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رهبرمعظم انقــاب عصر دیروز 
)سه شنبه( در دیدار محمد شیاع رهبری

الســودانی، نخســت وزیر عراق 
تأکید کردند: پیشرفت عراق و رسیدن به جایگاه 
واال و واقعی خود، به نفع جمهوری اسامی است و 
معتقدیم جنابعالی، شخصی هستید که توانایی 
پیشــبرد امور و ارتباطات عراق و رســاندن این 
کشور به جایگاه مستقل و شایسته تمدن و تاریخ 

آن را دارید.
پایــگاه اطاع رســانی دفتــر  به گــزارش 
مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای با 
تبریک انتخاب آقای شیاع الســودانی به عنوان 
نخســت وزیر عراق، وی را فردی مؤمــن و توانا 
خواندند که قرارگرفتــن او در رأس دولت عراق 

مایه خرسندی است.
ایشان عراق را برترین کشور عربی منطقه از لحاظ 
ثروت های طبیعی و انسانی و همچنین پیشینه 
فرهنگی و تاریخی و تمدنی دانســتند و گفتند: 
متأسفانه با وجود چنین پیشینه ای، عراق هنوز 

نتوانسته اســت در جایگاه واال و واقعی خود قرار 
گیرد و امید می رود با حضور جنابعالی، عراق به 

پیشرفت و جایگاه واقعی خود دست یابد.

رهبرمعظم انقاب یکی از ضرورت های اساسی 
رســیدن عراق به جایگاه واقعی خود را، انسجام 
و وحدت مجموعه های داخل عراق برشــمردند 
و افزودند: یکی دیگر از الزام های این پیشــرفت، 
استفاده حداکثری از نیروهای جوان و پُرانگیزه 

عراق است.
ایشان خاطرنشــان کردند: البته پیشرفت عراق 
دشــمنانی دارد که شــاید در ظاهر هم اظهار 
دشــمنی نکنند، اما دولتی همچون دولت شما 
را قبول ندارند و باید با تکیه بر مردم و نیروهای 
پرانگیزه و جوان که امتحان خــود را درمقابله با 
خطر عظیم و ُمهلک داعش پس دادند، درمقابل 

اراده دشمن، محکم بایستید.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای پیشــرفت عراق 
در عرصه هــای اقتصــادی، خدماتــی و حتی 
فضای مجازی و ارائه یک چهره موّجه از دولت به 
مردم عراق را منوط به استفاده از ظرفیت عظیم 
جوانان عراقی به عنوان لشکر واقعی حامی دولت 
دانستند و گفتند: دولت جدید عراق می تواند با 
چنین پشتوانه ای و با استفاده از منابع و امکانات 
خوب مالی که در این کشــور وجــود دارد، در 
عرصه های مختلف، به ویژه خدمات رســانی به 

مردم، تحول جدی ایجاد کند.
ایشان با اشاره به سخنان نخست وزیر عراق مبنی 

بر اینکه طبق قانون اساسی به هیچ طرفی اجازه 
استفاده از خاک عراق برای برهم زدن امنیت ایران 
را نمی دهیم، گفتند: متأسفانه اکنون این اتفاق در 
برخی مناطق عراق روی می دهد و تنها راه حل آن 
این است که دولت مرکزی عراق اقتدار خود را به 

آن مناطق نیز گسترش دهد.
رهبرمعظم انقاب تأکید کردند: البته دیدگاه ما 
درباره امنیت عراق این اســت که اگر هر طرفی 
قصد برهم زدن امنیت عراق را داشــته باشد، ما 
سینه خود را در مقابل او و برای حفاظت از عراق 

سپر خواهیم کرد.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای با تأکید بــر اینکه 
»امنیت عراق، امنیت ایران اســت، همچنان که 
امنیت ایران نیز در امنیت عراق تأثیرگذار است«، 
به مذاکرات امروز نخســت وزیر عراق در تهران 
اشــاره کردند و افزودنــد: در دوره های قبل هم 
مذاکرات و تفاهم های خوبی انجام شد، اما کمتر 
به مرحله عمل رســیدند. بنابراین باید در مورد 
همه تفاهم هــا به ویژه در بخــش همکاری های 
اقتصــادی و مبادالت کاال و ارتباطــات ریلی به 
ســمت عمل و اقدام پیش برویم. ایشان با اشاره 
به برخــی اراده ها برای پیش نرفتــن تفاهم ها و 
همکاری ها میان ایران و عراق گفتند: باید با عمل 

