
تقدیم استوارنامه سفیر جدید ایران 
به رئیس جمهور مکزیک

علیرضا قزیلی سللفیر جمهوری اسللامی ایران در 
مکزیکوسیتی، ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۹ در مراسمی در 
کاخ ملی مکزیک استوارنامه خود را تقدیم آندرس 
مانوئل لوپز اوبرادور رئیس  جمهور این کشور کرد.

در ایللن مراسللم علیرضللا قزیلی سللفیر جمهوری 
اسللامی ایران آمادگی کشورمان را برای گسترش 

روابط دوجانبه با مکزیک اعام کرد.
 لوپز اوبرادور نیز مسللؤولیت جدید قزیلی را به وی 
تبریک گفت و ضمن قدردانی از نقطه نظرات سفیر 
ایران، برای وی در ماموریتش در راسللتای توسعه 

روابط دوجانبه آرزوی موفقیت کرد.
 باشگاه خبرنگاران 

قدردانی افغانستان از ایران 
معاون اول رئیس جمهور افغانسللتان از کمک های 
جمهوری اسللامی ایران برای مهار آتش در اسام 

قلعه قدردانی کرد.
امراهلل صالح در پیامی که در شللبکه های اجتماعی 
نیز منتشللر شللده ابراز داشللت: از دولت جمهوری 
اسللامی ایران به دلیل اینکه اجازه داده اند صدها 
کامیون از خاک افغانسللتان وارد ایران شود و دچار 
آتللش سللوزی نشللوند و همچنین در مهللار آتش 

همکاری کرده اند، سپاسگزاری می کنم.
امللراهلل صالللح افزود: ایللن حادثه دلخللرش تلفات 
جانی نداشللته اسللت و فقط چند راننللده به طور 
سللطحی زخمی شده اند. وی همچنین گفت: نبود 
زیرساخت های مناسب در گمرکات افغانستان یک 
مشکل جدی اسللت و با اینکه تجارت افغانستان با 
همسایگان افزایش یافته اسللت، اما تاسیسات این 
گمرکات همچنان در دوره انزوای افغانستان )دوره 

حاکمیت طالبان( باقی مانده است. مهر  

اخبار

مسیر توسعه همکاری های اقتصادی و 
قضایی تهران - بغداد گسترش می یابد

عضو هیئت علمی دانشللگاه آزاد با اشللاره به فعال 
شللدن دادگاه های تخصصی تجاری برای تسللهیل 
امللر بازرگانی و تجاری تجللار و بازرگانان به عنوان 
یکی از دسللتاورد های سفر آیت اهلل رئیسی به عراق 
گفللت: این سللفر مسللیر را  برای تکرار و توسللعه 
همکاری های قضایی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی 

اثرگذار فراهم می کند.
صمد قائم پناه با اشاره به دستاوردهای سفر آیت اهلل 
رئیسی به عراق اظهار داشت: همکاری های تجاری، 
قضایی، سیاسللی و امنیتی با دیگر کشورها اهمیت 
زیللادی دارد؛ هرچقدر ایللن روابط در ابعاد مختلف 
ارتقاء یابد و به صورت منافع متقابل ۲ جانبه باشد، 
به افزایش قدرت منطقه ای و بین المللی می انجامد 
و سللفر رئیللس قللوه قضاییه بلله عللراق در همین 

چارچوب قابل بررسی است.
 وی افزود: برای تقویت روابط تجاری و مشللکاتی 
که سللر راه همکاری ها وجللود دارد و یکی از آن ها  
مشللکات قضایی اسللت - که در حیطه وظایف و 
صاحیت ها و تخصص ها رئیس قوه قضاییه بود - با 
ارائه راهکار ها به حل و فصل این مشللکات قضایی 
در چارچوب انعقاد معاهدات ۲ جانبه، معاضدت های 
قضایی، این مشکات قابل رفع است، از بُعد قضایی 

