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 معرفی ۲ قطعنامه ضد ایرانی 
در کنگره آمریکا
نماین��دگان کنگره آمریکا ب��ا معرفی دو قطعنامه 
ضدایران��ی دیگر قصد دارند ته��ران را به دلیل ادعاها 
پیرام��ون »باب لوینس��ون«، ی��ک مأمور بازنشس��ته 
اف بی آی که ادعا می ش��ود در ایران ناپدید شده تحت 

فشار قرار دهند.
مارکو روبیو، نماینده مجلس س��نای آمریکا و تد 
دوچ، قانونگذار مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه هایی 
در ارتباط با مس��ئله ناپدید ش��دن لوینس��ون معرفی 
کردند.  آمریکایی ها مدعی هس��تند لوینسون بیش از 
ی��ک دهه قب��ل در هتلی در جزیره کیش ربوده ش��د 
و از آن زم��ان به بعد خبری از او در دس��ت نیس��ت. 
ایران بارها ادعاها در خصوص دست داشتن در موضوع 

ناپدید شدن لوینسون را رد کرده است. 
تد دوچ درب��اره قطعنامه ای که معرفی کرده گفت: 
»ما از دولت ایران می خواهیم به تعهداتش در مسئله باب 
عمل کند. ما از سران کشورهای خارجی هم می خواهیم 

ایران را به انجام کارهای بیشتر ترغیب کنند.
مارک��و روبیو ه��م در قطعنام��ه ای از دولت ایران 
خواسته به وعده های مکرر خود برای کمک به یافتن و 
بازگرداندن لوینسون به آمریکا عمل کند.  تسنیم 

 درخواست کمک مادورو
 از ایران، روسیه، چین، کوبا و سازمان ملل

مادورو خواستار کمک ایران، روسیه، کوبا، چین و 
س��ازمان ملل برای انجام تحقیقاتی در خصوص حمله 

اخیر به شبکه برق رسانی در ونزوئال شد.
نیکالس مادورو با اش��اره به اینکه کشورهایی که 
ن��ام آنها را ب��رده، تجربه زی��ادی در مقابله با حمالت 
سایبری داش��ته اند، گفت: من کمیس��یون ویژه ای را 
برای تحقیقات درباره این حمله س��ایبری ش��ده و از 
کارشناس��ان بین المللی درخواست کمک کرده ام. من 
قصد دارم از س��ازمان ملل، ایران، چین، روسیه و کوبا 

برای این کار درخواست حمایت کنم.
پنجشنبه گذشته خاموشی های سراسری برق  در 

21 تا 23 ایالت  ونزوئال رخ داد.  فارس

اخبار

 آمریکا نمی تواند با تحریم
 بار دیگر نظام تک قطبی را احیا کند

رئیس خبرگزاری رئالیس��ت روسیه با بیان اینکه 
نظ��ام تک قطب��ی ادعایی آمریکا از بین رفته اس��ت، 
اظهار کرد: آمریکا با تحریم کشورهای مخالف سیاست 
های خود ازجمله ایران و روس��یه نمی تواند نظام تک 

قطبی را احیا کند.
س��رکیس س��اتوریان گف��ت: با سیاس��ت تحریم 
نمی توان دیپلماس��ی یک کش��ور را در سطح جهانی 

پیش برد. 
وی ادامه داد: آمریکا با اتخاذ چنین رویکردی در 
مورد ایران و روس��یه نمی خواهد از اشتباهات گذشته 

خود درس بگیرد. 
رئیس خبرگزاری روس��ی با اش��اره ب��ه 40 دهه 
تحریم های آمریکا در مورد ایران اظهار کرد: ایران در 
این مدت توانمندتر ش��ده و بسیاری از کاالهای مورد 

نیاز خود را با اتکا به نیروهای داخلی می سازد. 
ساتوریان خاطرنشان کرد: ایران حتی هواپیماهای 
نظامی و ناو و موش��ک می سازد و ارتش این کشور به 
تسلیحات ساخت داخل مجهز شده و فقط معدودی از 
سالح های پیشرفته آن ساخت روسیه است.  ساتوریان 
گف��ت: نظام تک قطبی جهانی از بین رفته اس��ت اما 

