانه نیز تصریح کرد: 
اینها مسائلی نیست که با همه پرسی به 
نتیجه برسد و کسانی که همه پرسی 
را مطرح می کنند به ابعاد کارشناسی 
دقی��ق موض��وع واقف نیس��تند یا 
ب��دان تجاه��ل می کنند 
تا ضعف های سیاس��ی 
خ��ود را مخفی کنند 
یا به دیگران نس��بت 

میزان دهند. 

تاکید بر ارتباط روزافزون با همسایگان
تأکید میکنم ارتباط روزافزون با همسایگان را. ما خب 
چهارده پانزده همس��ایه داریم، خیلی هایشان و اکثرشان 
کسانی هس��تند که ما میتوانیم با اینها ارتباطات خوب 
داشته باش��یم. از فرصتها استفاده کنیم. من پیغام دادم 
به شما راجع  به پاکستان که خب شما گفتید که مشغول 
مقّدمات هستید که این کار را انجام بدهید. عراق هست، 
ترکیه هس��ت، پاکستان هست، کشورهای آسیای غربی 
هست، جاهای دیگر هستند، باالخره ما با این مجموعه ی 
ب��زرگ در مس��ائل گوناگ��ون میتوانی��م کار کنیم. این 
دیپلماسی قوی با همسایگان برای مسائل اقتصادی ما هم 
خوب است. به من این جور گزارش دادند که اگر چنانچه 
ما بتوانیم ]به اندازه ی[ ده درصد از فّعالّیت اقتصادی این 
کشورها، با آنها کار بکنیم، برای ما یک رقم خیلی باالیی 
]اس��ت[؛ ده درصد چیز زیادی هم نیس��ت. یک مسئله 
این اس��ت. یکی ]هم[ مسئله ی اروپا است. بنده قبالً هم 
گفته ام، االن ه��م میگویم که ارتباط ب��ا اروپا باید ادامه 
پیدا کند. البّته اروپا یک شکل نیست، جاهای مختلفش 
مختلفند، در یک چیزهایی مشترکند، در یک چیزهایی 
نه، جور دیگرند، روش��های مختلفی دارن��د. به هرحال با 
مجموعه ی اروپا -کشورهای اروپایی، نه جامعه ی اروپا- با 
کش��ورهای اروپایی بایستی ادامه ی ارتباط باشد اّما قطع 
امید کنید از اینه��ا؛ از اروپا قطع امید بکنید. اروپا جایی 
نیس��ت که ما بتوانیم برای مس��ائل گوناگون خودمان از 
جمله همین مسئله ی برجام و مسائل اقتصادی و مانند 
اینها به آنها امید ببندی��م؛ نه، اینها کاری نخواهند کرد؛ 
قط��ع امید ]بکنید[. این قطع امید به معنای قطع رابطه 
نیست، به معنای قطع مذاکره نیست؛ به معنای این است 
که ما تصمیم خودمان را جور دیگری بگیریم، این است 
معنایش و نگاه شک آلود داشته باشید به وعده های آنها؛ 
ب��ه هرچه وعده میدهند، با تردید نگاه کنید. االن هم که 
دارند بازی درمی آورند. به نظر من در این قضایای مربوط 
به برجام و تحریمها دارند شوخی میکنند؛ در واقع اینها 

یک رفتار مناسبی االن با ما ندارند.
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مخاطب شمایید

 روابط تهران و بغداد استراتژیک
و پایدار می ماند

حس��ین امیرعبداللهیان دس��تیار ویژه رئیس 
مجلس در امور بین الملل نوشت: روابط تهران 
و بغداد اس��تراتژیک و پایدار می ماند. با قدرت در کنار 
متحدین خود در منطقه ایس��تاده ای��م و به اقدامات 
سازنده خود تا رس��یدن منطقه به امنیت، ثبات، رفاه 

جمعی و توسعه پایدار ادامه خواهیم داد.

سفر اسد به تهران و سفر روحانی به عراق 
آمریکا را بشدت عصبانی کرده است

عبداهلل گنجی روزنامه نگار نوش��ت: سفر اسد 
ب��ه ته��ران و س��فر  روحان��ی ب��ه ع��راق با 
دس��تاورد های قابل توجه،آمریکا را بش��دت عصبانی 
کرده اس��ت. تالش ب��رای  احیای داع��ش در این دو 

کشور را جدی فرض کنیم.