اگر به این سفر نگاه کنیم، بسیار راهگشاست.
وی با اشللاره به فعال شللدن دادگاه های تخصصی 
تجاری برای تسللهیل امر بازرگانللی و تجاری تجار 
و بازرگانللان به عنوان یکی از دسللتاوردهای سللفر 
آیت اهلل رئیسللی به عراق، افزود: خصوصاً در شرایط 
کنونی کشللور که با تحریم های یکجانبه و ظالمانه 
آمریکا روبرو هستیم، عراق می تواند نقش مهمی در 
کمک به مراودات تجاری و اقتصادی ایران داشللته 
باشللد و ایران نیز به رفع مشکات عراق که سال ها 

درگیر جنگ بوده، کمک کند. 
 عضو هیئت علمی دانشللگاه آزاد گفت: با توجه به 
اینکه عراق بزرگترین شللریک تجاری ایران است و 
حجم مباردالت ایران با عراق بیشللتر از کشورهای 
اروپایی اسللت، قطعا با اجرای مصوبات سللفر آقای 
رئیسی بخشی از موانع و مشکات تحریم ها برطرف 
می شود لذا  دسللتاورد های این سفر در حوزه های 

قضایی و اقتصادی قابل بررسی است. 
 قائللم پنللاه تصریللح کرد: سللفر آقای رئیسللی به 
عراق، مسللیر را  برای تکرار و توسعه همکاری های 
قضایی،اقتصادی، اجتماعی و امنیتی اثرگذار فراهم 
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ایللن روزها در حالی رسللانه هللای غربللی در تحلیل های 
گوناگللون مدام مطرح می کنند کلله رییس جمهور آمریکا 
فرصت زیادی برای بازگشللت به برجام ندارد و البته بایدن 
خیلی نیز توجهی به این امر ندارد، از نگاه ناظران سیاسی؛ 
ستیز آمریکایی ها در دوران ترامپ و بایدن و همچنین بی 
تعهدی و عدم انجام مسللئولیت های قانونی توسط اروپایی 
ها به حد نهایی رسللیده که اینها نشللانه ای است از تداوم 
دشللمنی غرب با ملت اسللتقال خواه جمهوری اسللامی 
ایران و این جریانات نشللان می دهللد بدهکاری اروپایی ها 
به ملت ایران در حال افزایش اسللت و این بهترین شاخصه 
برای چگونگی تنظیم روابط سیاسی با تروییکای اروپا برای 

مقامات ایرانی به خصوص مجلس شورای اسامی است.
خبرگزاری فرانسلله در گزارشی با اشاره به تاریخ ۲۱ فوریه 
)سللوم اسفند ۱۳۹۹( نوشللته اسللت که بر اساس مصوبه 
مجلللس ایران، اگر آمریللکا تحریم ها را لغللو نکند فعالیت 
بازرسللان آژانس بین المللی انرژی اتمللی در ایران محدود 

خواهد شد.
کلسی داونپورت از موسسه کنترل تسلیحات در واشنگتن، 
گفته که ایران می تواند به سللرعت اکثر مراحل مانند غنی 
سللازی اورانیوم را لغو کند و به عقب بازگرداند اما اقداماتی 
که قرار اسللت اتخاذ شود، خطر جدی تری دارند و معکوس 

کردن آنها دشوارتر است.
خبرگزاری فرانسلله در ادامه به نقل از یک دیپلمات سابق 
اتحادیه اروپا آورده است: با نزدیک شدن به ۲۱ فوریه این 

ضروری است که دیپلماسی از سر گرفته شود.
ایللن دیپلمات که هویت آن مشللخص نشللده تاکید کرده 
اسللت: ۱0 روز آینده مهم خواهللد بود تا بدانیم چه اتفاقی 
رخ می دهللد و تللا چه حدی در متقاعد کللردن ایران برای 

عقب نشینی موفقیت آمیز خواهد بود.
یللک دیپلمات اروپایللی دیگر به خبرگزاری فرانسلله گفته 
اسللت: کل مسئله این اسللت که اطمینان حاصل شود در 
این تاریخ )۲۱ فوریه( محدودیت دسترسی بازرسان آژانس 

اعمال نشود.