آمریکا نمی خواهد این واقعیت را بپذیرد. 
وی ادامه داد: امروز مراک��ز جدید قدرت ازجمله 
روس��یه وارد صحنه جهانی شده اند و به همین دلیل 
مس��کو در مرکز توجه واش��نگتن برای اعمال تحریم 
های بیش��تر قرار گرفته اس��ت.  این کارشناس ارشد 
روس افزود: آمری��کا می خواهد برای احیای نظام تک 
قطبی، بر منطقه خاورمیانه تسلط بیابد تا از منابع آن 

برای اهداف خود استفاده کند. 
وی خاطرنشان کرد: ونزوئال بخشی از نقشه بزرگ 
آمری��کا برای کنترل بازار نفت جهان اس��ت تا قیمت 

نفت را خود تعیین کند. 
ساتوریان گفت: برای اینکه آمریکا به اهداف سلطه 
جویانه خود در عرصه جهانی نرس��د باید کش��ورهای 
مستقل همچون ایران، روسیه و چین با یکدیگر متحد 
ش��وند و کشورهای دیگر که حاضر به پذیرفتن سلطه 
آمریکا نیس��تند نیز ب��ا وجود سیاس��ت های متفاوت 

ازجمله ترکیه به این اتحاد خواهند پیوست. 
وی اف��زود: آمریکا با وجود تالش های گس��ترده 
نمی توان��د نظ��ام تک قطب��ی را احیا کن��د زیرا دوره 
زورگوی��ی و اقدام��ات یکجانب��ه گرایانه بس��ر آمده و 
حتی کشورهای اروپایی و متحدان نزدیک آمریکا نیز 
از سیاس��ت های این کشور بیزار ش��ده و ادامه چنین 
وضعیت و رفتار متکبرانه دولتمردان واش��نگتن باعث 
افزای��ش نف��رت و رد رویکرده��ای آمری��کا در عرصه 

جهانی خواهد شد.  ایرنا 

از نگاه دیگران 

پاکستان خواستار افزایش تبادالت تجاری با ایران شد
وزیر خارجه پاکس��تان گفت: ه دولت اس��الم آباد به دنبال تقویت و توس��عه 
اقتصاد ملی است و در این میان افزایش تبادل تجاری با کشورهای چین و ایران 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
ش��اه محمود قریش��ی در مورد روابط پاکس��تان با هند گفت، عمران خان 

نخست  وزیر پاکستان بعد از پیروزی در انتخابات دست دوستی به  سوی دهلی نو 
دراز کرد و اظهار داش��ت اگر هند یک  قدم بردارد، پاکس��تان در مقابل دو قدم برای 

نزدیک شدن ، به سوی هند بر خواهد داشت. پیش  از این نیز قریشی با حضور در ویژه 
برنامه سیاس��ی شبکه خبری دنیا نیوز پاکس��تان در خصوص تحوالت اخیر منطقه ای و 

روابط با ایران گفته بود که همکاری های سیاسی و امنیتی ما با تهران ادامه دارد.
وی  افزود پس از حمله اخیر تروریستی در هند حمله ای مشابه در ایران نیز رخ داد 

که پس از آن وزرای خارجه ایران و پاکستان تلفنی رایزنی کردند.  ایرنا 

دیپلمات 
برای حفظ منافع اقتصادی ایران تالش می کنیم

مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست شورای امنیت گفت: کنار 
اجرای تعهدات ایران، لغو تحریم های مربوط به هسته ای بخش اساسی این توافق 
ب��وده بنابراین همچنان برای حفظ منافع اقتصادی ایران ناش��ی از لغو تحریم ها 

تالش خواهیم کرد.
فدریکا موگرینی ادامه داد: کنار اجرای تعهدات ایران، لغو تحریم های مربوط 

به هس��ته ای بخش اساسی این توافق اس��ت، بنابراین ما همچنان برای حفظ منافع 
اقتصادی ایران ناشی از لغو تحریم ها تالش خواهیم کرد. وی مطرح کرد: ما با رفتار ایران 
در موضوعات دیگری همچون موش��ک های بالس��تیک، حقوق بشر و تحرکات منطقه ای 

آن مسایل جدی داریم.
وی تصریح کرد: کنار کش��یدن از توافقی که کار می کند، هرگز نقطه ش��روع خوبی 

برای ارتقای امنیت جمعی ما نخواهد بود.  فارس 

درحاشیه
خشم پامپئو از رابطه خوب ایران و عراق 
وزی��ر خارجه آمریکا مانند دیگر مقام های این کش��ور از رابطه خوب ایران و 
عراق ابراز ناخرس��ندی کرد و مدعی شد که تهران تالش می کند دولت بغداد را 

به یک دولت خراجگزار بدل کند.
مایک پامپئو به رابطه ایران و عراق اش��اره و ادعا کرد: تهران در حال س��وء 

اس��تفاده از بغداد اس��ت. وزیر خارجه آمریکا گفت: ایران از صادرات انرژی برای 
اعمال نفوذ در سرتاس��ر خاورمیانه استفاده می کند، که امروز برجسته ترین نمونه آن 

در عراق اس��ت. در حالی که ایاالت متحده برای عراقی مستقل و دارای حاکمیت تالش 
می کند، ایران از انرژی خود استفاده می کند تا یک دولت خراجگزار ایجاد کند.

