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سياست 2

چهار ســال پیش برنامــه پایش شــبکه اول 
سیما، نظرســنجی انجام داد با این سوال که »اگر 
کســی مالتان را به ناحق تصاحب کرد، چه کاری 
انجــام می دهید؟« 55 درصد شــرکت کنندگان 
در نظرســنجی ایــن برنامه گزینه »شــکایت به 
دادســرا« و 45 درصد گزینه دوم یعنی »به خدا 
واگذار می کنم« را انتخاب کردند. گرچه نتیجه این 
نظرســنجی به مذاق مقامات قضایی خوش نیامد 
و نسبت به آن واکنش نشــان دادند اما به هر حال 
پیام تلخی داشت مبنی بر اینکه تنها حدود نیمی 
از کسانی که مورد ظلم واقع می شوند، به دستگاه 
قضایی پناه می برند که البته بخشــی از آنها نیز در 
فرآیند پرپیچ و خم و چندین ساله رسیدگی های 
قضایی و قوانین پرشــمار، درنهایت دستشــان از 
حقشــان کوتاه می ماند.  البته ناگفتــه نماند که 
افکندن بار همه این ناکامی ها بر دوش قوه قضائیه، 
اجحاف به دســتگاه قضایی اســت، چراکه بخش 
اعظمی از این بار مربوط به موانع قانونی است. برای 
نمونه می توان به موضوع »چک« اشاره کرد که تا 

سال های متمادی پرونده های بسیار در...
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اجـماع بر  سر 
قاضی القضات

سفر رئیس جمهوری به عراق نقطه اوج رایزنی 
و دیدارهایی اســت که طی روزهای گذشته بین 
مسئوالن ایرانی و مقامات کشور همسایه صورت 

گرفته است.
به گزارش ایرنا، در آستانه سفر رئیس جمهوری 
به عراق، حجم مراودات و رایزنی های دیپلماتیک و 
اقتصادی بین تهران و بغداد به شکل چشمگیری 
افزایش یافته که آخریــِن آن گفت وگوی تلفنی 
وزرای امور خارجه برای تبــادل نظر و گفت وگو 

درباره این سفر مهم بود.
پیش از گفت وگوی پنجشنبه شب »محمدجواد 
ظریف« و »محمدعلی حکیــم«، وزیر صمت نیز 
با همتای عراقی خود در تهــران دیدار کرد. »رضا 
رحمانی« با اشــاره به مذاکرات صورت گرفته در 
جهت ارتقای روابط استراتژیک تهران- بغداد، از 
هدف گذاری صورت گرفته برای تجارت ساالنه 20 
میلیارد دالری بین دو کشور همسایه سخن گفت. 

در همین پیونــد، رئیس جمهــوری دو روز 
پیش و در جریان سفر به استان گیالن با »محمد 
الحلبوســی« رئیس مجلس عراق دیــدار کرد. 
»حســن روحانی« با تاکید بر اینکه اراده رهبری، 
دولت و مجلس جمهوری اسالمی ایران همکاری 
برادرانه و نزدیک با عراق است، بیان داشت: امنیت 
و ثبات عراق و جمهوری اسالمی ایران در یکدیگر 

تاثیرگذار است.
رئیس جمهوری با اشــاره به همکاری های دو 
کشــور برای ثبات در منطقه، مبارزه با تروریسم و 
همچنین توسعه روابط همه جانبه گفت: حضور 
مســئوالن عراقی در ایران و بویژه روابط نزدیک 
پارلمانی برای گســترش روابط دو ملت مغتنم و 

مفید است.
اکنون مقام های بغداد در تــدارک میزبانی از 
روحانی هســتند که برای نخســتین بار است در 
قامت رئیس جمهوری طی 6 سال گذشته به عراق 

سفر می کند. 
فشــار تحریم های آمریکایی و شرایط حاکم 
بر منطقه، تضمین و توســعه مناسبات سیاسی و 
اقتصادی با یکی از مهمترین شرکای استراتژیک را 
به مسئله ای ضروری برای تهران تبدیل کرده است؛ 
هدفی که از محورهای اصلی دیدارهای اخیر میان 

مقام های ایرانی و عراقی است و اظهارات اخیر رئیس 
جمهوری عراق آن را تایید می کند. 