 بزرگترین بحران انگلیس
پس از جنگ جهانی دوم

حمید بعیدی نژاد س��فیر ایران در لندننوشت: 
مجلس انگلیس لحظاتی پیش با رأی بس��یار 
باالی��ی ب��رای دومین ب��ار با مت��ن توافق پیش��نهادی 
نخست وزیر برای خروج از اتحادیه اروپا مخالفت نمود. 
نخس��ت وزیر بعد از اولی��ن دور مخالفت مجلس تالش 
نم��ود از طریق مذاکره با اتحادیه اروپ��ا و  با تغییراتی 
نظ��ر نمایندگان مجلس انگلیس را جلب نماید که این 
تالش ها امش��ب با شکست س��ختی روبه رو شد. با این 
شکس��ت، نمایندگان مجلس قصد دارند ابتدا فردا اوال 
امکان خ��روج انگلیس از اتحادی��ه اروپا بدون حصول 
توافق را مس��دود نمایند و سپس روز پنجشنبه تاریخ 
خروج انگلیس از اتحادی��ه اروپا که تا این لحظه نیمه 
ش��ب بیس��ت و نهم ماه مارس مطابق ب��ا جمعه نهم 
فروردین ماه تعیین ش��ده است را برای مدت کوتاهی 
تمدی��د کنند تا ام��کان یافتن راه حل م��ورد توافق با 
اتحادیه اروپا بدس��ت آید. ش��رایط سیاسی که دولت 
انگلس��تان در آن ق��رار دارد از س��وی دولتم��ردان و 
سیاس��تمداران این کش��ور بعن��وان بزرگترین بحران 
انگلیس پس از جنگ جهانی دوم شناخته شده است.

  57 درصد امریکایی ها
خواستار حضور چهره جدید در کاخ سفید

ش��بکه ام اِس اِن بی س��ی نوش��ت: براس��اس 
نظرسنجی دانشگاه مانماوث در مورد انتخابات 
۲0۲0 آمریکا، ۵7 درصد رای دهندگان خواستار حضور 
چهره جدیدی در کاخ س��فید هستند و ۳۸ درصد رای 
دهندگان هم خواس��تار این هس��تند ک��ه ترامپ برای 

دومین بار رئیس جمهور آمریکا شود.

سیاست مجازی

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

حض��ور  از  روز  س��ومین  ويژه هی��ات گ�زارش و  رئیس جمه��وری 
همراهش در عراق با دیدارهای مذهبی س��پری شد، 
دیدارهایی که مثلث دیپلماسی اقتصادی - تجاری، 

سیاسی - امنیتی و ملی - مذهبی را تکمیل کرد.
حس��ن روحانی در روز آخ��ر رایزنی در عراق 
ب��ه دیدارهای مذهبی و ی��ادی از خاطرات انقالب 
گذراند، روحانی که از ش��ب دوم بعد از دیدارهای 
سیاس��ی و تجاری به کربال رفته بود در روز س��وم 
به نجف رفت تا پیام مذهبی را به ملت دو کش��ور 
مخاب��ره کن��د، پیامی پر از وحدت و اس��تقامت با 
چاش��نی مقاومت در برابر استکبار و تروریسم که 

هر دو ملت را به پیروزی می رساند.

 تشکر از دوستان عراقی
برای مبارزه با تروریست

روحان��ی  آخ��ر  روز  دیداره��ای  مهمتری��ن 
دی��دار با آی��ت اهلل سیس��تانی بود که در س��ابقه 
تاریخی جمهوری اس��المی ایران ثبت می ش��ود، 
رئیس جمهوری اس��المی ایران ب��ا حضور در بیت 
حضرت آیت اهلل سیس��تانی در نجف اشرف، با این 
مرج��ع عالیقدر دی��دار و گفت وگو ک��رد. آیت اهلل 
سیس��تانی در دی��دار با حجت االس��الم روحانی از 
جانفش��انی مردم عراق و همراهی دوستان در این 