پامپئو افزود: ما در ماه های گذشته سخت تالش کرده ایم تا صادرات نفت خام ایران 
به سرتاس��ر جهان را کاهش دهیم، تا سران ایران را متقاعد کنیم که به شهروندان خود 

و آنچه واقعا می خواهند توجه کنند. تسنیم 

معادله

رنا
ای

بلومب��رگ با اش��اره به ت��الش آمریکا  رس�انه برای تش��ویق ع��راق به منظور کاهش ب�ازي 
روابط اقتصادی  با ایران، می نویسد در جریان دیدار روحانی 
از عراق، دو کش��ور توافقاتی را برای گسترش همکاری های 

اقتصادی در حوزه های مختلف منعقد کردند.
در گ��زارش بلومب��رگ آمده اس��ت که در س��فر س��ه 
روزه حس��ن روحانی، رئیس جمهوری ای��ران به عراق، وی 
کنفرانس��ی خبری ب��ا همتای عراقی خود برگ��زار کرد، در 
حضور تجار و صاحبان کس��ب وکار عراق س��خنرانی کرد و 
ضمن دیدار از مراکز مذهبی در ش��هرهای عراق با رهبران 
قبایل و عشایر این کشور نیز دیدار کرد. این در حالی است 
که به نوشته بلومبرگ، ترامپ در دسامبر گذشته و در حالی 
که آمریکا برای 16 س��ال در عراق حض��ور نظامی دارد، به 

صورت س��رزده و مخفیانه و در نیمه های شب وارد یکی از 
پایگاه های نظامیان آمریکایی در عراق شد و تنها با نظامیان 
آمریکایی س��خن گفت و بدون آنکه با مقامات ارشد عراقی 
گفت و گویی کند این کش��ور را ترک کرد. احسان الشمری، 
یک تحلیلگرعراقی در خصوص س��فر روحان��ی به عراق به 
بلومبرگ گفت: بخش اساسی پیام روحانی خطاب به ایاالت 
متح��ده بود، ایران روی زمین در مس��یر اصلی قرار دارد ... 
]ایران[ روابطش را به ش��یوه گس��ترده ای ب��رای حمایت از 

مواضع سیاسی اش در عراق تقویت می کند.
در ش��رایطی که آمریکا تالش دارد با فشار به طرف های 
تجاری ایران از جمله عراق آن ها را وادار به کاهش پیوندها و 
تبادالت تجاری و اقتصادی با ایران کنند، اما به نظر می رسد 

که در عراق ماجرا به گونه دیگری است. تسنیم

بلومبرگ:
 تقویت روابط اقتصادی ایران و عراق

کارش��ناس مس��ائل بین المل��ل گفت:  اج��رای عملی اینس��تکس ب��ه معنای نظ�����رگاه
نوعی مقاومت اجرایی و عملی اروپا در مقابل آمریکا است.

اجرایی ش��دن اینس��تکس به معنای تقابل دو س��وی 
اقیانوس اطلس اس��تبه گ��زارش خبرنگار حوزه سیاس��ت 
خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، بیش از یک 
ماه از ثبت اس.پی.وی با نام جدید "اینس��تکس" می گذرد 
اما تا کنون اجرایی نش��ده اس��ت؛ اما ورود نمایندگان س��ه 
کش��ور اروپایی به تهران انتظارات را  برای اجرایی شدن آن 

بیشتر کرده است.
سیدرضا میرطاهر، با اشاره به سفر پر فیشر مدیر ساز و 
کار مالی اروپا با ایران یا همان اینستکس، گفت: اینستکس 
یا س��از و کار مال��ی ویژه اتحادیه اروپا ب��ا ایران حدود یک 

