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داشته باشد ،اما قطعا به «دایی مربی» نیاز ندارد

دالرهایسعودی

به سود هیچکس

کارسازنشد

آدرنالین 7

جهان 5

شدت گرفتن توفان «فرار سرمایه»
در اقتصاد ایران

از معدود موارد اتفاقنظر
اصولگرایان و اصالح طلبان

سرمایه میرود
بیکاری میآید

اجـماعبر سر
قاضیالقضات

چرتکه 3

با تداوم تسلط کلیشههای جنسیتی؛

خودکشی در ایران
زنانه شده است

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 میدهید؟»  55درصد شــرکتکنندگان
در نظرســنجی ایــن برنامه گزینه «شــکایت به
دادســرا» و  45درصد گزینه دوم یعنی «به خدا
واگذار میکنم» 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 میشوند ،به دستگاه
قضایی پناه میبرند که البته بخشــی از آنها نیز در
فرآیند پرپیچ و خم و چندین ساله رسیدگیهای
قضایی و قوانین پرشــمار ،درنهایت دستشــان از
حقشــان کوتاه میماند .البته ناگفتــه نماند که
افکندن بار همه این ناکامیها بر دوش قوه قضائیه،
اجحاف به دســتگاه قضایی اســت ،چراکه بخش
اعظمی از این بار مربوط به موانع قانونی است .برای
نمونه میتوان به موضوع «چک» اشاره کرد که تا
سالهای متمادی پروندههای بسیار در...

شهرنوشت 6

کشمکش کارفرمایان کوچک و نظام بانکی

صرفه فقطدر
داللی است
دسترنج 4

بررسی پرونده بزرگترین رمان
قرن بیستم در ایران

تجارت ترجمه با
شازده کوچولو

سیاست 2

کتاب 8

خبر

تهران و بغداد روی دور تند همکاری

سفر رئیس جمهوری به عراق نقطه اوج رایزنی
و دیدارهایی اســت که طی روزهای گذشته بین
مسئوالن ایرانی و مقامات کشور همسایه صورت
گرفتهاست.
بهگزارشایرنا،درآستانهسفررئیسجمهوری
بهعراق،حجممراوداتورایزنیهایدیپلماتیکو
اقتصادی بین تهران و بغداد به شکل چشمگیری
افزایش یافته که آخریــنِ آن گفت وگوی تلفنی
وزرای امور خارجه برای تبــادل نظر و گفت وگو
دربارهاینسفرمهمبود.
پیشازگفتوگویپنجشنبهشب«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
هدفگذاریصورتگرفتهبرایتجارتساالنه20
میلیارددالریبیندوکشورهمسایهسخنگفت.
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
تاثیرگذاراست.
رئیس جمهوری با اشــاره به همکاریهای 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
مفیداست.
اکنون مقامهای بغداد در تــدارک میزبانی از
روحانی هســتند که برای نخســتین بار است در
قامت رئیس جمهوری طی 6سال گذشته به عراق
سفرمیکند.
فشــار تحریمهای آمریکایی و شرایط حاکم
بر منطقه ،تضمین و توســعه مناسبات سیاسی و
اقتصادیبایکیازمهمترینشرکایاستراتژیکرا
بهمسئلهایضروریبرایتهرانتبدیلکردهاست؛
هدفی که از محورهای اصلی دیدارهای اخیر میان

مقامهایایرانیوعراقیاستواظهاراتاخیررئیس
جمهوریعراقآنراتاییدمیکند.
باتوجهبهاینکهرئیسجمهوریونخستوزیر
تکنوکرات عراق بارها تاکید کرده اند که حســن
همجواری،تنشزداییومنافعملیرامبنایعمل
خود در عرصه سیاســت خارجی و منطقه ای قرار
خواهندداد،ناظرانمنافعمشترکایرانوعراقدر
مناسبات دوجانبه را چالشی جدی برای آمریکا در
مسیرخدشهدارکردنروابطدوکشورمیدانند.
پیشاستقبالرئیسجمهوریعراق
ازروحانی
رئیس جمهــوری کشــورمان در حالی طی
روزهایآیندهعازمعراقمیشودکههمتایعراقی
او به طور ویژه به اســتقبال او رفته و بر اهمیت این
دیدارتاکیدکردهاست
« .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 مزیتهای مبنا
قرار گرفتن ایــن روابط به عنوان «پایه ســازمان
منطقهای»موردنظرخودسخنگفت.
صالح با اشــاره به اهمیت اصل تنش زدایی در
روابط کشورها به ریشــههای تاریخی ،فرهنگی و
اجتماعیروابطتهران-بغدادپرداختوگفت:این
مسائلراباجزییاتمطرحمیکنمتااهمیتروابط
ایرانوعراقرابهجهانیانوخودمانیادآورشوم.
صالح بار دیگر تاکید کرد که سیاست عراق این
استکهجزوقطببندیهایسیاسینباشدوعراق
راازدرگیریهاوتنشهایبیهودهدورنگهدارد.
با همین پیش فرض ،اظهــارات اخیر صالح را
میتوان دســت رد بغداد به تالشهــای بی وقفه
آمریکا در همراه کردن عراق با سیاســتهای ضد
ایرانیواشنگتندانست.
وی پیش از این و انــدک زمانی پس از آغاز دور
دوم تحریمهای آمریکا علیه کشــورمان یعنی در
آبانماهامسالبهتهرانسفرکردتاراههایگسترش
همکاری ها را با مسئوالن جمهوری اسالمی ایران
موردبررسیقراردهد.
ناکامیهایپیدرپیآمریکادرعراق
آمریکا در راســتای اجرایی ســازی «فشــار

حداکثری» و تنــگ تر کردن حلقه فشــار علیه
کشــورمان ،بر عراق به عنوان یکــی از مهمترین
شرکایاستراتژیکجمهوریاسالمیایرانتمرکز
کردهاست.
پس از اینکه تالشهای واشنگتن و همپیمانان
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
مضاعفبربغدادبرایهمراهیباتحریمهایثانویه
علیهکشورماندردستورکارواشنگتنقرارگرفت.
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 تحریمهای ضــد ایرانی ،از
دشواریکارآمریکاییهادراعمالفشارحداکثری
علیهایراننشانداشت.
عبدالمهدی در جلســه نخست کابینه خود با
بیان این جمله که «عراق بخشــی از نظام تحریم
علیهایراننخواهدبود»،بهصراحتمسیرسیاست
خارجیخودرادرراستایمنافعملیعراقوحسن
همجواری با همســایه دیرینه خود تعیین کرد؛
مسئلهایکهدرجریانسفررئیسجمهوریعراق
به کشورمان در آبان ماه هم مورد تایید و تاکید قرار
گرفتونگرانیهایواشنگتنراافزایشداد.
حجم عمــدهای از صادرات ایران بــه عراق به
صادراتگازطبیعیاختصاصدارد.بااینحالطی
ماههای گذشته حجم صادرات غیرنفتی ایران به
عراق نیز حدود 47درصد نسبت به مدت مشابه در
سالگذشتهرشدداشتهاست.
معافیت عراق از تحریمهای آمریکا علیه ایران
تا سه ماه دیگر اعتبار دارد و ایران و عراق باید برای
دور زدن تحریمهای آمریکا در این حوزه تدبیری
جدیبیاندیشند.
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 محدودیتهای آمریکا علیه
توسعهروابطباایرانانجامشد.

