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روی موج کوتاه

وزیــر امــور خارجــه جمهوری 
اســامی ایران در چهارمین سفر خود 
به عراق در چارچوب راهبرد دولت های 
یازدهم و دوازدهم برای توسعه روابط و 
همکاری ها، برای گفت و گو با مقامات 
ارشد عراق وارد بغداد شد. وی قرار است 

به شهر اربیل هم سفر کند.
سفر »محمد جواد ظریف « به بغداد 
در حالی بود که مصطفــی الکاظمی، 
نخست وزیر عراق امروز راهی عربستان 
است، فردا به تهران می آید و چهارشنبه 

نیز مسافر واشنگتن است. 
ظریف در این ســفر یــک روزه با 
بســیاری از مقامات عراقــی از جمله 
رئیس جمهــور، نخســت وزیر، وائل 
الزیدان رئیس شــورای عالی قضایی، 
محمد الحلبوســی رئیــس پارلمان 
عراق، فالــح الفیاض رئیس ســازمان 
الحشدالشــعبی و برخــی دیگــر از 
شخصیت های سیاســی عراق دیدار 
کرد و سپس با اشاره به این دیدارها در 
گفتگو با خبرنگاران گفت: »شاهد یک 
اراده جدی در طرف عراقی برای اجرای 
توافقات با ایران هســتیم و جمهوری 

اســامی ایران نیز برای اجــرای این 
توافقات اراده جــدی دارد زیرا منفعت 

آن به نفع دو ملت خواهد بود.
وی ادامــه داد که تشــکیل دولت 
جدید و سفر دو روز آینده نخست وزیر 
محترم عراق به تهــران فرصت خوبی 
برای پیشبرد و اجرایی کردن تصمیمات 
قبلی از جمله توافقات صورت گرفته در 
سفر اسفندماه 97 دکتر حسن روحانی 
رییس جمهوری اسامی ایران به بغداد 

است.
ظریف در ادامه حضور خود در عراق، 
سفری هم به اربیل و منطقه کردستان 
در شمال عراق داشت تا با مقام های این 

منطقه نیز گفتگو کند. 
 پیگیری حقوقی 

ترور سردار سلیمانی
محمدجواد ظریــف همچنین در 
نزدیکی فرودگاه بغداد برای ادای احترام 
و قرائت فاتحه در محل شهادت سردار 
قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس 
حضور پیدا کرد و دیــداری نیز با فائق 
زیــدان، رئیس شــورای عالی قضایی 

عراق داشت. 

همــکاری و هم افزایی دو کشــور 
در پیگیــری حقوقی ترور ســرداران 
مقاومت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی 
المهندس محور اصلــی گفتگو در این 

دیدار بود.
ظریف در دیدار با این مقام عراقی به 
سفر قریب الوقوع الکاظمی به ایران نیز 
اشاره کرد و گفت که سفر آینده نخست 
وزیر این کشور به تهران بهترین فرصت 

برای توسعه روابط دو کشور است.
رئیس شــورای عالی قضایی عراق 
نیز در این دیدار بــا قدردانی از موضع 
جمهوری اسامی ایران در حمایت از 
ملت و کشور عراق گفت که روابط با ایران 

از اهمیت باالیی برخوردار است.
 تاکید بر استحکام روابط 

ایران و عراق 
بخش دیگری از برنامه سفر یک روزه 
وزیر امور خارجه کشــورمان به عراق، 
دیدار و کنفرانس مشــترک با همتای 
عراقی خود بود. دو طرف بر مستحکم 
بودن روابط دو کشــور و لزوم تقویت و 

گسترش آن تاکید کردند.
فواد حسین در این نشست خبری 

گفت: با وزیر خارجه ایــران در رابطه با 
مسائل اقتصادی و تاثیر آن ها در مقابله با 

کرونا بحث و رایزنی کردیم. 
وی گفت: ما بر ضــرورت حمایت 
از حاکمیت عــراق و دور کردن عراق و 

منطقه از درگیری ها تاکید کردیم.
از ســوی دیگر ظریف گفــت: باید 
در رابطه بــا تهدیدات مــداوم داعش 

هوشیاری کامل داشته باشیم.
وزیر امورخارجه کشــورمان تاکید 
کرد: روابط اقتصادی میان دو کشــور 
می تواند گسترده تر شــود و به سود هر 