با توجه به اینکه رئیس جمهوری و نخست وزیر 
تکنوکرات عراق بارها تاکید کرده اند که حســن 
همجواری، تنش زدایی و منافع ملی را مبنای عمل 
خود در عرصه سیاســت خارجی و منطقه ای قرار 
خواهند داد، ناظران منافع مشترک ایران و عراق در 
مناسبات دوجانبه را چالشی جدی برای آمریکا در 

مسیر خدشه دار کردن روابط دو کشور می دانند. 
پیش استقبال رئیس جمهوری عراق

 از روحانی 
رئیس جمهــوری کشــورمان در حالی طی 
روزهای آینده عازم عراق می شود که همتای عراقی 
او به طور ویژه به اســتقبال او رفته و بر اهمیت این 

دیدار تاکید کرده است
. »برهم صالح« رئیس جمهــوری عراق دیروز 
سه شنبه گذشته در گفت و گو با رسانه ها داشتن 
»روابط بســیار خوب« با ایران را در راستای منافع 
عراق توصیف کــرد و از ظرفیت و مزیت های مبنا 
قرار گرفتن ایــن روابط به عنوان »پایه ســازمان 

منطقه ای« مورد نظر خود سخن گفت. 
صالح با اشــاره به اهمیت اصل تنش زدایی در 
روابط کشورها به ریشــه های تاریخی، فرهنگی و 
اجتماعی روابط تهران- بغداد پرداخت و گفت: این 
مسائل را با جزییات مطرح می کنم تا اهمیت روابط 

ایران و عراق را به جهانیان و خودمان یادآور شوم. 
صالح بار دیگر تاکید کرد که سیاست عراق این 
است که جزو قطب بندی های سیاسی نباشد و عراق 

را از درگیری ها و تنش های بیهوده دور نگه دارد. 
با همین پیش فرض، اظهــارات اخیر صالح را 
می توان دســت رد بغداد به تالش هــای بی وقفه 
آمریکا در همراه کردن عراق با سیاســت های ضد 

ایرانی واشنگتن دانست. 
وی پیش از این و انــدک زمانی پس از آغاز دور 
دوم تحریم های آمریکا علیه کشــورمان یعنی در 
آبان ماه امسال به تهران سفر کرد تا راه های گسترش 
همکاری ها را با مسئوالن جمهوری اسالمی ایران 

مورد بررسی قرار دهد. 
ناکامی های پی در پی آمریکا در عراق 

آمریکا در راســتای اجرایی ســازی »فشــار 

حداکثری« و تنــگ تر کردن حلقه فشــار علیه 
کشــورمان، بر عراق به عنوان یکــی از مهمترین 
شرکای استراتژیک جمهوری اسالمی ایران تمرکز 

کرده است. 
پس از اینکه تالش های واشنگتن و هم پیمانان 
منطقه ای آمریکا برای تاثیرگــذاری بر انتخابات 
پارلمانی عراق و تغییر کلی رویکرد دولت برآمده 
از آن در جهــت تقویت گرایشــات آمریکایی آن 
بی نتیجه ماند، اقداماتی در راســتای اعمال فشار 
مضاعف بر بغداد برای همراهی با تحریم های ثانویه 
علیه کشورمان در دستور کار واشنگتن قرار گرفت. 
قرارگرفتن برهــم صالح در جایــگاه رئیس 
جمهوری و نیز »عــادل عبدالمهدی« در جایگاه 
نخست وزیری و اعالم مواضع رسمی آنها در عدم 
همراهی با آمریکا در تحریم های ضــد ایرانی، از 
دشواری کار آمریکایی ها در اعمال فشار حداکثری 

علیه ایران نشان داشت. 
عبدالمهدی در جلســه نخست کابینه خود با 
بیان این جمله که »عراق بخشــی از نظام تحریم 
علیه ایران نخواهد بود«، به صراحت مسیر سیاست 
خارجی خود را در راستای منافع ملی عراق و حسن 
همجواری با همســایه دیرینه خود تعیین کرد؛ 
مسئله ای که در جریان سفر رئیس جمهوری عراق 
به کشورمان در آبان ماه هم مورد تایید و تاکید قرار 

گرفت و نگرانی های واشنگتن را افزایش داد. 
حجم عمــده ای از صادرات ایران بــه عراق به 
صادرات گاز طبیعی اختصاص دارد. با این حال طی 
ماه های گذشته حجم صادرات غیرنفتی ایران به 
عراق نیز حدود 47 درصد نسبت به مدت مشابه در 

سال گذشته رشد داشته است. 
معافیت عراق از تحریم های آمریکا علیه ایران 
تا سه ماه دیگر اعتبار دارد و ایران و عراق باید برای 
دور زدن تحریم های آمریکا در این حوزه تدبیری 

جدی بیاندیشند. 
سفرهای اخیر مسئوالن ایرانی چون وزیر امور 
خارجه، نیرو نفت به عراق آن هم بالفاصله پس از 
سفر »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا به عراق، 
نیز در راستای تسهیل مسیر مناسبات سیاسی و 
اقتصادی و کاستن از محدودیت های آمریکا علیه 

توسعه روابط با ایران انجام شد. 

خبر

تهران و بغداد روی دور تند همکاری