مبارزه مهم تمجید کردند.
رئیس جمه��ور اس��المی ایران در ای��ن دیدار 
نتایج مذاکرات خود با مس��ئوالن عراقی و آنچه در 
چارچوب تقویت روابط دوستی و حسن همجواری 

میان دو کشور بدست آمده را تشریح کرد.
آی��ت اهلل سیس��تانی نیز از هرگون��ه اقدامی در 
راس��تای تقوی��ت روابط عراق با همس��ایگان خود، 
براساس منافع طرفین و احترام به حاکمیت کشورها 

و عدم دخالت در امور داخلی آنها استقبال کردند.
وی با اش��اره به جن��گ سرنوشت س��از ملت 
عراق برای شکس��ت تجاوز داعش، جانفشانی های 
ب��زرگ مردم قهرمان عراق بر پیروزی بر این گروه 
تروریستی و دور س��اختن خطر آن از کل منطقه 
و همچنین نقش دوس��تان در تحقق این مسئله را 

یادآور شده و مورد تمجید قرار دادند.
آی��ت اهلل سیس��تانی همچنی��ن ب��ه مهمترین 
چالش ه��ای پیش روی ع��راق در مرحله کنونی که 
مب��ارزه با فس��اد، بهبود خدمات عموم��ی، انحصار 
س��الح در دس��ت دول��ت و س��رویس های امنیتی 
هس��تند، اش��اره کرده و ابراز امی��دواری کردند که 
دولت عراق در این زمینه پیشرفت قابل قبولی رقم 
بزند. وی در پایان بر لزوم این مس��ئله تاکید کردند 
که سیاس��ت های منطق��ه ای و بین الملل��ی در این 
منطقه حساس متعادل و متوازن باشد تا ملت های 

آن را از خسران و مصائب بیشتر مصون بمانند.

تجدید میثاق با امام حسین و شهدای کربال
رئیس جمهوری اسالمی ایران به منظور زیارت 
عتبات مقدسه و حرمین شریفین امام حسین)ع( 

و حضرت عباس)ع( وارد کربالی معلی شد. 
روحانی در ادامه برنامه های س��فر به کش��ور 

عراق با استقبال استاندار کربال و سرکنسول ایران 
در کربال، وارد این ش��هر شد. اما بعد از این دیدار 
رئیس جمهوری اس��المی ایران در س��ومین روز از 
سفر به کش��ور عراق به منظور زیارت حرم نورانی 

امیرالمومنین علی)ع( وارد شهر نجف اشرف شد.
روحانی در بدو ورود به نجف با حضور در حرم 
حضرت علی)ع(، مرقد مطهر و نورانی آن حضرت 
را زی��ارت و پس از اقامه نماز در این بارگاه نورانی، 
در فضای��ی معن��وی زیارتنام��ه امیرالمومنین)ع( 
و ادعی��ه متبرک��ه را قرائ��ت ک��رد. رئیس جمهور 
همچنین با حضور در صحن و شبس��تان حضرت 
زهرا)س( و بازدی��د از آن در جریان روند اقدامات 
انجام شده توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات در 
مسیر اجرای طرح های توسعه حرم های مطهر ائمه 

معصومین)ع( در عراق قرار گرفت.

 هیچ قدرتی نمی تواند این امت واحده را
از هم جدا کند

اما رئیس جمهور، پیوند دو ملت ایران و عراق را 
بسیار مستحکم خواند و تاکید کرد: اینکه میلیونها 
ایرانی در طول س��ال به عراق و بویژه کربال و نجف 
س��فر می کنند و میلیون ها عراقی نیز برای زیارت، 
عازم ایران می ش��وند، نش��ان می دهد که دو ملت از 
لحاظ فرهنگی و اعتقادی کامال با هم متحدند و هیچ 

قدرتی نمی تواند این امت واحده را از هم جدا کند.
روحان��ی همچنین در ادامه س��فر به عراق در 
جمع نخبگان، عش��ایر و رهبران مذهبی عراق در 
کربالی معال گفت: زیارت قبر امام حس��ین )ع( و 
اصحابش بویژه ابوالفضل العباس)ع(، به عنوان یک 
آرزوی دیرین برای همه ش��یعیان و بویژه ایرانیان 
اس��ت و بس��یار خوش��حالم که امروز ب��ه کربالی 

