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حســن روحانی در آخرین ایســتگاه سفر 
سه روزه خود به عراق با آیت اهلل سید علی حسینی 
سیستانی زعامت عالی قدر حوزه علمیه نجف که 
از او به عنوان مرجع اعتدال، گفت وگو و همچنین 
موثرترین شــخصیت امروز عراق یاد می شود، 

دیدار و گفت وگو کرد .
به گزارش ایسنا، بر اســاس دیدگاه برخی 
تحلیلگران و کارشناسان، سفر رسمی و علنی 
رئیس جمهور ایران به عراق بعد از شــش سال 
حضور در این مسند فارغ از اهمیت های سیاسی، 
اقتصــادی و امنیتــی اش، یکــی از مهم ترین 
دستاوردهایش دیدار با مرجعی است که در چند 
سال اخیر به جز موارد بسیار معدودی بسیاری از 
بزرگان ارشد سیاســت حتی خود عراق را برای 
دیدار و مالقات به حضور نپذیرفته است و همواره 
تالش کرده است، همچون اسالف پیشینش در 
حوزه علمیه نجف وجهه مردمی و دینی اش بر 

وجهه  سیاسی اش غلبه داشته است.
آیت اهلل سیستانی که از او به عنوان قوی ترین 
مرد عراق از زمان اشغال این کشور توسط آمریکا 
و سقوط رژیم بعث تا به امروز نامبرده می شود، 
بســیار به ندرت در مأل عام ظاهر می شود و یا به 
صورت عمومی سخنرانی می کند و با رسانه ها 
نیز به صورت مستقیم مصاحبه ای نداشته است. 
عموماً مواضع و دیدگاه های این مرجع عالی قدر 
که تالش داشته به صورت رسمی و مستقیم بر 
صحنه سیاست و اجرایی حضور نداشته باشد از 
طریق بیانیه های مکتوب مهر شده او یا خطبه های 
نماز جمعه توسط نمایندگان او و یا مصاحبه های 

مکتوب دفترش با رسانه ها اعالم می شود.
بســیاری معتقد هســتند که دیدار حسن 
روحانــی رئیس جمهور کشــورمان با آیت اهلل 
سیستانی دیداری تاریخی است و برخی وجود 
برخی از اشــتراکات فکری بین این دو روحانی 
را دلیلی بــر دادن وقت مالقات از ســوی او به 
رئیس جمهور ایران اعالم کرده اند. موضوع مورد 
توجه در این زمینه این است که حسن روحانی 
نخستین چهره سیاسی ارشد ایرانی است که در 
سال های اخیر با این مرجع بزرگ شیعیان دیدار 

می کند، چرا که بر اساس برخی روایت ها و اخبار 
در جریان ســفر رئیس جمهور پیشین به عراق 

آیت اهلل سیستانی به او وقت مالقات نداد.
انجام این دیــدار با آیت اهلل سیســتانی که 
همواره تالش کرده که نقش وحدت آفرینی در 
جامعه عراق داشته باشــد و گروه های سیاسی 
مذهبی عراق را به هم نزدیک کند، قطعاً می تواند 
در افزایش وفاق بین تهران و بغداد و گســترش 
مناسبات بین دو کشور مؤثر باشد. درواقع می توان 
از این دیدار به عنوان دیداری منحصر به فرد یاد 
کرد که قطعاًً در آن در ارتباط با مسائل مختلف 
جهان اسالم و ایران و عراق در آن بحث و گفت وگو 

شده است.
از دیگر ســو برخی تحلیلگران نیز معتقدند 
دیدار روحانی با آیت اهلل سیستانی وزن شخصی 
سیاســی او و وزن دولتش را نیــز در معادالت 
سیاســی افزایش می دهد که این نــه تنها در 
افزایش توان او در معادالت بین الملل مؤثر است 
بلکه در بعضی محافل داخلی نیز مورد توجه قرار 

می گیرد.
آیت اهلل سیســتانی همراه بر رعایت حقوق 
مردم اعم از شیعه و ســنی تاکید جدی داشته 
است و بر اساس آنچه که در رســانه ها و به نقل 
از افراد مطلع اعالم شده اســت در دوره زعامت 
او بر حوزه علمیه نجف نمی توان موضع گیری، 
اظهارنظر و یا عملکردی فرقه گرایانه از او مشاهده 
کرد. چنان که وی علی رغــم آن که رهبر دینی 
شیعیان عراق به شمار می رود، فقط شیعیان را 
مورد خطاب خود قرار نداده و همیشه با تعابیری 
عام با همه مردم عراق ســخن گفته است. او که 
در ایجاد ارتش مردمی عراق در جهت مبارزه با 
داعش نقش اساسی و راهبری داشت در فوریه 
۲۰۱۵ مجموعه توصیه هایی به عموم نیروهای 
نظامی شــرکت کننده در جنگ با گروه داعش 
صادر کرد. از جمله مهمترین موارد این قواعد، 
نهی از تندروی، مثله کردن، کشتن کهنساالن و 
زنان و خردساالن، بریدن درختان، تعدی به جان و 
مال غیر نظامیان، هدف قرار دادن مظنونین پیش 
از اطمینان یافتن از وضع آنان، دشنام گویی به 