ماه اس��ت که ثبت ش��ده ولی در طول این مدت عمال گام 
مش��خص و موثری برای اجرایی ش��دن آن برداشته نشده 
اس��ت٬ در همین راس��تا هم نمایندگان سه کشور اروپایی 
انگلیس، آلمان و فرانس��ه به ایران س��فر کردند تا اقدامات 

الزم را برای  اجرایی کردن این توافق انجام بدهند.
وی در ادام��ه بی��ان ک��رد: الزم اس��ت در رابط��ه  ب��ا 
اینستکس چند مورد را یادآوری کنم٬ نخست اینکه ایران 
انتظار دارد که اینس��تکس  هر چند که در مراحل اولیه به 
اقالم ضروری  مانند داروها و مسائل بشر دوستانه اختصاص 
پی��دا کرده اس��ت، اما مانن��د توافقی برای انج��ام مبادالت 
تجاری و اقتصادی با ایران تلقی شده و دامنه آن تمام ابعاد 
همکاری های تجاری، اقتصادی، صنعتی، مالی و بانکی بین 

اروپا- ایران را دربر بگیرد.   باشگاه خبرنگاران 

کارشناس مسائل بین الملل:
اجرایی شدن اینستکس، اقدام عملی اروپا در برابر آمریکا

گروه دیپلماسی  ناظران سیاس��ی سفر رئیس پرون�����ده
جمهور کش��ورمان به عراق را نقطه شروعی برای 
برای مناسبات راهبردی تهران و بغداد برشمردند 
و بر این امر تاکید داش��تند که این س��فر حرکتی 
در راس��تای الزامات ژئوپولتیکی اس��ت و در اولین 
گام روادید میان تهران و بغداد برداشته شد و این 
درحالی اس��ت که به بهانه برج��ام و امید واهی به 
همراهی اروپایی ها، 5 سال فرصت سوزی کردیم. 
پس از شکس��ت داعش در نبردی چند ساله، 
عراق به بخشی از محوری تبدیل شده است که از 
آن به عنوان محور مقاوم��ت نام می برند. محوری 
که به ج��ای این که همچون نظریه هالل ش��یعه 
مبتن��ی ب��ر انگیزه ه��ای مذهبی باش��د، ماهیتی 
استقالل  طلبانه در مقابل دخالت های دنیای غرب 

در سرنوشت کشورهای مسلمان دارد.
سفر رییس جمهور کش��ورمان به عراق دقیقاً 
تأکیدی بر این همکاری راهبردی اس��ت. البته در 
س��ال های گذشته نیز پیوندهای قوی بین تهران و 
بغداد در مسائل امنیتی موفقیت های چشم گیری 
را به ارمغان آورده اس��ت اما، به نظر می رس��د این 
همکاری باید به صورت جدی به سایر حوزه ها نیز 

تسری پیدا کند.
دیدار حسن روحانی با آیت اهلل سیستانی نمود 
یکی از اصلی ترین قرابت های دو کش��ور همسایه 
اس��ت؛ اکثریت ش��یعیانی که در دو س��وی مرزها 
آیینی مش��ترک دارند اما، در برهه هایی چون ایام 
عزاداری محرم و به ویژه اربعین مرزهای سیاس��ی 
معنای��ی دیگرگون می یابد. در این میان، مرجعیت 
ش��یعی ساختار و بنیانی مهم و مشترک در جامعه 

هر دو کشور به شمار می آید.
ای��ران و عراق از نظر تاریخ��ی به هم متصلند. 
بس��یاری از نمادهای تاری��خ و تمدنی ایرانی قبل از 
اس��الم در خاک کشور عراق قرار دارد و وجود بنایی 
چون طاق کسری در شهر مدائن که زمانی تیسفون 
پایتخت زمستانی و غربی سلسله اشکانیان بود، عمق 
این ارتباط تاریخی را نش��ان می دهد. ایران و عراق 
در دوره پس از ظهور اس��الم نیز در چارچوب تمدن 

اسالمی ارتباطات تاریخی خود را استمرار دادند.
نتیج��ه ای��ن ارتباطات، آیین ه��ا و مولفه های 
مش��ترک فرهنگی است که همچنان در دو جامعه 
ای��ران و عراق به چش��م می خ��ورد از جمله اینکه 
عراق در زمره یکی از کش��ورهای جغرافیای نوروز 

به حساب می آید.
اقتص��اد از جمله مهم ترین مواردی اس��ت که 
در س��فر اخی��ر روحانی به عراق م��د نظر مقامات 
دو کش��ور قرار گرفت. ش��کی نیس��ت که ایران از 
موقعیت��ی یگانه برای توس��عه رواب��ط اقتصادی با 