و اقدام بر این اراده ها غلبه کرد.
دراین دیدار که حجت االســام والمســلمین 
رئیســی، رئیس جمهور کشــورمان نیز حضور 
داشت، شــیاع السودانی، نخســت وزیر عراق به 
روابط راهبردی و تاریخی ایران و عراق اشاره کرد 
و گفت: نمونه بارز کنار هم بــودن ایران و عراق، 
جنگ با داعش بود که خون ایرانیان و عراقی ها در 

یک سنگر، درهم آمیخته شد.
نخست وزیر عراق با گرامیداشــت یاد شهیدان 
سردار ســلیمانی و ابومهدی المهندس، این دو 
شهید بزرگوار را نمونه دیگری از کنارهم بودن دو 

ملت ایران و عراق دانست.
الســودانی با اشــاره به عزم و اراده دولت جدید 
عراق برای اجرایی کردن توافق ها میان 2 کشور 
و گســترش روابط در زمینه های مختلف به ویژه 
در حوزه اقتصادی، گفت: امنیــت ایران و عراق 
از یکدیگر جدا نیست و ما طبق قانون اساسی به 
هیچ طرفی اجازه نخواهیم داد که از خاک عراق 

برای خدشه دار کردن امنیت استفاده کند.

رهبرمعظم انقاب در دیدار نخست وزیر عراق و هیأت همراه:

مقابل دشمنان پیشرفت عراق بایستید

رهبر معظم انقــاب با اشــاره به برخی 
اراده ها بــرای پیــش نرفتــن تفاهم ها و 
همکاری ها میان ایــران و عراق گفتند: 
بایــد بــا عمــل و اقــدام بــر ایــن اراده ها 

غلبه کرد

قفلمذاکراتدرقطربازمیشود؟
مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران یک روز پس از تماس تلفنی 
رئیس جمهور با امیر قطر راهی این کشــور همسایه شد. سفر 
علی باقری به قطر در روز موعود مســابقه فوتبال میان ایران 
و آمریکا انجام شــد. گمانه مذاکرات احیای برجام در حاشیه 
این رویداد ورزشی و با اســتفاده از فرصت حضور هیأت های 
اروپایی و آمریکایی در دوحه تقویت شــده است. سیدابراهیم 
رئیسی روز دوشنبه با شــیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی 
امیر قطر به صورت تلفنی گفت وگو کرد. پایگاه اطاع رســانی 
ریاست جمهوری در متن کوتاه منتشرشده از خبر این دیدار 
به پیگیری توافقات انجام شده میان ایران و قطر تا رسیدن به 

نتیجه مطلوب اشاره کرده بود.
احیــای مذاکرات برجام یکــی از مهم ترین دســتورکارهای 
رفت وآمد مقامات 2کشور به میانجیگری قطر بوده است. علی 
باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه و انریکه مورا، معاون 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و مســئول هماهنگ کننده 
مذاکرات احیای برجام تیرماه امســال یک دور گفت وگوهای 
احیای برجام را در دوحه قطر برگزار کــرده بودند. قطر پس 
از پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ و روی کار آمدن 
جو بایدن نقش پررنگی در حل وفصل مذاکرات احیای برجام 
میان ایران و آمریکا ایفا کرده اســت. این تاش ها به موازات 
پیگیری های دولت عراق به عنوان میانجی دیگر این مذاکرات 

بوده اند.
نخســتین بار اســفندماه ســال گذشــته روزنامه انگلیسی 
فایننشال تایمز در گزارشی نوشت که قطر در حال میانجیگری 
میان ایران و آمریکا در رابطه با مذاکرات وین اســت. در این 
گزارش گفته شــد دوحه پیام هایی را میان بازیگران اصلی رد 
و بدل و برای رفع نگرانی های ایران تاش کرده است، ازجمله 
موضوع مربوط به درخواست تهران درخصوص ارائه تضمین از 
سوی دولت بایدن مبنی بر اینکه هیچ دولت آینده ای در ایاالت 