دشمن، آسیب رساندن یا آزار اسیران، بدرفتاری 
با غیر مسلمانان، کافر شمردن مسلمانان حتی 
اگر از گروه داعش باشند و توصیه های کلی و مکرر 

به رعایت اخالق انسانی در همه جوانبش است.
بخش هایی از سخنان آیت اهلل 

سیستانی در دیدار با روحانی
پایگاه اینترنتی آیت اهلل سیستانی بخش هایی 
از صحبت هــای ایــن مرجع بزرگ شــیعه با 
رئیس جمهور کشــورمان را در دیدار امروز دو 

طرف منتشر کرد.
سایت رسمی آیت اهلل سیستانی در این باره 
آورده است: قبل از ظهر دیروز آیت اهلل سیستانی 
با حســن روحانی، رئیس محتــرم جمهوری 
اســالمی ایران و هیأت همراه وی دیدار کرد و 
رئیس جمهور ایران بخشی از نتایج مذاکراتش با 
مقامات عراقی و توافقاتی که در زمینه گسترش 
روابط دوستانه و حسن همجواری بین دو کشور 

محقق شد را به اطالع وی رساند.
آیــت اهلل سیســتانی تاکید کرد کــه از هر 
گامی برای گســترش و تقویــت روابط عراق با 
همسایگانش بر اساس منافع دو کشور و احترام به 
حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر، 

استقبال می کند.
آیت اهلل سیســتانی در این دیدار همچنین 
به جنگ سرنوشت ســازی که ملت عراق برای 
شکست داعش وارد آن شــده اند اشاره کرد و از 
»جانفشــانی های بزرگی«که عراقی ها در راه 
پیروزی بر این گروه تروریستی و بیرون راندنش 
از کل منطقه داشتند و از نقش »دوستان عراق« 

در تحقق این امر قدردانی کرد.
آیت اهلل سیستانی همچنین مبارزه با فساد و 
بهبود خدمات عمومی و انحصار سالح در دست 
حکومت و سازمان های امنیتی را چالش امروز 
عراق خواند و ابراز امیدواری کرد که دولت عراق 

در این زمینه ها موفق باشد.
وی همچنین بر ضــرورت در پیش گرفتن 
سیاست های منطقه ای و بین المللی براساس 
توازن و اعتدال و دور نگه داشتن ملت های منطقه 

از خسارت و دردهای بیشتر تاکید کرد.
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مجلس ایرادات نهایی شورای نگهبان 
به الیحه بودجه را نپذیرفت؛

ونـده دیگر یک پر
در  د ستو ر کار   مجمع

سياست 2

همين صفحه

الیحه بودجه 98، پس از اما و اگرهای بســیار در مجلس 
تصویب و نیمه اسفند راهی شورای نگهبان شد. مطابق ماده 
۱97 آیین نامه داخلی مجلس، شورای نگهبان ۱۰ روز فرصت 
داشت تا نظر خود را درباره الیحه به مجلس اعالم کند.  شورای 
نگهبان در دو نوبت، یک بار با ۱9 ایراد و بار دوم با ۱۱ ایراد، الیحه را 
برای اصالح به مجلس بازگرداند. سه شنبه هفته جاری مجلس، 
آخرین ایرادات را نیز رفع کرد، اما بر برخی از مصوبات خود اصرار 
ورزید. این اصالحات نصفه نیمه شورای نگهبان را قانع نکرد و 
کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان دیروز در توئیتی نوشت که 
ایرادات این شورا به الیحه بودجه همچنان باقی است.  کدخدایی 
پیش تر در توضیح ۱9 ایراد شورای نگهبان به الیحه بودجه، گفته 
بود: در بند )الف( تبصره عبارت هایی آمده که تفاوت هایی را با 
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه داشت، از این جهت این 
عبارت ها مغایر بند ۱۰ سیاست های کلی شناخته شد بر این 
اساس شورای نگهبان آن را مغایر بند یک اصل ۱۱۰ اعالم کرد. 
او ادامه داده بود: برخی ایرادات در الیحه بودجه سال 98 هم به 
صورت شکلی بود مانند اصل ۱۵ که عبارت های غیرفارسی در 
قسمت های مختلف مصوبه بودجه استفاده شده بود که آن هم به 
صورت یکجا برای مجلس ارسال شد. ایراد دیگر شورای نگهبان 
مربوط به اساسنامه تعدادی از شرکت های وابسته به وزارت نفت 
بود که کدخدایی در مورد آن گفت: با عنایت به اینکه اساسنامه 

آنها هنوز برای ما مشخص نیست که آیا این...
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