دو طرف است.
محمد جواد ظریف خاطرنشــان 

کرد: پرونده کشتیرانی، مرزهای آبی و 
خطوط ریلی میان دو کشور را پیگیری 

خواهیم کرد.
وی ادامــه داد: شــهادت ســردار 
سلیمانی و ابومهدی المهندس خسارتی 
بزرگ در جنگ با تروریسم در منطقه 
و عراق به شمار می رود و ما پرونده این 
جنایت آمریــکا را با قــدرت پیگیری 

خواهیم کرد.
ظریف با تاکید بر اینکه روابط ایران 
و عراق مستحکم است و دیگر هیچگاه 
متزلزل نمی شــود، گفت: روابط میان 
ایران و عراق بر اساس احترام متقابل و 
احترام به حاکمیت دو کشور است و ما 
از نقش عــراق در منطقه خلیج فارس 

استقبال می کنیم.
 ارسال یک تن کمک 

بهداشتی و دارویی به عراق
دیروز همچنین سفیر جمهوری 
اســامی ایران در بغــداد اعام کرد 
که یک تن کمک دارویی و بهداشتی 
همزمان با ســفر وزیر امــور خارجه 
جمهوری اسامی ایران به عراق وارد 

این کشور شد .
ایرج مسجدی در این ارتباط به ایرنا 
گفت که این هدیه بهداشتی و دارویی در 
زمینه مقابله با بیماری کرونا است و قرار 
است تقدیم نماینده وزارت بهداشت و 

درمان عراق شود.
وی تاکید کرد کــه همکاری های 
بهداشتی و درمانی خوبی در شرایط 
حاضر بین وزارت بهداشــت و درمان 
و آمــوزش پزشــکی ایــران و طرف 
عراقی وجود دارد که امید اســت این 
همکاری ها به همیــن ترتیب ادامه 

پیدا کند.
منابــع ایرانی و عراقی این ســفر را 
در راســتای تقویت روابط دو کشــور 
تفسیر کرده اند، از این رو ارسال محموله 
بهداشتی و دارویی نیز در همین تعریف 
جای می گیرد و بخشــی از دیپلماسی 

ایران برای توسعه روابط با عراق است. 
حامل پیامی برای ریاض؟

انجــام ایــن ســفر در زمانی که 
مصطفی الکاظمی خود در آســتانه 

ســفر به ریاض، تهران و واشــنگتن 
اســت نیز مورد توجه قــرار گرفت و 
برخی هدف از آن را ارسال پیام برای 

عربستان عنوان کردند. 
در همین ارتباط غضنفر البطیخ، 
یکی از رهبــران ائتاف فتح عراق که 
ریاست آن را هادی العامری برعهده 
دارد در گفت وگو با شفق نیوز گفت: 
هدف ظریف از سفر به عراق و دیدار با 
مسئوالن این کشــور تاکید بر روابط 
ایران و عــراق و تقویت ایــن روابط و 
همچنین برطرف کردن برخی شک 
و شبهه ها مبنی بر دور شدن عراق از 
محور ایران بعد از رســیدن مصطفی 

الکاظمی به نخست وزیری است.
وی تاکید کرد: هدف دیگر این سفر 
رساندن پیام به کشــورهای حاشیه 
خلیج)فارس( و خصوصا عربســتان 
است، مبنی بر اینکه تهران آماده ایجاد 

برخی تفاهم ها به واسطه عراق است.
این نماینده عراقی بــا بیان اینکه 
سفر ظریف خالی از این مسئله نیست، 
ادامه داد: عراق به خوبی امکان این را 
دارد که این نقش را ایفا کند و به نفع 
عراق نیســت که در یک محور علیه 

محور دیگری قرار بگیرد.
البطیخ خاطرنشــان کرد که سفر 
وزیر خارجه ایران به عراق در راستای 
پیگیری مساله ترور سردار سلیمانی 

نیز هست.