مقدسه مشرف شده ایم.
رئیس جمه��ور با بیان اینکه "ب��رای ما صوت 
آزادی و استش��مام بوی آزادی بیش از هر کجای 
دنیا در س��رزمین کربال است، تصریح کرد: ما این 
س��رزمین را سرزمین جهاد، ش��هادت، ایثار و وفا 
می دانی��م که قمر بنی هاش��م مظهر وف��ا و ایثار و 

فداکاری بود.
روحانی عش��ایر و همه مردم عراق را میزبانان 
بسیار خوب برای زائران قبور ائمه هدی)ع( و بویژه 
در ایام زیارت اربعین دانس��ت و گفت: مردم عراق 
و به ویژه کربال میزبانی بس��یار صمیمانه ای در ایام 
اربعین حس��ینی از زائران دارند و از س��وی مردم 

ایران از مردم عراق و کربال تشکر می کنم.
وی افزود: امروز این جاذبه بزرگی که در حرم 
امام حس��ین)ع( و قمر بنی هاش��م)ع( وجود دارد 
میلیون ها عاشق را از سراسر جهان به کربال جذب 
می کن��د و در طول تاریخ کربال پرچم به اهتزاز در 

آمده برای آزادی انسان ها و مبارزه با ظلم است.
روحانی تصریح کرد: امروز بسیار خوشحالیم که 
بیش از هر زمان دیگری برادری، اتحاد و وحدت را 
میان ملت های ایران و عراق شاهدیم و خوشحالیم 
که در روز س��ختی و رفاه، ملت ایران در کنار ملت 

عراق و ملت عراق در کنار ملت ایران است.
رئیس جمهور ب��ا بیان اینک��ه "اولین مردمی 
که در کنار عراق ب��رای مبارزه با داعش و القاعده 
ق��رار گرفتند مردم ای��ران بودن��د"، گفت:پس از 
اش��غال موصل توس��ط تروریس��ت های داعش در 
یک س��خنرانی عمومی اعالم کردم ما تهدید برای 
ش��هرهای مقدس عراق از جمل��ه کربال را به هیچ 
عن��وان تحمل نخواهیم کرد و ای��ن حمالت را به 
عنوان حمله به کش��ور و مل��ت خودمان می دانیم 

و در هم��ان روز نیز به دولت ع��راق پیام دادم که 
تمام امکانات ما در اختیار ش��ما اس��ت تا در برابر 
تروریسم ایستادگی کنید و هر کمکی بخواهید ما 

آمادگی کامل داریم.
روحانی با تبریک به ملت، عش��ایر و مرجعیت 
عراق ب��ه خاط��ر مقاوم��ت و ایس��تادگی در برابر 
تروریس��ت های داعش و شکس��ت توطئ��ه بزرگ 
دشمنان برای منطقه و عراق گفت: ما عالقه داشتیم 
که کال ویزا میان دو کش��ور برداش��ته شود و مردم 
ع��راق به راحتی بتوانند به ایران و ایرانی ها به عراق 
س��فر کنند ام��ا در این مرحله دو دول��ت با رایگان 

شدن صدور ویزا برای متقاضیان موافقت کردند.
رئیس جمهور اظهار داشت: همچنین دو دولت 
تصمیم گرفتند که برای استحکام روابط اقتصادی 
بین دو ملت، شهرک های صنعتی را در مرز ایران و 
عراق با سرمایه گذاری تجار ایرانی و عراقی و همه 

عالقه مندان به سرمایه گذاری ایجاد کنند.
روحان��ی اف��زود: ما تواف��ق کردیم ک��ه روند 
اتصال خطوط راه آهن دو کش��ور به سرعت انجام 
گیرد و راه آهن خرمش��هر به بصره متصل ش��ود تا 
ب��ه این ترتیب رف��ت و آمد بین مردم دو کش��ور 
تس��هیل ش��ود. رئیس جمه��ور گف��ت: م��ا تالش 
داریم ارتباط دانش��گاه های دو کش��ور را نزدیکتر 
س��ازیم و در همین راستا آمادگی داریم تجهیزات 
آزمایش��گاه های متعدد را برای دانشگاه های عراق 

تامین کنیم.
روحانی با ابراز خرس��ندی از وحدت در عراق، 
اظهار داشت: انسجام و وحدت عراق را به نفع عراق 
و کل منطقه می دانیم و دو کش��ور در زمینه ثبات 
و امنی��ت مش��ترک و کل منطق��ه، تفاهم دارند و 
مطمئنم که روابط دو کشور روز به روز صمیمی تر 

و مستحکم تر خواهد شد.

