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روی موج کوتاه

روحانی امروز پس از پنج سال راهی عراق شد

رئیس مجلس:

ایران به دنبال متحدی سرسخت در بغداد

محبوبه ولی

نگاه به غــرب و غفلت از شــرق،
انتقاد همیشــگی منتقــدان دولت
حســن روحانی به او بوده است .دولت
اول او دولت برجام بــود؛ روحانی طی
 46ماه عمر دولــت یازدهم به بیش از
 35کشور جهان سفر کرد؛ از آمریکا،
ســوئیس ،فرانســه و ایتالیا گرفته تا
کشــورهای آســیای جنوب شرقی،
ارمنستان ،قزاقســتان ،قرقیزستان،
ترکیه ،روسیه و هند .پرسروصداترین
سفرهایش اما همان سفرهای فرنگ
و عقد قراردادهای بــزرگ در آنها بود.
دولت دوم او دولت سقوط برجام بود؛
این بار هم روحانی ســفرهای زیادی
ن آنها
داشت باز هم پرســروصداتری 
سفرهایی به غرب بود؛ منتهی این بار
براینجاتبرجام.
اما در میان تمام این سفرها در طی
پنجسالیکهازریاستجمهوریحسن
روحانی در ایــران میگذرد ،هیچگاه
هواپیمای او در خاک عراق ،همسایه
غربی ایران فرود نیامده است .نزدیکان
او میگویند به سفری که دستاوردی
نداشتهباشد،نمیرودومعتقدبودهکه
سفربهعراقدستاوردیندارد.
برخی دیگر هم گالیههای روحانی
از عراق را عامل بیمیلی او برای ســفر
به عراق مطرح میکردند .ایران و عراق

مشکالت حل نشده بســیاری دارند؛
از اختالفات مرزی مربوط به معاهده
 1975الجزایر گرفتــه تا بدهیهای
خرید انرژی از ایران و غرامت یک هزار
و صد میلیــاردی دالری که عراق باید
بابت جنگ هشت سالهای که به ایران
تحمیل کــرده ،بپــردازد و نپرداخته
است .ظاهرا طرف عراقی در طول این
سالها ارادهای برای پایان دادن به این
اختالفات از خود نشــان نداده و جایی
برای ســفر دیپلماتیک رئیس دولت
ایرانبهخاکشبازنکردهاست.
همه اینها به قوت خود باقی بود تا
اینکهحیدرالعبادی،نخستوزیرعراق
تابستان امسال در اعالم موضع رسمی
کشورش در قبال تحریمهای آمریکا
علیه ایران گفت که «تحریم علیه هیچ
کشــوری را تایید نمیکنند ،اما از آن
جا که منافع عراق برای آنها در اولویت
است ،مجبورند از این تحریمها و عدم
استفادهازدالردرمبادالتخودباایران،
تبعیتکنند».
ازپانعربیسمتا
طرفداریازانقالباسالمی
خالی کردن پشت ایران در شرایط
تحریم،ایرانرانسبتبهحیدرالعبادی
وسیاستشدلسردترکرد.امانکتهاینجا
بود که حیدرالعبــادی این اظهارات را
زمانی مطرح کرد که عراق در آستانه
انتخابات بود و او در آســتانه در خروج

از نخستوزیری .بسیاری از چهرهها
و گروهها در عراق نســبت به اظهارات
او واکنش منفی نشان دادند .از سوی
دیگرعملکرداودرامورداخلیعراقنیز
نارضایتیهایبسیاریراایجادکردهبود
تا جایی که گروههای سیاسی در عراق
بارهاخواستاراستعفایاوشدهبودند.
به هر حال انتخابات برگزار شــد و
او که نخســت وزیر مورد اقبال آمریکا
بود،کرسینخستوزیریراترککرد.
خودش گفت که «ایران در دور شدن
من از نخســتوزیری نقش داشت و
دلیل آن پایبنــدی من به تحریمهای
آمریکابود».
نتیجه این انتخابــات و اینکه چه
کسی جایگزین حیدرالعبادی شود،
مشــخص میکرد که کدام کشــور
بیشــترین نفــوذ را در عــراق دارد و
درنهایت چهره مــورد حمایت ایران
برای این پســت انتخاب شد؛ پستی
که میتوان گفت بیشــترین قدرت
را در عــراق دارد ،چراکه در ســاختار
نظام سیاســی عراق ،نخســتوزیر
رئیس اصلی دولت به حساب میآید
و رئیسجمهــوری در عمل پســتی
تشریفاتیاست.
این نخســتوزیر جدیــد ،عادل
عبدالمهدی اســت؛ همان کسی که
در موردش میگویند از خانوادههای
ریشهدار و با ســوابق سیاسی در عراق