ظریف برای چهارمین بار به عراق سفر کرد؛

دیپلماسی فعال برای توسعه روابط با بغداد

خبر

معاون سیاســی وزیر امور خارجه جمهوری اسامی 
ایران با بیان اینکــه همانطور که با همــه گروه ها تماس 
داشتیم با طالبان نیز تماس داشته ایم، تصریح کرد: طالبان 

در ایران دفتر ندارد.
ســید عباس عراقچی در گفت وگو با شبکه طلوع نیوز 
افغانســتان درباره حضور طالبان در ایران و داشتن دفتر 

گفت: طالبان در ایران دفتر ندارند.
معاون سیاســی وزیر امور خارجه جمهوری اسامی 
ایران در ادامه افزود: این یک واقعیت است که آمریکا که 
خود را متحد افغانستان حساب می کند با طالبان درباره 

آینده افغانستان مذاکره و معامله کرده است.
شورای مشهد موضوعیت ندارد

وی همچنین درباره شــورای مشهد نیز گفت: ممکن 
است طالبان برای خود شورای مشهد درست کرده باشد 

اما از نظر ما موضوعیت ندارد.

معاون سیاســی وزیر امور خارجه ایران  درباره اینکه 
تماس هــای ایران با طالبــان از چه زمانی برقرار شــده، 
گفت: مدتی است که آغاز شــده و اگر درباره جزییات آن 
بخواهم توضیح دهم می شــود گفت چندسال. همانطور 
که بــا همه گروه هــا تماس داشــتیم با آنهــا )طالبان( 
 هم تماس داشــتیم، نظراتشــان را شــنیدیم و نظرات 

خودمان را نیز گفتیم.
عراقچی همچنین درباره میزان رابطه ایران با طالبان 
گفت: همه می دانند که طالبان را چه کســی ســاخته و 
حمایت کرده و االن هم چه کسی در حال مذاکره و معامله 
با آنهاست. این یک واقعیت آشکار است که آمریکا که خود 
را متحد افغانستان می داند با طالبان مذاکره کرده، معامله 
کرده و توافق کرده است. ما با طالبان هیچ رابطه ای به این 

شکل نداریم.
وی تاکید کرد: آمریکا در غیاب دولت افغانستان رسما 

با طالبان مذاکره و معامله کرده و با یکدیگر درباره آینده 
افغانستان معامله کرده اند.

حداقل شما در این دام نیافتید
معاون سیاسی وزیر امور خارجه افغانستان در پاسخ به 
ادعایی درباره حضور مااختر منصور در ســال ۲۰۱۶ در 

ایران نیز گفت: من اطاعی ندارم.
عراقچی همچنین در پاسخ به ســوالی در این باره که 
اتهاماتی مطرح می شود که ایران طالبان را تجهیز می کند، 
خطاب به مجری شــبکه طلوع نیوز گفت: کسانی سعی 
می کنند ایران را دشــمن افغانستان نشان دهند، حداقل 

شما در این دام نیفتید.
گفتنی اســت، ســیدعباس عراقچی، معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه کشــورمان که در رأس هیاتی بلندپایه 
با هدف پیگیری توافقات انجام شده در جریان سفر اخیر 
آقای اتمر به تهران و به ویژه نهایی سازی متن سند جامع 
همکاری های راهبردی دو کشور به افغانستان سفر کرده 
بود، شامگاه روز چهارشنبه با آقای حنیف اتمر، سرپرست 

وزارت امور خارجه افغانستان دیدار و گفت وگو کرد.
در این ماقات طرفین مســائل روابط دوجانبه، روند 
صلح در افغانســتان و مســائل و مشــکات منطقه ای و 

بین المللی، از جمله مشــکات ایجاد شده در اثر بیماری 
کرونا و همچنین همکاری های اقتصادی دو و چند جانبه 
از جمله همکاری ها در مورد چابهار و مسیرهای ترانزیتی 

آسیای میانه را مورد بررسی قرار دادند.
در این دیدار همچنیــن طرفین در مورد نقشــه راه 
و تعیین جدول زمانی برای نهایی ســازی ســند جامع 

همکاری ها نیز توافق کردند.