 بازدید از بیت تاریخی امام خمینی)ره(
در نجف اشرف

رئیس جمه��وری اما در ادام��ه رایزنی های روز 
س��وم با حضور در بیت امام خمینی)ره( در نجف 
اش��رف، از این مکان تاریخی بازدید کرد. روحانی 
بعدازظهر چهارشنبه از مجموعه تاریخی - فرهنگی 
بیت تاریخ��ی امام خمینی)ره( در نجف که یادآور 
خاطرات روزهای زندگی پرمش��قت امام راحل در 
دوران تبعید ایش��ان به این ش��هر اس��ت، بازدید 
کرد. و در این بازدید با حجت اس��الم والمس��لمین 
س��یدعلی اکبر محتشمی پور نماینده موسسه نشر 
آث��ار امام خمینی)ره( و س��یدعلی خمینی یادگار 

امام دیدار و گفت وگو کرد. 

دیدار با آیت اهلل فیاض
رئیس جمهوری اسالمی ایران در ادامه دیدارهای 
مذهبی در نجف اش��رف با آیت اهلل محمد اس��حاق 

الفیاض از مراجع عظام دیدار و گفت وگو کرد. 

دیدار با آیت اهلل بشیر نجفی
در ادام��ه دیدارهای مذهب��ی رئیس جمهوری 
در با آیت اهلل بش��یر نجفی از مراج��ع تقلید دیدار 

و گفت وگو کرد.

جهانگیری: سفر رئیس جمهوری به عراق 
اوج عزت ایران اسالمی است

اول رئیس جمه��وری گف��ت: س��فر  مع��اون 
رئیس جمه��وری به کش��ور ع��راق اوج عزت ایران 

اسالمی را در دنیا به نمایش گذاشت.
اس��حاق جهانگی��ری اف��زود: از هفته ها قبل 
اعالم ش��د ک��ه رئیس جمهوری به ع��راق می رود. 
آن استقبال رس��می مقامات عراقی و آن استقبال 

محل��ی و طوایف مختلف عراقی و بازدید و مالقات 
با مراجع ب��رزگ تقلید و آن اس��تقبال در عتبات 
ش��ریفه نش��ان از محبوبیت ایرانی ها در دل ملت 

عراق دارد.
جهانگی��ری اظهار داش��ت: چگونه می ش��ود 
با وجود اینکه ما هش��ت س��ال با ع��راق در جنگ 
اینگون��ه  و  ش��ود  ایج��اد  محبوبی��ت  بوده ای��م، 

رئیس جمهوری مورد استقبال قرار بگیرد.
گفتنی است که بعد از دستاوردهای مقاومتی 
که جمهوری اس��المی ای��ران توانس��ت در عراق 
کسب کند این نخس��تین باری بود که دیپلمات ها 
هم به ج��ای رایزنی با اروپا و کش��ورهای دور که 
دس��تاوردی برایشان نداش��ته راهی سفر به عراق 
کش��وری که بیش��ترین مرز زمینی را با آن داریم 
ش��دند و دس��تاوردهای بس��یاری کس��ب کردند، 
دستاوردهایی که شاید اگر از ۵ سال گذشته دنبال 
می ش��د و در کنار دیپلماسی مقاومت پیگیری می 
شد می توانست بیش از این کام دو ملت را شیرین 