بعدازسفرهمتی،رئیس
بانکمرکزیبه عراق گفته
شد که عراق حاضر نشده
دو میلیارد دالر بدهی
خود به ایران را به دالر
پرداختکند.زنگنههم
بعد از سفرش دل پُری از
عراقیها داشت و گفت:
هیچ وقت عراق برای منافع
مافداکارینمیکند
اســت ،در جوانی هــم گرایشهای
پانعربیسم را پشتسر گذاشته و هم
عضو جریانهای کمونیستی بوده اما
درنهایت به جریانهای اسالمی شیعه
نزدیک شده است .نخستوزیر شیعه
عراق ارتباط خوبی نیز بــا ایران دارد؛
در دهه  1980بــه دنبال دیدگاههای
اسالمگرایانهاش از طرفداران انقالب
اسالمی ایران شــد و به گروه نوبنیاد
مجلساعالیانقالباسالمیپیوست
که در ایران تشــکیل شــده و ارتباط
نزدیکی نیز با مقامات ارشد جمهوری
اسالمیایرانداشت.
بابسفربازشد
شواهداینسوابقدراولیناظهارنظر
او دربــاره تحریمهــای آمریــکا علیه
ایران ،خود را نشان داد .در مصاحبهای

اصالح قانون اساسی
اولویت اول کشور نیست

مطبوعاتی از او پرســیدند« :شما گفته
بودید که تحریمها علیه ایران برخالف
قوانین بینالمللی است ،حیدر العبادی
در دوره قبلی(نخســت وزیری) گفته
بود که ما با مردم ایران ابراز همبستگی
میکنیم ،ولی منافع ملت عراق برای ما
مهم است ،موضع شما در قبال محاصره
و تحریم ایران چیست؟» عبدالمهدی
پاســخ داد« :میتوانم بگویم ما اکنون
عــراق را در زاویه دیــدگاه صحیح قرار
دادیم ،در شیوه و برنامه وزارتی گفتیم
بخشــی از نظام تحریمها نیســتیم،
آمریکا میخواهد تحریمهایی را علیه
کشور و اشخاصی تحمیل کند ،این به
خودش مربوط اســت و سیاست خود
آمریکاســت این(تحریمهای آمریکا
علیه ایــران) ،تصمیم عراق نیســت،
حتی این تصمیم(آمریکا) ،تصمیمات
بینالمللی(مبتنی بــر قطعنامههای
بینالمللی)همنیست،تحریمهامبتنی
بر منشور و قطعنامههای سازمان ملل
نیســت که عراق بخواهد به آن پایبند
باشــد ».تحلیلگران سیاسی تحلیل
کردنــد که دســتیابی او به کرســی
نخســتوزیری عراق ،دســتاوردی
برای ایران نیز بود .پس از آن سفرهای
پی در پــی مقامات ایرانی بــه عراق و
بالعکس آغاز شــد .در طــول چه ماه
گذشته ســیدعباس عراقچی ،معاون
سیاســی وزیر خارجه؛ ناصر همتی،
رئیسکل بانک مرکزی؛ بیژن زنگنه،
وزیر نفت و محمدجواد ظریف به عراق
سفر کردهاند .مقامهای عراقی ازجمله
«برهم صالح» رئیسجمهوری جدید
عراقنیزسفرهاییبهایرانداشتهاند.
سیبیکههنوز
بهزمیننرسیدهاست
گرچهاینسفرهاتوافقاتوتفاهمات
تازهای در پی داشــت ،اما بسیاری از
اختالفاتبهقوتخودباقیماند.همتی،
رئیسکلبانکمرکزیاعالمکردکهدر
سفرش سازوکار تسویه بدهی عراق به
ایران که حدود دو میلیارد دالر است،
تعیین شده ،اما برخی منابع دیگر خبر
دادندکهعراقحاضرنشدهاینبدهیرا
بهدالرپرداختکند.
زنگنه نیز از ســفر خود بــه عراق
خشنودنبودوگالیهداشتکهعراقیها
بهرغم داشــتن معافیت ،از ایران نفت
نمیخرند .او بعد از ســفرش به عراق
گفتهبود«:هیچکسخودشرافدایما
نمیکند .ما باید خودمان را فدای ملت