متحده نمی تواند به طور یکجانبه از توافق خارج شود.
مهرماه سال جاری نیز خبرگزاری های داخلی در گزارش هایی 
به این نکته اشاره داشــتند که مذاکرات فشرده ای با وساطت 
یکی از کشورهای منطقه درباره آزادسازی همزمان زندانیان 
ایران و آمریکا انجام شده است و میلیاردها دالر از منابع ارزی 
مسدودشده کشورمان نیز در این چارچوب در شرف آزادسازی 
است. در این گزارش تأکید شــده بود که آزادسازی همزمان 
زندانیان ایران و آمریکا و همچنین آزادســازی 7میلیارد دالر 
از منابع بلوکه شده ایران با میانجیگری قطر انجام شده است، 
ضمن اینکه سوئیس و سازمان ملل نیز به عنوان کانال ارتباطی 

در این امر درگیر هستند.
گفت وگوهای ایران و آمریکا بر ســر احیــای برجام به صورت 
غیرمستقیم و از طریق تبادل پیام میان نماینده اتحادیه اروپا با 
هر کدام از طرف ها به صورت مستقل برگزار شده اند. قطری ها 
هفتم و هشتم تیرماه سال جاری در دوحه پایتخت این کشور 
میزبانی مذاکرات احیای برجام را عهده دار شــده بودند. علی 
باقری در این فرصت 2روزه با انریکه مــورا، هماهنگ کننده 
گفت وگوها به گفت وگو نشســت. پیش از او هم رابرت مالی، 

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران وارد دوحه شده بود.

سردارحاجیزاده:مشکالتناشی
از8سالدولتقبلاست

فرمانده نیروی هوافضای سپاه در ویژه برنامه »ایران مقتدر« 
که از سوی بسیج دانشجویی دانشــگاه تربیت دبیر شهید 
رجایی برگزار شد، با اشــاره به اینکه دشــمن به کمتر از 
نابودی ما راضی نیســت، گفت: در حوزه  اقتصاد مشــکل 
ناشی از فشار حداکثری، تحریم ها و دولتی است که 8سال 
چشمش به دست خارجی ها بوده و به فرامین رهبرانقاب 
عمل نکرد، ؛ اما باید دست به دست هم دهیم و این مشکات 

را برطرف کنیم.
براساس گزارش فارس، سردار امیرعلی حاجی زاده همچنین 
با اشاره به حوادث 2ماه اخیر کشــور گفت: کسانی که در 
اغتشاشــات اخیر فریب خوردند ضد انقاب نیستند و جزو 
فرزندان ما و مردم هســتند و باید دشمن را بشناسند؛ من 
تعجب می کنم با این همه مشــکات و دشمنانی که داریم 
چرا نباید در آموزش و پرورش درسی به نام دشمن شناسی 
داشته باشیم و چرا فرزندان ما نباید روی این بخش مسلط 

باشند.
فرمانده نیروی هوا فضای سپاه تصریح کرد: گرفتاری امروز 
ما به خاطر این است که جوانان و نوجوانان کشورمان دوران 
انقاب، جنگ، ترور ها و دشمنی ها را ندیده اند و تاریخ هم 
خیلی نمی خوانند با این اوصاف تصور می کنند هر چه دشمن 
بگوید باید آن را باور کنیم و بپذیریم که اینها خودی هستند 
و در کشور جنایتی اتفاق افتاده است. به هر روی همه ما از 
فوت خانم امینی متاثر شدیم، اما به خاطر اینکه دشمن را از 
خودی به درستی تشخیص ندادیم امروز بیش از ۳۰۰ نفر 

جانباخته و شهید داده ایم.
فرمانده نیروی هوا فضای ســپاه با بیان اینکه در مورد فوت 
خانم مهسا امینی اگر از همان ابتدا به درستی اطاع رسانی 
می شــد شــاید کار به اینجا نمی رســید، تصریح کرد: در 
مورد هواپیمای اوکراینــی هم ما از همان ســاعت اول از 
موضوع اطاع داشتیم و می دانســتیم چه شده، ولی بقیه 
ستاد ها و مجموعه ها قبول نکردند و وقتی ما آنها را توجیه 
کردیم و خودشان به جمع بندی رسیدند بعد از ۴8 ساعت 

تصمیم گیری شد.
سردار حاجی زاده در مورد نقش رهبر معظم انقاب اسامی 
در پیشرفت های موشکی نیز بیان کرد: انصافا ما نمی توانیم 
این را به خوبی بیــان کنیم که اگــر ورود رهبری به حوزه 
موشــکی نبود چه اتفاقی می افتاد. معظم له در ســال های 
جنگ کلنگ کارخانه موشــکی را زدنــد و تحویل 2 فروند 
موشک به وزارت ســپاه هم با تأیید و پیگیری ایشان اتفاق 
افتاد. چون در آن مقطع هنوز این موشک ها باز نشده بود و 
بچه ها نگران بودند که این موشک ها خراب شوند، اما رهبری 
به بچه های صنعت شهید همت تأکید کردند و گفتند شک 
نکنید، موشک ها را باز کنید و ساخت موشک را شروع کنید.