البته وزیر خارجه آمریکا با اسللتقبال از آغاز خوب نماینده 
ویژه کشورش در امور ایران، مدعی شد، دیپلماسی بهترین 
راه برای جلوگیری تهران از دسللتیابی به سللاح هسته ای 
اسللت. آنتونللی بلینکللن در صفحه توئیتر خود نوشللت: از 
دیدن اینکه راب مالی، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور 
ایران آغاز خوبی در وزارت خارجه داشللته است،  خرسندم. 
دیپلماسللی اصولللی بهتریللن راه بللرای اطمینللان از عدم 

دستیابی ایران به ساح هسته ای است.
پیللش از ایللن رسللانه های آمریکایی گللزارش داده بودند 
کلله بلینکن از »مالی« خواسللته اسللت تللا در تیم خود از 
شللخصیت هایی اسللتفاده کند که گرایش ضدایرانی تندی 

دارند.
ادعای وزیر خارجه آمریکا برای جلوگیری از دستیابی تهران 
به سللاح هسللته ای در حالی اسللت که مقامات جمهوری 
اسللامی ایران بارها تاکید کرده اند که ساح هسته ای هیچ 

جایگاهی در دکترین دفاعی کشورمان ندارد.

ممکن است فرصت از کف آمریکا از دست برود 
دکتر سللیدرضا صدرالحسینی کارشللناس مسائل سیاست 
خارجللی در گفللت وگو بللا سیاسللت روز درباره هشللدار 
رسانه های غربی به رییس جمهور آمریکا در موضوع محدود 
بللودن فرصتش در قبال برجام و بللی تفاوتی بایدن به این 
موضللوع گفت: در روزهای اخیر حجللم و میزان اظهار نظر 
رسللانه های اروپایی و آمریکایی که تعدادی از آنان مطالب 
اندیشکده های مختلف اروپا و آمریکا را که جهت گیری های 
متعددی نیز دارند بطور مسللتمر پوشللش داده و سعی در 
القللای این مطلب دارند که مقامات جدید کاخ سللفید باید 
هرچه سریعتر تصمیم خویش را در مورد بازگشت به برجام 
گرفته و دلیل این تعجیل در این تصمیم این است که زمان 
در حداکثر سرعت در حال عبور است و ممکن است فرصت 

از کف مقامات جدید آمریکا خارج شود. 
وی افللزود: در این مورد می تللوان تحلیل های گوناگونی را 
مطللرح نمود و چرایی انتشللار این مضامیللن را بدین گونه 

تفسیر نمود که ابتدا اینکه ایران هراسی و القای این موضوع 
غیر واقعی که جمهوری اسللامی ایران در آینده نزدیک به 

ساخت بمب هسته ای دست خواهد یافت دیده می شود.
به باور صدرالحسللینی؛ دوم ایللن جریان های مطبوعاتی و 
اتاق هللای فکللر تحت تأثیر مسللتقیم صهیونیسللت ها قرار 
داشته و می خواهند اینگونه القا کنند که توافق نامه برجام 
بوده اسللت که توانسته جمهوری اسللامی ایران را کنترل 
کند؛ بنابراین با استفاده از نیاز و شرایط حاکم بر ایران که 
در دوران ترامپ فراهم شده است، مقامات جدید آمریکا با 
افزایش درخواست تعهدات ایران موضوع توافق نامه برجام 

را هرچه سریعتر در دستور کار خود قرار دهد. 
این اسللتاد دانشگاه تصریح کرد: سللوم اینکه احتمال دارد 
این جریان رسللانه ای برای ایجاد هللراس افکنی و تعجیل 
در تصمیم گیری مقامات ایرانی شدت درخواست بازگشت 
آمریللکا را افزایش می دهد تا به زعللم خود مقامات ایرانی 
نیز برای جلوگیری از افزایش مفاد برجام با همین توافقات 
موجود در برجام کنونی که اسللنپ بک یکی از آنان اسللت 
و دریافت خسللارات ۱8ماهه آمریکا پس از برجام را نادیده 
گرفتلله و اظهللار عاقه بنمایللد که هرچه سللریعتر توقف 