عراق برخوردار است.
از 1000 کیلومت��ر م��رز  دو کش��ور بی��ش 
مش��ترک با یکدیگر دارند که با ساختارهای قومی 
یکس��ان در دو ط��رف به هم پیوند خورده اس��ت. 
به عنوان مثال اس��تان های کردنشین ایران دقیقاً 
هم مرز با کردس��تان عراق قرار دارند که به دلیل 
همین اش��تراک قومی و زبانی می توانند به عنوان 
هاب تجاری اس��تان های کردنش��ین شمال عراق 

در منطق��ه ایف��ای نق��ش کنند. همچنی��ن اغلب 
استان های جنوبی ایران هم مرز با عراق عرب زبان 
و شیعه هستند و همین مسئله برقراری ارتباط دو 

جانبه را در این منطقه را سهل تر می کند.
به همین ترتیب و شاید در سفر آینده رییس 
جمهور ایران به عراق نی��ز بتوان انتظار افتتاح ابر 
پروژه های اقتصادی بین دو کشور را داشت. این راه 
اگرچه طوالنی اس��ت اما آینده ای است که به هیچ 

عنوان از دستان ملت های دو کشور دور نیست.

ملت ایران و عراق به سمت شکل دهی 
امنیت پایدار منطقه ای می روند

کارشناس مس��ائل بین الملل با تأکید براینکه 
قطعاً مناسبات بین ایران و عراق به دو کشور ختم 
نمی شود، گفت: تأثیرات پیرامونی عمیق تری را از 
این س��فر ش��اهد خواهیم بود که روی کشورهای 
س��وریه و لبن��ان و ترتیبات امنیت��ی در منطقه و 

ثبات سازی در آن اثرگذار خواهد بود.
ابوالفض��ل ظهره وند، در گفت وگ��و با فارس با 
اش��اره به سفر رئیس جمهور به کشور عراق با بیان 
اینکه این سفر یک نقطه شروعی از روابط راهبردی 
بی��ن ته��ران و بغداد خواه��د بود، اظهار داش��ت: 
این س��فر پی��ام خیلی مهمی را ب��ه آمریکایی ها و 
دش��منان انقالب دارد که دو مل��ت ایران و عراق 
مس��یر راهبردی و همکاری های جدی را بیرون از 
اراده بیگانه در پیش دارند و آن بحث که پیرامون 
نفوذ منطقه ای ایران مط��رح بود، امروز در صحنه 

میدانی به چشم می خورد.
وی اف��زود: ام��روز دو ملت با ایس��تادن روی 
مش��ترکات هویتی خود به سمت این می روند که 
رواب��ط و امنیت پایدار منطقه ای را ش��کل داده و 

نقش مشترک منطقه ای ایفا کنند.
ظهره ون��د با تأکی��د براینکه قطعاً مناس��بات 
بی��ن ایران و عراق به دو کش��ور ختم نمی ش��ود، 
خاطرنشان کرد: تأثیرات پیرامونی عمیق تری را از 
این س��فر ش��اهد خواهیم بود که روی کشورهای 
س��وریه و لبن��ان و ترتیبات امنیت��ی در منطقه و 

ثبات سازی در آن اثرگذار خواهد بود.
این کارشناس مسائل بین الملل ادامه داد: این 
منطقه، منطقه ای نیست که تحت عنوان سایکس-

پیک��و و اراده انگلیس و غربی ها برای سرنوش��تش 
نقش��ه بریزند و برنامه تنظیم کنند، بلکه ملت های 
منطقه بر سرنوشت خود حاکم می شوند و مترصد 

اعمال این حاکمیت هستند.
وی در پاس��خ به س��ؤالی پیرامون تغییر نگاه 
دول��ت از غرب ب��ه کش��ورهای پیرامون��ی ایران 
خاطرنشان کرد:  آقای روحانی هرچند دیر حرکت 
کرده ولی حرکت کرده است. ما پنج سال زمان را 
ب��رای هیچ و برای اینکه مش��کالت مان را با کمک 
غربی ها و برجام حل و فصل کنیم از دست دادیم؛ 
اما امروز حرکتی در راس��تای الزامات ژئوپولتیکی 

برداشته می شود.
ظهره وند تأکید کرد: اگر قرار باش��د این سفر 
در چارچوبی که انتظار می رود به س��رانجام برسد 
بای��د دولت رویکرد خود را ع��وض کند. آنچه بین 
ایران و عراق اتفاق افت��اده بیرون از اراده دولت ها 