ناآرامیها؛موضوعنشست
مجلسوقوهقضاییه

نشست مشترک مجلس و قوه قضاییه دیروز به مناسبت هفته 
مجلس و به میزبانی صحن بهارســتان برگزار شــد. به گزارش 
همشهری، در جریان این نشست غیرعلنی نمایندگان از رئیس 
دستگاه قضایی درخواســت کرده اند برخوردهای الزم با افراد 
سرشناســی که در ماه های اخیر در آتش ناآرامی ها دمیده اند، 
انجام شــود. روایت ها از این نشســت، حکایــت از آن دارد که 
نمایندگان از غامحسین محســنی اژه ای درخواست کرده اند 
درجریان رسیدگی  به پرونده های حوادث اخیر، میان افرادی که 
مرتکب جرم شده اند و کسانی که جرمی انجام نداده اند، تفکیک 
صورت گیرد. تسریع در رســیدگی به پرونده های مجرمانی که 
در ناآرامی های اخیر به اموال عمومی آســیب زده اند نیز از دیگر 

درخواست های نمایندگان از قاضی القضات بوده است.
روایت سیدنظام الدین موسوی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس 
از این نشست، نشان می دهد »افزایش تعامل میان قوا«، »مبارزه 
با مفاســد اقتصادی«، »اطاله دادرسی« و »مسائل حقوقی بین 
قوه مقننــه و قضاییه« از دیگر موضوع های مــورد توجه دراین 

نشست بوده است. 

اقدامحقوقیبرایبرخوردبا
رسانههایتروریستی

سخنگوی دولت در نشست خبری دیروز خود گفت: 
با توجه به ترویج آشــکار تروریسم، خشونت و نقض 
تمامیت ارضی کشور ازسوی رسانه های معاند، هرگونه 
همکاری با آنها در حکم مشارکت در اقدام تروریستی 
است و انجام اقدام های حقوقی و پیگیری های الزم، 
با مسئولیت دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی در 
مراجع بین المللی آغاز شده است. مرکز امور حقوقی 
بین المللی ریاست جمهوری، مستندات الزم را درباره 
اقدام های تروریستی این رســانه ها گردآوری کرده 
 اســت. به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی گفت: 
برخی رســانه های تروریســتی با توجه به عملکرد 
تروریستی و حمایت روشــنی که از ترور داشته اند، 
ازسوی دولت و وزارت امورخارجه شناسایی شده اند 
و برای مقابله با آنها، اقدام هایی درحال انجام است. 
افرادی که با این مجموعه های تروریستی همکاری 

داشته اند، مورد پیگیری قضایی قرار گرفته اند.

مجلس

خبر

دولت

سیاست خارجی

پرونده های روی  میز تهران و بغداد
نخستوزیرعراق،صبحدیروز

درحالیدرمجموعهفرهنگیگزارش
-تاریخیســعدآبادتهران
بهصورترسمیمورداستقبالرئیسجمهور
کشورمانقرارگرفتکه2کشورپروندههای
مهمیرادر3محورامنیتی،سیاسیواقتصادی

رویمیزگفتوگودارند.
رئیسجمهورایرانونخستوزیرعراقپساز
انجامگفتوگویدوجانبه،درنشستیخبری
پیرامونرایزنیهایانجامشدهاظهارنظرکردند.
موضوعهایاقتصادیوتجارییکیازمهمترین
محورهایگفتوگویرئیســیوالسودانی
بودهاست.رئیسجمهورگفت:مسائلپولی-
بانکیوصادراتبرقوگازازمحورهایمورد
مذاکرهدوطرفبودهاســتوگفتوگوهای
انجامشدهمیان2هیأتایرانیوعراقی،میتواند
گاممؤثریبهمنظورحلوفصلمسائلفیمابین