تعهدات و مصوبه مجلس را به تعویق بیندازد. 
وی بیان داشت: با توجه به شرایط داخلی آمریکا که ضعف 
مفرط آن بر هیچ کس پوشیده نیست و ساماندهی مختلف 
مشکات گوناگون سللال های طوالنی نیاز دارد و با عنایت 
به اینکه جایللگاه منطقه ای و بین المللی ایران نسللبت به 
سللال های اخیر ارتقای قابل توجهی یافته است بطور قطع 
باید گفت ملت ایللران تصمیم خود را گرفته و تا رفع همه 
تحریم ها از جانب آمریکا مسیر تعیین شده را که بر اساس 

ماده ۳6 توافق نامه برجام می باشد استمرار خواهد داد. 
صدرالحسینی در ادامه گفت: بر این اساس ایران به پیام های 
متناقض ارسالی از جانب آمریکا که در همین روزهای اخیر 
از جانب مقامات ارشللد کاخ سللفید از جمله رییس جمهور 
بایدن و وزیرخارجه بلینکن ارسللال شللده توجهی ننموده و 
تصمیم قاطع و قطعی را گرفته اسللت.  وی خاطرنشان کرد: 
سللتیز آمریکایی ها در دوران ترامپ و بایدن و همچنین بی 
تعهدی و عدم انجام مسئولیت های قانونی توسط اروپایی ها 
به حد نهایی رسیده که اینها نشانه ای است از تداوم دشمنی 
غرب با ملت اسللتقال خواه جمهوری اسللامی ایران؛ این 
جریان ها نشللان می دهد بدهللکاری اروپایی ها به ملت ایران 
در حال افزایش اسللت و این بهترین شاخصه برای چگونگی 
تنظیم روابط سیاسللی با تروییکای اروپا برای مقامات ایرانی 

به خصوص مجلس شورای اسامی می باشد.

ایران موافق راه حل سیاسی مسالمت آمیز در یمن است
سللفیر جمهوری اسللامی ایران در صنعاء روز شللنبه)دیروز( با »هشام 

شرف عبداهلل« وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن دیدار کرد.
در این دیدار نتایج سللفر اخیر »مارتین گریفیتس« فرسللتاده دبیرکل 

سازمان ملل در امور یمن به تهران مورد بررسی قرار گرفت.
حسللن ایرلو نیز تأکید کرد که جمهوری اسللامی ایللران موافق راه حل 
سیاسی مسالمت آمیز است و هیچ راه حل نظامی در یمن کارساز نیست.

وی افزود که ایران از هر گونه رویکرد صادقانه برای تحقق صلح در یمن استقبال 
می کند و پیش از این نیز یک طرح صلح چهار ماده ای را در سازمان ملل مطرح 

کرده است.
او تصریح کرد که ایران از تاش های فرسللتاده سللازمان ملل در امور یمن برای 

پایان دادن به تجاوزات و رفع محاصره یمن حمایت می کند. فارس 

حضور ایران بر اساس خواست دمشق است
دسللتیار ارشد وزیر امور خارجه کشورمان با تأکید بر اینکه حضور ایران در 
سوریه بنا به درخواست رسمی دمشق است، اظهار داشت: کسانی باید خاک 
آن کشور را ترک کنند که غیرقانونی آمده اند. علی اصغر خاجی افزود: کسانی 
که غیرقانونی به سوریه آمده اند باید این کشور را ترک کنند و مناطق سوریه 

باید تحت حاکمیت ملی و دولت سللوریه باشللد. وی دربللاره حمات رژیم 
صهیونیستی علیه نیروهای ایرانی و متحدانش گفت: ماهیت رژیم صهیونیستی 

از ابتدای تأسیس در منطقه به طور طبیعی خصمانه و ظالمانه است و راه و روش آن  
ضد مردم فلسطین و کشورهای همسایه بوده است. این دیپلمات کشورمان یادآوری 
کرد که هدف از حضور نیروهای ایران در سوریه مبارزه با داعش و نهادهای تروریستی 
اسللت اما اگر رژیم صهیونیسللتی بخواهد از خطوط قرمز عبور کند، با پاسخ قاطعی 