عالوه بر تحریمها،
تحریکاتنظامیان
آمریکایی در خاک عراق
نیز،دلیلدیگرسفر
رئیسجمهور ایران به خاک
همسایهغربیاشعنوان
میشود .به عبارتی میتوان
گفتدغدغهمعیشتو
امنیت ،توامان روحانی را به
خاک عراق کشانده است
کنیم» .همچنیــن گفت« :هیچ وقت
عراق برای منافع ما فداکاری نمیکند.
عراق خیلی کارهای ســاده میتواند
بکند.منهمهآنهاراپیشنهاددادمیک
موردراهمقبولنکردند».
با این حال مقامات وزارت خارجه
اعالممیکنندکهاینسفرهابرایمهیا
کردن مقدمات سفر روحانی به عراق
بودهاست.حالاوامروزبهعراقمیرود.
سفری که پنج سال از آن پرهیز کرد،
اما حاال برخی میگویند که مشکالت
اقتصادیناشیازتحریمهااوراناگزیراز
اینسفرکردهاست.
عالوه بــر تحریمهــا ،تحریکات
نظامیان آمریکایی در خاک عراق نیز،
دلیل دیگر سفر رئیسجمهور ایران به
خاکهمسایهغربیاشعنوانمیشود.
بهعبارتیمیتوانگفتدغدغهمعیشت
وامنیت،توامانروحانیرابهخاکعراق
کشانده اســت .طی روزهای گذشته
تبلیغات بســیاری برای این سفر شده
اســت .عراقچی آن را سفری تاریخی
خوانده و بســیاری معتقدنــد که این
ســفر میتواند آغازی برای اوجگیری
مناسباتایرانوعراقباشد.
اما از ســوی دیگر عراق تحتفشار
آمریکاستونگاهیبهنتیجهسفرزنگنه
وهمتیبهبغدادوخودداریعراقیهااز
تخطی از تحریمهای آمریکا ،حاکی از
آن است که سیاست فعلی عراق گرچه
به صراحت حیدرالعبادی پشت ایران
را خالی نکرده ،اما مشــخص نیست
که تا کجا پشت ایران بایستد .حضور
عبدالمهدی در عــراق و امیدها برای
تغییر سیاســت عراق نسبت به ایران،
سیبی است که تازگی به هوا انداخته
شــده و باید صبر کرد و دید که چگونه
چرخمیخوردوکجافرودمیآید.

خبر
ظریف:

عربستانیها پیام دادند ،منطقه ربطی به شما ندارد!
وزیر امور خارجه کشورمان گفت :من همواره
آمادگــی گفتوگو با همســایگان را داشــتم،
متأسفانه همســایگان ما در عربستان سعودی
عالقهای به گفتوگو ندارند .من آمادگی داشتم
زمانی که به منطقه سفر کردم به عربستان هم
سفر کنم و این در ابتدای دوران وزارت من بود،
یعنی  ۵ســال قبل ،پیامهای متعددی هم برای
مسئوالن سعودی فرستادم که ما آمادگی داریم
باهمهمکاریکنیمنهتنهادرحوزهدوجانبهبلکه
در حوزه منطقهای ،آنها پیــام دادند که منطقه
ربطی به شما ندارد و االن معلوم است که منطقه
به ما ربطی دارد یا ندارد.
به گزارش ایسنا ،وزیر امور خارجه جمهوری

ی ایــران در گفتوگــوی تفصیلی با
اســام 
شــبکه الفرات که پیشــتر در تهران انجام و
شنبه شــب همزمان با ورود وی به بغداد از این
شبکه پخش شد ،به ســئواالت مختلف ارگان
جریان حکمت ملی به رهبری سید عمار حکیم
پاسخ گفت .او در ادامه پاسخ به سوالی در رابطه
با عربســتان ،افزود :لذا ما هیچگاه مانعی برای
گفتوگو با سعودی ها نداشتیم آنها بودند که
مایل به گفتوگو نبودهاند .حتی من بعد از فوت
ملک عبداهلل برای مراسم خاکسپاری ایشان به
عربستان رفتم ،اما مقامات سعودی از فرصت
حضوربندهاستفادهنکردندچونظاهرا ًسیاست
آنها این نبود .هر وقت آنها آمادگی داشته باشند،