و دست دشمنان را زودتر از منطقه کوتاه کند.
گفته شده براساس دستاوردهای مهم در عراق 
روحانی قرار است سفری هم به سوریه داشته باشد 
تا در امتداد اقدامات مقاومتی جمهوری اسالمی در 
این کشور رایزنی هایی را نیز در سوریه پیگیری کند، 
رایزنی هایی که ش��اید باید س��ریع تر و پیش از این 
صورت می گرفت. سفر روحانی در عراق در حالی به 
پایان می رسد که با پیگیری به موقع توافقات و اسناد 
تجاری و سیاس��ی و امنیتی امضا ش��ده می تواند بر 
خالف تصور عامه پردستاوردترین سفر دیپلماتیک 
دول��ت تا به این لحظ��ه نام گیرد، س��فری که هم 
کم هزینه و هم پر دس��تاورد بود برخالف سفرهای 
اروپایی که هم هزینه بسیاری را بر ما تحمیل کرد و 

هم دستاوردهایش به هیچ نزدیک بود.

پازهایديپلماسیدرعراقتکمیلمیشود؛

تجلی تقریب
آقای ایران - عراق در ایستگاه اتحاد ملی، مذهبی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی گفت:  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 

تشکیل  را  عراق  سفر  مصوبات  پیگیری  ویژه  کارگروه  یک  باید  روحانی 
دهد، چراکه ما در شرایط کنونی ۱۲ میلیارد دالر مناسبات با عراق داریم، 
در صورتی که کشور عراق به سختی یکصد میلیون دالر از عراق واردات 

به ایران دارد.
کشورمان  رئیس جمهور  اخیر  سفر  درباره  فالحت پیشه  حشمت اهلل 
به عراق اظهار داشت: این سفر، سفر مهمی است که بنده معتقد بودم 
زودتر از اینها باید صورت می گرفت. به هر حال کشورها براساس میزان 
استعداد روابط با کشورهای دیگر است که آمد و شدهای سیاسی شان را 
شکل می دهد. وی ادامه داد: در طول یک سال اخیر بیشترین گسترش 
مناسبات اقتصادی را ما با عراق داشتیم، این در حالی است که پس از 
فاجعه داعش، بسیاری از زیرساخت های مناسباتی بین دو کشور از بین 

رفت و اکنون عراق در حال بازسازی است. 
همین  بر  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
داعش  حامی  که  کشورهایی  از  بسیاری  است  جالب  کرد:  اضافه  اساس 
زمینه  در  اکنون  است،  آلوده  عراق  ملت  خون  به  دست شان  و  بودند 
اقتصادی فعالیت های گسترده ای را در عراق آغاز کرده اند، اما جای ایران 

واقعا خالی است. 
وی با اشاره به سفر یک ماه پیش خود به عراق، عنوان کرد: طی این 
لذا ضمن  خالی است،  واقعا  ایرانی  کاالی  جای  که  بغداد دیدیم  در  سفر 
اینکه دو کشور هنوز در گیر و دار مسائلی مانند بازگشایی مرزها و دیگر 
موارد هستند )مرزهایی مانند مرز خسروی، شیالت و چنگوله و.. هرکدام 
داشته  کشور  اقتصادی  رونق  در  اساسی  اثر  یک  اینکه  برای  تنهایی  به 
باشند، جایگاه ویژه ای دارند( در سطح ریاست جمهوری می توان بر سر این 
توافقات به این شرایط بکر رسید که این سفر در این قالب شکل گرفت.

فالحت پیشه ضمن ارزیابی خود از سفر روحانی به کشور عراق عنوان 
کرد:  آقای روحانی با یک دستورالعمل و برنامه کاری گسترده ای این سفر 
را انجام داد و دیدیم که حضرت آیت اهلل سیستانی که معموال مالقات های 
با  نادر  صورت  به  اما  نداشتند،  اخیر  سال های  در  سیاسیون  با  سیاسی 
رئیس جمهور کشورمان مالقات داشتند، البته این مالقات در سطح سران 

و همه گروه های سیاسی هم به خوبی با عراقی ها شکل گرفت.
رئیس جمهور  از  سنی  و  شیعه  عراقی های  استقبال  به  اشاره  با  وی 
کشورمان عنوان کرد:  ما دیدیم که عراقی های سنی، شیعه، کرد و عرب همگی 