روبه رو خواهد شد که از اقدامات خود پشیمان می شود. صداوسیما 

ایران در برابر یک فرصت حقیقی قرار دارد
معاون وزیر خارجه انگلیسی در امور خاورمیانه بدون اشاره به خروج یک 
طرفلله آمریکا از برجام و بدعهدی اروپایی ها در اجرای تعهدات برجامی 
خللود، از ایران خواسللت به پایبنللدی کامل به برجللام بازگردد. جیمز 
کلیفرلی، در گفت وگو با روزنامه سعودی الشرق االوسط گفت: انگلیس 

از تمایل جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا و تاش هایش برای وارد شدن 
در نسخه جدید برجام اسللتقبال می کند. ما به ایرانی ها گفتیم که خواهان 

بازگشت تهران به جامعه بین المللی هستیم. موضع کشور ما واضح و ثابت است، 
ایران باید به طور کامل به تعهدات خود در رابطه با غنی سللازی اورانیوم بازگردد. 
وی تاکید کرد: تهران اکنون در مقابل یک فرصت حقیقی قرار دارد تا یک مسللیر 
متفاوت و بهتر را انتخاب کند و به سوی کشورهای اروپایی و آمریکا بازگردد. ایران 

باید به تعهداتش برگردد تا بتواند از این فرصت مثبت استفاده کند. تسنیم 
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ارزیابی کارشناس مسائل بین الملل از بی تفاوتی بایدن به موضوع برجام

فرصت سوزی های بایدن

سللفیر پیشین ایران در عراق گفت: اسللتقبالی که از آقای 
رئیسللی صورت گرفت، بیانگر ایللن بود که همه تاش های 
آمریکا، تاش های بی فایده ای اسللت؛ یعنی آمریکایی ها هر 
تاشللی را اعم از تهدیدات، تحریم های اقتصادی، امنیتی و 
حتی نظامی و سیاسللی، تاش های خود را مضاعف کردند، 
امللا در اینکه خللللی در روابط ایران و عللراق ایجاد کنند، 

ناکام ماندند.
حسللن کاظمی قمی در خصوص اهمیت سللفر رئیس قوه 
قضاییلله به عراق اظهار داشللت: اسللتقبال بسللیار گرمی 
کلله مقامات دولللت عللراق، همچنین رهبران سیاسللی و 
جمعیت های مردمی و به ویژه گروه های مقاومت از هیئت 
جمهوری اسللامی ایران به ریاسللت رئیس دسللتگاه قضا، 
آیت اهلل رئیسی داشللتند و همچنین توافقات خوبی که در 
حوزه همکاری های قضایی و سللایر حوزه ها بین مقامات دو 
کشور به امضاء رسید، بیانگر اهمیت این سفر است و نشان 

می دهد که این سفر از ابعاد مختلفی قابل توجه است.
سللفیر پیشللین ایران در عراق اداملله داد: اوال، این نوع از 
استقبال مقامات، گروه های مقاومت و مردم بیانگر این بود 
که روابط دو کشللور از یک عمق و یک همکاری راهبردی 
بین دو کشللور برخوردار اسللت؛ و به این معناست که هیچ 
عامللل خارجی، امکان ایللن که بخواهد با هر شللکلی و با 
هر نللوع تهدیدی، این همکاری و روابط را بین دو کشللور 
مخدوش کند، به نتیجه نخواهد رسید. یعنی این استقبال 
عمللق روابللط و عمق همکاری راهبردی بین دو کشللور را 

نشان داد.
وی افزود: نکته دوم، این سفر نشان داد که همه تاش هایی 
که آمریکایی ها به ویژه آنچه که در این دو سلله سال اخیر 
انجام دادند و به ویژه بعد از شللهادت فرمانده عزیز ما، حاج 
قاسللم سلللیمانی، ابومهدی مهندس و یارانشان و آن فشار 
رعب و وحشللتی که آمریکایی ها در عراق ایجاد کردند و به 
دنبال این بودند که رابطه ممتاز بین دو کشور را به کاستی 
برسانند، این اسللتقبالی که از آقای رئیسی صورت گرفت، 
بیانگللر این بللود که هملله تاش های آمریللکا، تاش های 
بی فایده ای اسللت؛ یعنی آمریکایی ها هر تاشللی را اعم از 