ایران را آماده در میدان خواهند دید.
وی در پاســخ به ســئوال مجری برنامه در
خصوصاینکهشنیدهشدهتاکنون ۱۴باراستعفا
دادهاید ،گفت :نه این تعداد نبوده اســت .من از
ابتدا عالقهای به مسئولیت وزارت امور خارجه
نداشتم و در مراحل مختلف احساس کردم که
ممکن است اشــخاص دیگری بهتر از من کار را
انجام دهند ،در آن مراحل با گفت و گو موضوع
حل شــد این بار هم با اقدامــات عملی موضوع
حل شد.
قطعاکاندیدایانتخاباتنخواهمبود
ظریف همچنین درباره احتمال کاندیدای
دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری شدن نیز

خبرگزاری ترند:

مردان مسلح ناشناس از مرز ایران وارد جمهوری آذربایجان شدند
نیروهای مرزبانی جمهــوری آذربایجان جلوی ورود
مردان مسلح از سمت مرز ایران را گرفتند.
به گزارش خبرگزاری ترند جمهــوری آذربایجان ،بر
اساس اعالم پلیس مرزبانی این کشور این حادثه در ساعت
شش و  50دقیقه روز یکشنبه (نوزدهم اسفند ماه) اتفاق

افتاد و با وجود هشدار و درخواست نیروهای مرزبانی برای
عدم نزدیک شدن ،این افراد قصد ورود به مرز را داشتند که
پلیس به سمت آنها آتش گشود.
درنتیجه تبادل آتش بین طرفین یک سرباز جوان با نام
سخاوت ممدف از ناحیه سینه دچار مصدومیت شد و یک

علی الریجانی ،رئیــس مجلس در خصوص
مباحثی که اخیرا ًبر ســر ضرورت اصالح قانون
اساسی به راه افتاده اســت ،به سازندگی گفت:
شرایط کشور به گونهای است که در حال حاضر
تمام ذهنها باید در مصافــی که آمریکاییها با
ملت ایران به راه انداختهاند متمرکز شود و باید
شرایطراجمعوجورکنیمواکنونموضوعاصالح
قانون اولویت اول ما نیست .باید شرایط آرامتر و
مستقرتر باشد تا بتوانیم راجع به این اصالحات
تصمیمبگیریم.
مجلس تصویب کرد

ممنوعیت استفاده از
رنگ خاص در انتخابات مجلس

نمایندگان در جلســه علنی دیروز مجلس
شــورای اســامی در جریان بررسی طرح یک
فوریتی اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس
شورای اسالمی با ماده ( )۳۵با  ۱۳۳رأی موافق،
 ۴۳رأی مخالف و  ۵رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳
نمایندهحاضردرجلسهموافقتکردند.درتبصره
این ماده آمده اســت :استفاده از نمادهایی نظیر
لباس یا رنگ خاص جهــت تبلیغات نامزدها در
شعب اخذ رأی توسط اعضای شــعبه و یا سایر
افراد ممنوع میباشد و مسئوالن شعب و نیروی
انتظامیموظفبهرعایتاینحکممیباشند.

مداخله انگلیسیها به ضرر
نازنین زاغری تمام میشود

حشمتاهلل فالحتپیشه ،رئیس کمیسیون
امنیتملیوسیاستخارجیمجلسدرواکنش
بهاعطای«حمایتدیپلماتیک»انگلیسبهنازنین
زاغری ،به ایسنا گفت« :مداخله انگلیسیها در
پرونده زاغری به ضرر او تمام میشود چراکه اگر
این اقدامات رخ نمیداد موضوع خانم زاغری در
قالب اصل رأفت اسالمی قابل حل بود .بهترین
کار درباره پرونــده خانم زاغری این اســت که
کشورهایخارجیاجازهدهنداینموضوعطبق
قوانینحقوقیوقضاییایرانبررسیشودورأفت
اسالمیازطرفخوداینافرادمطرحشودنهاینکه
این دولتها با هــدف مداخله چنین موضوعی
را بیان کنند» .نازنین زاغری در ســال ۲۰۱۶در
تهران بازداشت و به اتهامات امنیتی به پنج سال
حبسمحکومشد.