عراقچی در گفتگو با شبکه »طلوع نیوز«:

طالبان در ایران دفتر ندارد
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 وکالی پرونده ۳ اعدامی حوادث آبان
 خبر دادند؛ 

توقف اجرای حکم و اعاده 
دادرسی در دیوان عالی کشور

بنا به درخواســت وکای پرونده ســه اعدامی 
حوادث آبــان ماه، حکم آنان متوقف شــد. وکای 
محکومان ایــن پرونده دیــروز اعــام کردند که 
درخواست اعاده دادرسی را تقدیم رئیس دیوان عالی 
کشور کرده اند. آنها افزودند: »حسب اطاع واصله، 
خوشبختانه این درخواست توسط رئیس دیوان عالی 
کشور پذیرفته شده و پرونده جهت بررسی مجدد به 
یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شده است و باتوجه 
به موازین قانونی و رویه جاری قضایی در حال حاضر 
اجرای حکم اعــدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف 

نهایی قضایی در این پرونده، متوقف می باشد.«
    

وکیل بقایی:
موکلم فرار نکرده است

مهران عبداهلل پور، وکیل مدافع حمید بقایی در 
گفت و گو با ایلنا، در خصوص شــایعات مطرح شده 
مبنی بر فرار موکلش از کشور، اظهار کرد: سؤالی که 
مطرح است این است که کسی که قصد فرار از مملکت 
را داشته باشد، با ماشین شخصی و به همراه خانواده 
فرار می کند؟ موکلم سی سال ساکن کرمانشاه بوده 
و پدرش هم در کرمانشاه سکونت دارد؛ در مرخصی 
استعاجی، روانپزشک به او توصیه اکید داشته که به 
مسافرت برود و در همین سفر تصادف کرده اند. وی 
با بیان اینکه دلیل این شایعه تخریب است و  جنبه 
سیاســی دارد، افزود: موکلم به دلیل بیماری های 
متعدد جسمی و روحی با نظر کمیسیون پزشکی 

قانونی جهت درمان در مرخصی است.
    

قالیباف: 
 کمبود کاال نداریم؛ 
مشکل عدالت داریم

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با اشــاره به 
تصویب یک فوریت طرح تأمین کاالهای اساسی 
گفت: معنای بررسی این طرح کمبود کاال در جامعه 
نیست بلکه مشکل، عدالت و دسترسی جامعه به 
کاالهای اساسی با وجود تخصیص ارز ترجیحی به 
آن است. وی تاکید کرد: ارز ترجیحی برای کاالهای 
اساسی در مجلس تصویب شــده، اما این کاالها به 
دست مردم نمی رسد و به نظر می رسد شبکه توزیع 

باید کار خود را درست انجام دهد. 
    

یک نماینده زن مطرح کرد؛
 انتقاد از نگاه جنسیتی 
در مجلس یازدهم 

هاجر چنارانی در نشست علنی دیروز مجلس 
در تذکر آیین نامــه ای اظهار کــرد: نزدیک به دو 
هفته پیش دبیران کمیسیون های مجلس انتخاب 
شدند ولی متأسفانه مجلس شورای اسامی شاهد 
نوعی تبعیض در این حوزه بود. او گفت: چرا بانوان 
تحصیلکرده و شایسته قوه مقننه در آزمون انتخاب 
دبیران کمیسیون ها شــرکت داده نشده اند؟ در 
پارلمان های دنیا شاهد هستیم زنانی که فرزندآوری 
دارند به عنوان نمایندگان نمونه و الگو به جهانیان 
معرفی می شــوند، چطور می شــود در جمهوری 
اسامی ایران با وجود اعتقاد به تحکیم بنیاد خانواده 

اما اقدامی در عمل در این راستا صورت نمی گیرد.
    

سفیر ایران در پکن:
بیشترین کمک خارجی به 

ایران از چین بوده است
محمد کشاورززاده، سفیر کشورمان در چین در 
توییتی نوشت: »در این شرایط سرنوشت ساز که کادر 
درمانی کشور در تاش اســت کرونا را شکست دهد، 
وظیفه همه ما کاهش رنج و آالم مردم است.« وی با تاکید 
بر اینکه کمک به تنگ تر کردن حلقه تحریم ظالمانه 
آمریکا با هر توجیهی غیرقابل پذیرش است، ادامه داد: 
»تاکنون بیشترین کمک خارجی به ایران از چین بوده 