استقبال بسیار خوبی از رئیس جمهور ما داشتند که این بسیار مهم بود. 
وی ادامه داد: بنده معتقدم با مجموع این شرایط،  آقای روحانی باید 
یک کارگروه ویژه پیگیری مصوبات سفر عراق را تشکیل دهد، چراکه ما در 
شرایط کنونی ۱۲ میلیارد دالر مناسبات با عراق داریم، در صورتی که کشور 

عراق به سختی یکصد میلیون دالر از عراق واردات به ایران دارد.
در  نمی ماند  پایدار  مناسبات  افزود: این  فوق  مطلب  ادامه  در  وی 
به  ما  غیرنفتی  صادرات  مجموع  می بینیم  ما  حاضر  حال  در  که  شرایطی 
به  ما  مبادالت  یک پنجم  به  سختی  به  اروپایی  اتحادیه  عضو  کشور   ۲۸
تمرکز  بیشترین  در کشور  افراد  از  بسیاری  می بینیم  ما  می رسد.  عراق 
را در محاسبات با اروپا گذاشتند و امیدهای نه چندان واقعی را در این 
محاسبات شکل می دهند، در صورتی که امید واقعی به مناسبات ایران 
در مرزها شکل می گیرد و من معتقدم آقای روحانی باید بالفاصله به سفر 

عراق خود سفر به افغانستان را هم درنظر داشته باشد. 
وی افزود:  اکنون صادرات و مناسبات واقعی ما به افغانستان حدود 
۵ میلیارد دالر است و به دالیلی -که بنده نمی توانم بگویم- این سطح را 
پایین تر یعنی حدود ۳ میلیارد اعالم می کنند، همین صادرات افغانستان 
باید  بنابراین بنده معتقدم ما  تقریبا دو برابر ۲۸ کشور اروپایی است، 
از سفرهای آقای روحانی و ظریف به حوزه ۱۵ کشور هم مرز و ۲۵ کشور 
مانند  کشورهایی  با  خاص  مناسبات  از  البته  و  کنیم  استقبال  همجوار 
آنگاه  کند،  پیدا  گسترش  اگر  نیز  کشورها  این  مشابه  و  چین  روسیه، 

سازوکارهایی مانند اینستکس و... اثر می پذیرد.
های  دیپلمات  میان  در  محاسباتی  اشتباه  یک  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ما وجود دارد، گفت: دیپلمات های ما فکر می کنند که دنیا منتظر راهکار 
اروپاست، در حالی که اروپا منتظر شرایطی است که در دنیا شکل می گیرد، 
از جمله شرایطی که ما اکنون با عراق شکل دادیم و این نشان می دهد که 

ما پیوندهای خاصی را داریم که با هیچ تحریمی گسسته نمی شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: در مجموع سفر به عراق 
در روزهای پایانی سال نشان داد که جمهوری اسالمی ایران با صالبت و عزم 

جدی وارد سال ۹۸ می شود و ما باید تحریم ها را تبدیل به فرصت کنیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
با یادآوری این نکته که بی توجهی به همسایگان به ضرر کشور تمام شده 
است،  گفت: اکنون این توجه وجود دارد، ضمن اینکه بی توجهی به اقتصاد 

و وضعیت داخلی هم به ضرر کشور تمام شده است.
اما مجموعه  نمی کنیم،  استقبال  تحریم  از  ما  کرد:  بیان  فالحت پیشه 
و  ملی  امنیت  کمیسیون  اقتصادی  امنیت  کمیته  در  که  گزارش هایی 
تولیدی های  از  بسیاری  می دهد  نشان  گرفتیم  مجلس  خارجی  سیاست 
اینکه واردات و قاچاق کاال به کشور صورت  به دلیل  ما  کوچک و بزرگ 
و چند شیفته  فعال شده اند  اکنون  گرانی ها  دلیل  به  آن هم  نمی گیرد، 
کار می  کنند، این از مواردی است که باعث می شود در کنار همکاری های 
دوجانبه، گشایش مرزها و این قبیل موارد می توانیم تحریم را به فرصت 

تبدیل کنیم. 

نمای نزدیک

فالحتپیشه:
وه ویژه پیگیری مصوبات سفر عراق را تشکیل دهد رئیس جمهور باید کارگر
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