تهدیدات، تحریم های اقتصللادی، امنیتی و حتی نظامی و 
سیاسللی، تاش های خود را مضاعف کردنللد، اما در اینکه 
خللللی در روابط ایران و عراق ایجللاد کنند، ناکام ماندند و 
روند همکاری ها همانطور که در مواضع مقامات دو کشللور 

هم بود، هر روز عمیق تر و عملیاتی تر خواهد شد.
کاظمللی قمی بللا با بیللان اینکه ایللن اسللتقبال خوب و 
ایللن توافقات نشللان داد برخاف آن چیللزی که برخی از 
کشور های عربی که متحدین امریکا هستند و آمریکایی ها 
هم تشللویق می کردند بلله اینکه باید حضللور اقتصادی و 
مشللارکت در بازسازی عراق را داشته باشند، به بهانه اینکه 
جایگزین روابط با ایران بشللوند، گفت: واکنش عراقی ها به 
این موضوع در استقبال از آقای رئیسی به خوبی نشان داد 

که این ترفند هم ترفند غیرقابل اتکایی است.
این دیپلمات پیشین کشورمان تاکید کرد: اگرچه آن هایی که 
امروز از کشور های عربی متحد آمریکا که جزو مرتجع ترین 
حللکام عربللی منطقلله هسللتند و همان هایی هسللتند که 
دست شللان به خون مردم عراق آلوده و آغشته شده و این ها 
بودند که نگذاشللتند از سللال ۲00۳ تا بلله امروز یک عراق 
جدید بر مبنای دموکراسی و مردم ساالری شکل بگیرد و هر 
روز از جریان تروریسللم و اشغالگری دفاع کردند و جریانات 
تکفیللری مانند داعش را علیه ملت عللراق و این نظام نو پا 
ایجاد کردند، آمریکایی ها همین ها را تشویق می کنند که در 

عراق سرمایه گذاری کنند تا جایگزین ایران بشوند. 
وی ادامه داد: این استقبال هم نفی این حرکت بود. اگرچه 
اعتقاد من این است که هیچگاه این حکام ارتجاعی منطقه 
که تا امروز نگذاشللتند عراق روز آرامی را داشته باشد و هر 
روز در حمایت از تروریست ها و مردم این کشور و تمامیت 
ارضی این کشللور را داشللتند، موفق نخواهند شد. این نوع 
اسللتقبال و ایللن نوع موضع گیری از رهبران دو کشللور در 
حقیقللت بیانگر ایللن بود که یک خط بطانللی هم بر این 

ادعا ها کشیده شد.
کاظمی قمی یادآور شللد: از طرف دیگر، در مواضع رهبران 
عراق کلله تقریبا ایللن از مواضللع رئیس جمهللور، رئیس 
پارلمان، نخسللت وزیر و سللایر مقامات به خوبی مشللهود 

بود، اشاره آن ها به نقش سازنده جمهوری اسامی در همه 
شرایط سللخت عراق که جمهوری اسامی در کنار ملت و 

دولت عراق ایستاده بود.
وی افللزود: تاکید بر این موضوع، اهمیت فوق العاده ای دارد. 
اینکه آن چیزی که آمریکایی ها و متحدین آمریکایی ها تاش 
دارند بلله اینکه بگویند ایران در داخللل عراق مداخله گری 
می کنللد در منطقه، این نوع مواضع، خط بطان بود. یعنی 
آن ها اعام کردند که جمهوری اسامی در چارچوب مصالح 
و منافع مردم عراق، در چارچوب خواسللته دولت عراق آمد 
و بلله ما کمک کللرد و حقیقتاً جمهوری اسللامی در همه 
شللرایط سللخت، کمک یار ملت عراق بود؛ چراکه یک عراق 
شکوفای مستقل امن و دارای یک حاکمیت مردم ساالر هم 
بلله نفع مردم عراق و هم به نفع امنیت منطقه و هم به نفع 