تفاهم با همه اصولگراها
کار دشواری است

محمدرضــا باهنــر ،دبیر جامعه اســامی
مهندسیندرنشستیخبریدرپاسخبهسئوالی
درباره شــورای وحدت راهبردی اصولگرایان و
ریاست این شــورا گفت :ما همیشه در غیبت دو
ســه حزب فراگیر این مشــکالت را در ماههای
ت داریم که بیشــتر توان
باقی مانده تــا انتخابا 
خود را صرف وحــدت درون جناحی میکنیم و
دیگر توانی برای رقابــت با جریان مقابل نداریم.
در کشــور ما رقابتها جبههای است که تعریف
حقوقیمشخصنداردوبههمیندلیلدرنزدیکی
انتخاباتبخشزیادیازانرژیمانصرفوحدت
درون جبههای میشود .تالش ما این است که به
تفاهمباتمامیگروههایسیاسیاصولگرابرسیم
کهالبتهکاردشواریاست.

مراسم معارفه رئیسی
امروز برگزار میشود

با قطعیت گفت :بنده حتماً در چنین انتخاباتی
شرکت نخواهم کرد.
وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که پس چه
کسی اصالحطلبان را هدایت خواهد کرد ،اظهار
کرد :من عضو هیچ دستهبندی سیاسی در ایران

سربازدیگربانامویدادیجبرائیلوفنیزازناحیهبازوآسیب
دید و باوجود انتقال سریع هر دو ســرباز آسیب دیده به
بیمارستان سرباز اول جان خود را از دست داد .همه افرادی
که قصد تجاوز به مرز را داشتند ،گریختند.
کلنلژنرالالچینگولیف،رئیسپلیسمرزبانیودیگر
مقاماتبهمحلحادثهشتافتندومنطقهراتجسسکردند.
دستورالعملهایالزمبرایادامهتجسسدرمنطقهبهاین
افراد داده شد .رئیس ارتش نیز با پدر سرباز فوت شده دیدار
و مراتب ناراحتی خود را ابراز کرد.

نیستم و هیچ وقت نبودهام اینکه چه کسی من
را در کدام دسته بندی حساب میکند تصمیم
مردم است ،ولی حتماً افرادی هستند که بتوانند
این کار را برای جناحهای مختلف سیاسی انجام
دهند ،اما من در آنها نیستم.

سرباز ویدادی جبرئیلوف و ستوان سخاوت محمدف
نیزمدالخدماتارزندهدرارتشدریافتکردند.پروندهای
جنایی برای این موضوع ایجاد شد .پلیس مرزبانی و دفتر
دادستانی ارتش روند این پرونده را برعهده دارند.
این اتفاق در حالی روی داده اســت که حسن روحانی
رئیسجمهورایرانروزقبلازآن(هجدهماسفندماه)برای
گفتوگو در موضوعات مختلف به جمهوری آذربایجان
سفر کرده بود و نسبت به توسعه روابط و تحرک مثبت در
همکاریهای دو کشور ابراز خرسندی کرد.

در پی انتصاب حجتاالســام سیدابراهیم
رئیسی به سمت هفتمین رییس قوه قضائیه از
سوی رهبر انقالب ،مراسم تودیع حجتاالسالم
صادقآملیالریجانیریاستپیشینقوهقضائیهو
معارفهحجتاالسالمسیدابراهیمرئیسیریاست
جدید این قوه صبح امروز در محل ســاختمان
حوزهریاستقوهقضائیهبرگزارمیشود.

دولت انگیزه کار ندارد

سیدحســین نقوی حســینی ،سخنگوی
فراکسیون والیی مجلس با اشاره به اینکه دولت
انگیزه ،نشــاط و تحرک الزم برای بهبود اوضاع
کشــور را ندارد ،به مهر گفت :بازار امروز کشور
ال مؤید این است که دولت همه چیز را رها
کام ً
کرده است و سئوال ما این است که آیا کنترل دام
و گوشت در کشور خیلی سخت و امری نشدنی
است؟! معموالً انگیزه رؤسای جمهور در دور دوم
فعالیتخودتاحدیکاهشمییابدامادرایندوره
ازدولتاینمسئلهبسیارحادشدهورئیسجمهور
کشوررابهکلرهاکردهاست.