بهشمارآید.
محمدشیاعالسودانی،نخستوزیرعراقهمبه
پروندهمطالباتایراناشارهوتأکیدکردکهعراق
برایپرداختطلبهایایرانبامکانیسمهای
خاصتالشمیکند.ویهمچنیناضافهکرد:
دراینســفرگفتوگوهاییمیانوزراینفت
2کشوردرزمینهانتقالنفتخاموتسویهآندر
پاالیشگاهانجامشدوپروژههایمربوطبهنفت
خامومشتقاتآن،دراینسفروسفرهایبعدی

میان2کشورموردبررسیقرارمیگیرد.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با اشاره به سفر نخســت وزیر جدید عراق 
به تهران، به همشهری گفت: حضور محمد شیاع 
الســودانی در تهران، آن هم در شرایط کنونی و با 
توجه به تحوالت منطقــه ای، از اهمیت راهبردی 
ویژه ای برخوردار است و می تواند زمینه ساز توسعه 

همه جانبه مناسبات تهران - بغداد شود.
شهریار حیدري افزود: با توجه به اینکه پس از مدتی 
بی ثباتی در عراق، تشکیل دولت جدید دراین کشور 
گام تازه ای در برقراری ثبات سیاسی - امنیتی در 
این کشور به حساب می آید، سفر السودانی به تهران 
از جنبه های مختلف سیاسی - اقتصادی از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسامی پس از سقوط 
دولت بعث صــدام در عراق، تــاش ویژه ای برای 
تقویت و گسترش روابط با این کشور در همه حوزه ها 
داشته، ادامه داد: راهبردهای سیاست خارجی ایران 
در قبال عراق در سال های اخیر همواره مبتنی بر 
توسعه روابط و هماهنگی های استراتژیک میان 

تهران و بغداد بوده است. عراق کشور مؤثری 
در منطقه به حساب می آید و 2کشور 

از روابط دیرینه ای در حوزه های 
مختلف برخــوردار بوده اند که 

انجام برنامه ریزی های راهبردی برای افزایش هرچه 
بیشتر آن، از اهمیت فراوانی برخوردار است.

شهریار حیدری با اشاره به اینکه سفر نخست وزیر 
جدید عــراق به تهران بــا دور تــازه ای از تقویت 
مناسبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی همراه خواهد 
بود، ادامــه داد: ایران در میان همســایگان خود، 
بیشــترین میزان مرز را )حدود 16۴5کیلومتر( 
با کشــور عراق دارد و وجود بازارچه های مرزی و 
فعالیت های اقتصادی دراین حوزه، اهمیت تقویت 
هماهنگی ها میان دوطرف را دوچندان کرده است.

این نماینده مجلس عنوان  کرد: طرح هایی که در 
حوزه حمل ونقل ریلی و همچنین ایجاد مناطق آزاد 
جدید در ۳منطقه مرزی با عراق، شامل »مهران«، 
»قصرشیرین« و »باشماق« میان 2کشور مطرح 
شــده، نیازمند هماهنگی های بیشــتر و اتخاذ 

تصمیم های الزم در سطوح باالی 2دولت است.
شهریار حیدری همچنین با اشاره به نقش آفرینی 
عراق در مذاکرات تهران - ریاض گفت: بررســی 
آخرین وضعیت گفت وگوهــا و انجام رایزنی های 
الزم در این زمینه از دیگر محورهای مهم این سفر 
است؛ موضوعی که در هفته های اخیر با تحوالت 

مهمی همراه بوده است.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس همچنین با بیان اینکه موضوع های مرزی از 
دیگر محورهای مهم مورد توجه در این سفر به شمار 
می رود، گفت: براساس قانون اساسی و همچنین 
قوانین داخلی عــراق، دولت مرکزی متولی اصلی 
تامین امنیت مرزهای این کشور است. در گذشته 
به دلیل درگیری ها و تنش های امنیتی - سیاسی در 
عراق، با خألهایی در این زمینه مواجه بوده ایم، اما 
اکنون با روی کار آمدن دولت جدید، انتظار می رود 
بغداد گام های مؤثرتری در مسیر تقویت امنیت در 

مرزهای 2کشور بردارد.
شهریارحیدری اضافه کرد: مسئولیت پذیری بیشتر 
در حوزه تامین امنیت مرزها، زمینه ســاز توسعه 
روزافزون همکاری های اقتصادی خواهد شد و بستر 
مناسب برای اســتفاده حداکثری از ظرفیت های 
مرزی را فراهم می آورد؛ راهبردی که در گفت وگوی 

سران 2کشور در تهران نیز مورد توجه بوده است. 
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