است؛ با شایعات بی اساس باعث دلسردی نشوید.«
    

آیت اهلل مدرسی یزدی: 
 مردم به شورای نگهبان 
اعتماد و اطمینان دارند

آیت اهلل ســیدمحمدرضا مدرســی یزدی، به 
مناسبت چهلمین سالروز تأسیس شورای نگهبان، 
گفت که این نهاد آرای مردم را حفظ می کند و مردم به 
آن اعتماد و اطمینان دارند و در این ۴۰ سال هم نشان 
داده بهترین امین و نگهبان بوده، شــورای نگهبان 
اســت. وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسامی از 
جمهوریت و اسامیت تشکیل شده، افزود: شورای 
نگهبان نقش بســیار مهمی در حفظ این دو عنوان 
دارد، اگر می خواهیم اسامیت نظام حفظ شود، از 
مسیر شورای نگهبان است که قانون اساسی هم به 
این امر تصریح دارد؛ لذا بدون شورای نگهبان اصًا 

مجلس شورای اسامی اعتباری ندارد.

ظریف در نزدیکی فرودگاه 
بغداد برای ادای احترام 
و قرائت فاتحه در محل 

شهادت سردار سلیمانی 
حضور پیدا کرد. همکاری 

و هم افزایی دو کشور 
در پیگیری حقوقی 

ترور سردار سلیمانی و 
ابومهدی المهندس محور 

اصلی گفتگوی ظریف با 
رئیس شورای عالی قضایی 

عراق بود

ایرج مسجدی، سفیر 
جمهوری اسالمی ایران در 
بغداد اعالم کرد که یک تن 
کمک دارویی و بهداشتی 
همزمان با سفر وزیر امور 

خارجه ایران به عراق وارد 
این کشور شد

عضو شورای مرکزی انجمن اسامی مدرســین گفت: عقد قراردادهای 
استراتژیک همچون سند ۲۵ ساله ایران و چین می تواند به پایداری نگاه جهان 

به ما کمک کند و نسبت به اقدامات اروپا در قبال ما بازدانده باشد.
غامرضا ظریفیان، در گفتگو با مهر درباره تشــدید اقدامات آمریکا برای 
تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران گفت: دستگاه دیپلماسی کشور تا امروز 

تاش کرده تا پروژه برجام را به ثمر برساند اما با دخالت عوامل مختلف داخلی 
و خارجی از جمله بدعهدی اروپایی ها برجام سرانجام خوبی نداشت.

وی افزود: با این حال برجام دستاورد مهمی برای کشور بود و نفس وجود 
آن مانع از برخی حوادث شد.

وی همچنین گفت: به نظر می رسد که وجود برخی تحریم ها باعث کاهش 
تحرکات دستگاه دیپلماسی کشور شده و گشایش های ارتباطی ما در مواجهه 

با کشورهای مختلف به حداقل رسیده است.
ظریفیان تاکید کرد: نــگاه اخیر وزارت خارجه به چین و روســیه بر این 
مبناست که فشــارها از طرف غرب به حداکثر رســیده و باید پشتوانه های 

ارتباطی ایران تقویت شود تا خدای نکرده نظام آسیب جدی نبیند.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: با وجود این تنگناها ما نباید عرصه گفتگو 
با آسیا و اروپا را ببندیم و فکر می کنم فضای سیاسی امروز جهان به نفع آمریکا 

نیست، بنابراین با وجود وابســتگی جدی اروپا به آمریکا آنها وقایع اخیر این 
کشور را ارزیابی می کنند و ممکن است ورق به نفع ما برگردد.

وی با اشاره به اینکه ما نباید همه مســائل را به انتخابات آمریکا گره بزنیم، 
اظهار داشت: ما به عنوان یک کشور مستقل باید ارتباطات منطقه ای خود را 

گسترش دهیم و توانایی های گفتمانی خود را تقویت کنیم.
ظریفیان تصریح کرد: اگر یک برنامه جامع را در سطح عمومی تر از سیاست 
خارجی تدوین و دنبال کنیم و از مجموعه توانایی های خود اســتفاده کنیم، 

فشارها به کشور کاهش می باید.
عضو شورای مرکزی انجمن اسامی مدرسین دانشگاه ها با اشاره به طرح 
قرارداد ۲۵ ســاله با چین اظهار داشــت: عقد قراردادهای استراتژیک با هر 
کشوری که ظرفیت های خوبی برای همکاری دارند، می تواند به پایداری نگاه 

جهان به ما کمک کند و نسبت به اقدامات اروپا در قبال ایران بازدانده باشد.

ظریفیان:

قرارداد با چین اهرم فشار ما مقابل غرب است