بوده اس��ت و الزام��ات ژئوپولتیک��ی و تهدیدهای 
فرصت های مش��ترک بود که باع��ث ظهور و بروز 

این پتانسیل شد.
این کارش��ناس مسائل بین الملل با بیان اینکه 
باید شرایط به وجود آمده را محصول خون مدافعان 
ح��رم بدانیم،  تصریح کرد: روحانی مس��ئولیتی در 
قبال اس��تفاده از این پتانس��یل در راستای منافع 
ملی دو کشور و مصالح اسالم دارد و نیازمند تغییر 
رویکرد دولت است تا به سمت تفکر والیی حرکت 

کنند و ببینند الزامات این پارادایم چیست.
ی��ک کارش��ناس مس��ائل بین المل��ل گفت:  
مس��ئوالن سیاس��ی ایران و عراق در این س��فر بر 
یکپارچه شدن و ایجاد اتحادیه امنیتی در منطقه با 
همکاری دیگر کش��ورهای منطقه از جمله سوریه 

تأکید کردند.

تعمیق رابطه  ایران و عراق به افزایش روابط 
سیاسی و اقتصادی منجر می شود

حسین شیخ اال سالم، در گفت وگو با تسنیم، با 
اش��اره به  تفاوت های سفر رئیس جمهور کشورمان 
ب��ه عراق، با س��فر مخفیان��ه اخیر ترام��پ به این 
کش��ور گفت:  آمریکا سال 2003 با 170 هزار نفر 
ب��ه عراق حمله نظامی کرد و به گفته خودش��ان با 
صرف هزینه های میلیارد دالری در این کشور تنها 
دستاوردی که داشتند، تلفات بیش از 5 هزار نفری 

و صدها هزار نفر مجروح و روانی بوده است.
وی افزود: نتیجه تمام این هزینه ها این بود که 
رئیس جمهورش��ان باید به شکل شبانه و مخفیانه و 
در حالی ک��ه هیچ یک از مس��ئوالن عراقی از این 
س��فر خبر ندارند، به مدت چند س��اعت به یکی از 
پایگاه های اشغال  شده توس��ط نظامیان آمریکا در 
ع��راق برود و ب��دون اینکه هیچ یک از مس��ئوالن 
دولتی عراق به اس��تقبال او بیایند، به شکل ذلیالنه 

این کشور را ترک کرد.
شیخ االسالم خاطرنش��ان کرد: در مقابل سفر 
ترام��پ به عراق، س��فر رئیس جمهور کش��ورمان 
ق��رار دارد ک��ه اوالً با اعالم قبلی انجام ش��د. ثانیاً 
آقای روحانی با اس��تقبال مسئوالن بلندپایه عراق 
وارد این کش��ور ش��د و در مدت زمانی که در این 
کشور مهمان است، با بسیاری از رهبران سیاسی و 
مذهبی عراق از جمله آیت اهلل سیستانی و همچنین 

س��ران قبایل دیدارهای رسمی داشته و در جریان 
این دیدارها تفاهم نامه ها و قراردادهای سیاس��ی، 

امنیتی و مرزی نیز به انعقاد در آمده است.
این کارش��ناس مس��ائل بین الملل با اشاره به 
برخی دستاوردهای س��فر روحانی به عراق گفت: 
بدون شک یکی از دستاوردهای خوب این سفر لغو 
روادید س��فر به دو کشور بود که این موضوع قطعاً 
در تس��هیل س��فر هموطنانمان به عتبات عالیات 
تأثیر به سزایی خواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: 
لغو روادید برای شهروندان ایرانی و عراقی قطعاً در 
تعمیق رابطه دو ملت تأثیرگذار است که برون  داد 
این موضوع به افزایش روابط سیاس��ی و اقتصادی 
دو کشور منجر می شود؛ زیرا روابط دولت ها دنباله 

روابط ملت ها با هم است.
شیخ االس��الم همچنی��ن درب��اره گس��ترش 
حجم تب��ادالت تجاری ایران و ع��راق که یکی از 
دس��تاوردهای س��فر روحانی به این کش��ور بود، 
تصریح ک��رد: بر اس��اس تفاهم نامه هایی که میان 
مسئوالن دو کشور به امضا رسید، از این پس دالر 
از مبادالت تجاری دو کش��ور حذف و یورو و دینار 