همکاری های دوجانبه است.
سفیر پیشین کشللورمان در عراق خاطرنشللان کرد: نکته 
دیگر این اسللت که قطعا این توافقاتللی که صورت گرفت 
بین مقامات دو کشور بین آقای رئیسی و مسئولین ذیربط، 
بر عمق بخشللی و تحکیللم روابط و همکاری دو کشللور و 

عملیاتی کردن توافقات بین دو کشور، موثر خواهد بود.
کاظمی قمی گفت: امروز عراقی ها در یک شللرایط سخت 
اقتصللادی قرار دارند و از طرفی به دلیل اینکه آمریکایی ها 
می خواهنللد مصوبلله پارلمللان عراق کلله مسللئله اخراج 
آمریکایی هللا بللود و تاکیللد دارد و همه مللردم هم تاکید 
دارند، آمریکایی ها هسللتند که حرکت هللای ناامن کننده 
را از طریللق جللان دادن مجدد و حیات بخشللیدن مجدد 
بلله جریان تکفیری مثل داعش، ایللن فضا را ناامن کنند و 
شللرایط را برای مردم و دولت عراق سللخت کنند. در این 
شللرایط، تحقیقاً این جمهوری اسللامی خواهد بود که بر 

توسعه همکاری های امنیتی و اقتصادی خواهد افزود.
وی ادامه داد: از این منظر قابل توجه اسللت که این سللفر 

می تواند حجم همکاری های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و 
قضایی را سللرعت و وسعت ببخشللد و می شود این را ادعا 
کرد که تنها کشللوری که تحت اقتصللادی و امنیتی عراق 
مخلصانه همکاری می کند، جمهوری اسللامی ایران است. 
چراکه ما امنیت عراق را امنیت خودمان می دانیم، مصالح و 
منافع عراق را منافع خودمان می دانیم و تهدیدات عراق را 
تهدیدات خودمان می دانیم؛ از این جهت این سفر می تواند 

به عملیاتی کردن توافقات گذشته و جدید کمک کند.
این دیپلمات پیشللین تاکید کرد: در حوزه قضایی یکی از 
توافقللات خیلی خوبی که صورت گرفت مسللئله اسللترداد 
مجرمین و محکومین بللود. به هردلیلی ورود غیرقانونی به 
عراق و مسللائل قاچاق و بالعکس، جرائمی که عراقی ها در 
ایران دارند و االن در زندان ها به سللر می برند، طبیغتاً برای 
خانواده هللای این زندانی ها برای ایللن که به ایران بیایند یا 
بالعکس، کار سللختی است. این توافق بسیار این مسئله را 
برای زندانی ها و خانواده های شللان تسهیل می کند. مسئله 

عفو هم مطرح بود که خود این موضوع هم مهم است.
وی تصریللح کللرد: نکتلله آخر اینکلله در مواضللع مقامات 
عراقللی و هیئت ایللران، توجه به سیاسللت های منطقه ای 
و بین المللی نشللان داد که اشللتراکات زیللادی در مواضع 
سیاسی و سیاسللت خارجی دو کشللور وجود دارد؛ چه در 
مسائل منطقه ای و چه درمسللائل بین الملل. کاظمی قمی 
در پایان خاطرنشللان کرد: من فکر می کنم که سفر جناب 
آقای رئیسی در این شللرایط سخت و حساس منطقه ای و 
عراق، یک سفر پرسودی بود هم برای منافع دو کشور و هم 
کمللک می کند به امنیت منطقه و هم دسللتگاه قضایی که 
اساسی ترین توافق آن ها در این زمینه بود. من فکر می کنم 
که رفت و آمد مقامات دو کشللور یکی از ابزار های بسللیار 
خوب برای رفع موانع و مشللکات اجرای توافقات است که 

این سفر از این جهت حائز اهمیت است. میزان 

  سفیر پیشین ایران در عراق: 

استقبال از آقای رئیسی آمریکا را برای اخالل در 
روابط تهران - بغداد ناکام گذاشت 