جایگزین آن شد.
ای��ن کارش��ناس مس��ائل بین المللی ب��ا بیان 
این ک��ه هم اکنون حج��م مبادالت تج��اری ایران 
و ع��راق نزدی��ک به 12 میلیارد دالر اس��ت که بر 
اساس تفاهم نامه های مشترک قرار است که به 20 

میلیارد دالر افزایش پیدا کند.
امروز تعامالت امنیتی س��ه کشور ایران، عراق 
و سوریه به حدی است که بر اساس توافقنامه های 
رس��می، نیروهای امنیتی هر یک از کشورها برای 
تعقیب عناصر تروریس��تی ب��دون اخذ مجوز قبلی 
می توانن��د وارد خاک یکدیگر ش��وند و این عناصر 

را سرکوب کنند.
سفیر سابق ایران در سوریه درباره دستاوردهای 
سفر رئیس جمهور در بعد مسائل سیاسی و امنیتی 
گفت : مس��ئوالن سیاسی دو کشور در این سفر بر 
یکپارچه ش��دن و ایجاد اتحادیه امنیتی در منطقه 
با همکاری دیگر کشورهای منطقه از جمله سوریه 
تأکید کردند. امروز تعامالت امنیتی س��ه کش��ور 
ایران، عراق و س��وریه به حدی اس��ت که بر اساس 
توافقنامه های رس��می، نیروهای امنیتی هر یک از 
کشورها برای تعقیب عناصر تروریستی بدون اخذ 

مجوز قبلی می توانند وارد خاک یکدیگر ش��وند و 
این عناصر را سرکوب کنند.

وی در پای��ان با بیان اینکه به طور کلی س��فر 
رئیس جمهور ب��ه عراق قدم خی��ری برای تعمیق 
تعامالت و همکاری های استراتژیک میان دو کشور 
بود، یاد آور ش��د: مجاهدت  های شهدا و رزمندگان 
محور مقاوم��ت، به ویژه ش��هدای ایرانی در فراهم 
ک��ردن زمینه انجام این س��فر را نبای��د فراموش 
ک��رد؛ زیرا ما با خدمات مستش��اری صادقانه خود 
در این س��ال ها به ملت سوریه و عراق ثابت کردیم 
از مقدس��ات در این کش��ورها همانن��د مکان  های 
مق��دس موج��ود در خ��اک خودمان حراس��ت و 

پشتیبانی می کنیم.

 روابط ایران و عراق فرادیپلماتیک
 و برادرانه اسالمی است

کارش��ناس مس��ائل منطقه ای گف��ت: روابط 
افتخارآمیز ایران و عراق به یک روابط فرادیپلماتیک 
تبدیل ش��ده است و نش��ان می دهد که این روابط 

تنها محدود به روابط معمول دیپلماتیک نیست.
جعفر قنادباش��ی، درباره دس��تاوردهای سفر 
روحان��ی به ع��راق اظهار داش��ت: دس��تاوردهای 
میان م��دت و بلندم��دت این س��فر بس��یار مهم و 
اساس��ی است. گرچه این س��فر، نتایج کوتاه مدتی 
هم دارد اما دس��تاوردهای میان مدت و بلندمدت 

آن به نسبت بیشتر است.
وی خاطرنش��ان کرد: س��فر اخیر روحانی در 
دورانی که آرامش بر عراق حکم فرما شده و دولت 
و پارلمان مستقر شده است، انجام گرفت و سنگ 
بنای مهمی در این دوران گذاشته شده است. عراق 
پس از س��قوط صدام، دوران پرتالطمی را گذرانده 
و ناامنی های بس��یاری را پشت سر گذاشته است، 
ضمن اینکه در دوران ریاست جمهوری صدام، دو 
جنگ خارج��ی علیه ایران و کویت توس��ط رژیم 
بعث انجام گرفت و جنگ داخلی نیز جریان داشت 

و زیرساخت های این کشور تخریب شده بود.
قنادباشی در رابطه با بیانیه مشترک دو کشور 
ایران و عراق نیز گفت: این بیانیه در واقع س��ند و 
منش��وری با نگاه به اقدامات پیش��ین ما در عرصه 
سیاس��ی و نظامی است که می تواند مورد استفاده 
دولت ه��ای دیگ��ر قرار گیرد و الگوی��ی برای همه 
روابط منطقه ای و منشوری برای تعیین نوع موازنه 

سیاسی در منطقه باشد.
وی ای��ن بیانی��ه را مح��وری ب��رای تدوی��ن 
راهبردهای سیاس��ی، نظامی و اقتصادی در آینده 
دانس��ت و عنوان کرد: رواب��ط افتخارآمیز ایران و 
ع��راق به یک رواب��ط فرادیپلماتیک تبدیل ش��ده 
است و نش��ان می دهد که این روابط تنها محدود 
به روابط معمول دیپلماتیک نیست، بلکه روابط در 

قالب برادرانه اسالمی است.
این کارش��ناس مس��ائل منطق��ه ای در پایان 
تصری��ح کرد: با وجود اینکه س��ال ها، اس��تعمار و 
اس��تکبار با توطئه ه��ای مختلف بین کش��ورهای 
اس��المی اختالف ایجاد کرده بودند، اکنون زمینه 
ب��رای همگرای��ی و وحدت بین دو کش��ور ایران و 

عراق و کشورهای منطقه به وجود آمده است.

امنیت پایدار منطقه، نقطه عطف مناسبات راهبردی ایران و عراق 

تهرانوبغداد،الگوییبرایروابطمنطقهای

وحانی به عراق  سفر ر
 در قاب رسانه های بین المللی

رسانه های خارجی همزمان با  سفر رئیس جمهور کشورمان بازت�����اب
به عراق به طور کامل و با جزئیات به پوش��ش این 
رویداد خبری پرداختند و دس��تاوردهای این سفر 
به وی��ژه در ح��وزه اقتص��ادی را م��ورد توجه قرار 

دادند.

شبکه بلومبرگ در خبر خود با این تیتر نوشت: 
ای��ران و ع��راق روابط اقتصادی خ��ود در حالی که 

آمریکا در حاشیه قرار دارد، تقویت کردند.
بلومبرگ در ادامه با اش��اره به اینکه عراق باید 
تحت فش��ارهای واش��نگتن میان ای��ران و آمریکا 
انتخاب کند، تاکید کرد: به نظر می آید که روحانی 
پیروز ش��ده اس��ت. همچنین خبرگ��زاری آناتولی 
ب��ا پرداختن به س��فر س��ه روزه روحان��ی به عراق 
گ��زارش داد: رئیس جمهوری ایران امروز با آیت اهلل 
سیس��تانی، مرجع شیعیان در نجف دیدار کرد. وی 

عالوه براین با مقامات بلند پایه عراقی، شامل رئیس 
جمهور، نخس��ت وزیر، رهبران سیاسی و مذهبی و 

نمایندگان اقوام مختلف در عراق دیدار داشت.
روزنام��ه آیریش تایمز نیز در گ��زارش خود از 
سفر اخیر روحانی به دستاوردهای این سفر در حوزه 
روابط تجاری و اقتصادی پرداخت و نوش��ت: امضای 
چندین قرارداد و توافق در حوزه های تجاری و انرژی 
نش��ان دهنده ارتب��اط نزدیک میان این دو کش��ور 
بزرگ ش��یعه اس��ت. عالوه براین، روزنامه اورشلیم 
پست در این باره نوشت: رئیس جمهور ایران با یک 

هیئت بزرگ در سفری سه روزه به عراق رفت و تمام 
آنها بر س��ر میز دیدارهایش با مقامات عراقی حضور 
داشتند؛ دست کم 16 مرد در هر طرف میز نشسته 
بودند. این روزنامه صهیونیستی در ادامه حضور این 
تعداد در هیئت ایرانی را نش��ان دهنده قدرت ایران 
در عراق دانست و نوشت: ایران می خواهد نشان دهد 

که قوی ترین شریک عراق است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز به دیدار رئیس 
جمهوری کش��ورمان با آیت اهلل سیس��تانی، مرجع 
عالیقدر ش��یعه در نجف پرداخت و گزارش داد که 

این اولین دیدار از س��وی یک مقام ایرانی در این 
سطح است. آسوشیتدپرس افزود: این دیدار روحانی 
اعتبار خوبی برای وی در داخل کسب می کند. او به 
تازگی در ایران تحت فشار قرار گرفته بود و به دلیل 

شرایط اقتصادی نیز مورد انتقادات شدید است.
ش��بکه بی بی س��ی نی��ز گ��زارش داد: رئیس 
جمهوری ایران که برای سفر رسمی به عراق رفته 
اس��ت، امروز با آیت اهلل علی سیس��تانی از مراجع 
تقلید پرنفوذ ش��یعه در این کشور که ساکن شهر 

نجف است، دیدار کرد.  ایسنا 


