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تاریخ درباره شانس صعود سرخابیها
چه میگوید؟

انگلیس در باتالق

یک امتیاز برای حذف!

جهان 5

مجلس ایرادات نهایی شورای نگهبان
به الیحه بودجه را نپذیرفت؛

یک پرونـده دیگر
در دستورکار مجمع

آدرنالین 7

در آخرین ایستگاه سفر سه روزه به عراق روی داد

دیدارحسنروحانیباآیتاهللسیستانی

همین صفحه

جهان 5

فوالد مبارکه در کاهش
مصرف آب پیشتاز است
بنگاهها 3

چکیده بازتاب سفر روحانی به عراق
در رسانههای بینالمللی:

پیروزی
دیپلماتیک ایران
سیاست 2

گوشیهایی که
حریمها را میشکنند

حکایت ما
و زندگی خصوصی مردم
شهرنوشت 6

سیاست 2

خبر

در آخرین ایستگاه سفر سه روزه به عراق روی داد

دیدار حسن روحانی با آیتاهلل سیستانی

حســن روحانی در آخرین ایســتگاه سفر
سهروزهخودبهعراقباآیتاهللسیدعلیحسینی
سیستانیزعامتعالیقدرحوزهعلمیهنجفکه
ازاوبهعنوانمرجعاعتدال،گفتوگووهمچنین
موثرترین شــخصیت امروز عراق یاد میشود،
دیداروگفتوگوکرد .
به گزارش ایسنا ،بر اســاس دیدگاه برخی
تحلیلگران و کارشناسان ،سفر رسمی و علنی
رئیسجمهور ایران به عراق بعد از شــش سال
حضوردراینمسندفارغازاهمیتهایسیاسی،
اقتصــادی و امنیتــیاش ،یکــی از مهمترین
دستاوردهایشدیداربامرجعیاستکهدرچند
سالاخیربهجزمواردبسیارمعدودیبسیاریاز
بزرگان ارشد سیاســت حتی خود عراق را برای
دیدارومالقاتبهحضورنپذیرفتهاستوهمواره
تالش کرده است ،همچون اسالف پیشینش در
حوزه علمیه نجف وجهه مردمی و دینیاش بر
وجه هسیاسیاشغلبهداشتهاست.
آیتاهلل سیستانی که از او به عنوان قویترین
مردعراقاززماناشغالاینکشورتوسطآمریکا
و سقوط رژیم بعث تا به امروز نامبرده میشود،
بســیار به ندرت در مأل عام ظاهر میشود و یا به
صورت عمومی سخنرانی میکند و با رسانهها
نیزبهصورتمستقیممصاحبهاینداشتهاست.
عموماًمواضع و دیدگاههای این مرجع عالی قدر
که تالش داشته به صورت رسمی و مستقیم بر
صحنه سیاست و اجرایی حضور نداشته باشد از
طریقبیانیههایمکتوبمهرشدهاویاخطبههای
نمازجمعهتوسطنمایندگاناوویامصاحبههای
مکتوبدفترشبارسانههااعالممیشود.
بســیاری معتقد هســتند که دیدار حسن
روحانــی رئیسجمهور کشــورمان با آیتاهلل
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
رئیسجمهور ایران اعالم کردهاند .موضوع مورد
توجه در این زمینه این است که حسن روحانی
نخستین چهره سیاسی ارشد ایرانی است که در
سالهایاخیربااینمرجعبزرگشیعیاندیدار

داعشیهای معلول
سپر انسانی میشوند
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان
اعالم کرد:

الیحه بودجه ،98پس از اما و اگرهای بســیار در مجلس
تصویب و نیمه اسفند راهی شورای نگهبان شد .مطابق ماده
 197آییننامهداخلیمجلس،شوراینگهبان 10روزفرصت
داشتتانظرخودرادربارهالیحهبهمجلساعالمکند .شورای
نگهباندردونوبت،یکباربا19ایرادوباردومبا11ایراد،الیحهرا
برایاصالحبهمجلسبازگرداند.سهشنبههفتهجاریمجلس،
آخرینایراداترانیزرفعکرد،امابربرخیازمصوباتخوداصرار
ورزید.ایناصالحاتنصفهنیمهشوراینگهبانراقانعنکردو
کدخدایی،سخنگویشوراینگهباندیروزدرتوئیتینوشتکه
ایراداتاینشورابهالیحهبودجههمچنانباقیاست.کدخدایی
پیشتردرتوضیح19ایرادشوراینگهبانبهالیحهبودجه،گفته
بود:دربند(الف)تبصرهعبارتهاییآمدهکهتفاوتهاییرابا
سیاستهایکلیبرنامهششمتوسعهداشت،ازاینجهتاین
عبارتهامغایربند ۱۰سیاستهایکلیشناختهشدبراین
اساسشوراینگهبانآنرامغایربندیکاصل ۱۱۰اعالمکرد.
اوادامهدادهبود:برخیایراداتدرالیحهبودجهسال ۹۸همبه
صورتشکلیبودماننداصل ۱۵کهعبارتهایغیرفارسیدر
قسمتهایمختلفمصوبهبودجهاستفادهشدهبودکهآنهمبه
صورتیکجابرایمجلسارسالشد.ایراددیگرشوراینگهبان
مربوطبهاساسنامهتعدادیازشرکتهایوابستهبهوزارتنفت
بودکهکدخداییدرموردآنگفت:باعنایتبهاینکهاساسنامه
آنهاهنوزبرایمامشخصنیستکهآیااین...

میکند ،چرا که بر اساس برخی روایتها و اخبار
در جریان ســفر رئیسجمهور پیشین به عراق
آیتاهللسیستانیبهاووقتمالقاتنداد.
انجام این دیــدار با آیتاهلل سیســتانی که
همواره تالش کرده که نقش وحدتآفرینی در
جامعه عراق داشته باشــد و گروههای سیاسی
مذهبیعراقرابههمنزدیککند،قطعاًمیتواند
در افزایش وفاق بین تهران و بغداد و گســترش
مناسباتبیندوکشورمؤثرباشد.درواقعمیتوان
از این دیدار به عنوان دیداری منحصر به فرد یاد
کرد که قطعاً در آن در ارتباط با مسائل مختلف
جهاناسالموایرانوعراقدرآنبحثوگفتوگو
شدهاست.
از دیگر ســو برخی تحلیلگران نیز معتقدند
دیدار روحانی با آیتاهلل سیستانی وزن شخصی
سیاســی او و وزن دولتش را نیــز در معادالت
سیاســی افزایش میدهد که این نــه تنها در
افزایش توان او در معادالت بینالملل مؤثر است
بلکهدربعضیمحافلداخلینیزموردتوجهقرار
میگیرد.
آیتاهلل سیســتانی همراه بر رعایت حقوق
مردم اعم از شیعه و ســنی تاکید جدی داشته
است و بر اساس آنچه که در رســانهها و به نقل
از افراد مطلع اعالم شده اســت در دوره زعامت
او بر حوزه علمیه نجف نمیتوان موضعگیری،
اظهارنظرویاعملکردیفرقهگرایانهازاومشاهده
کرد .چنان که وی علیرغــم آن که رهبر دینی
شیعیان عراق به شمار میرود ،فقط شیعیان را
موردخطابخودقرارندادهوهمیشهباتعابیری
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
 ۲۰۱۵مجموعه توصیههایی به عموم نیروهای
نظامی شــرکت کننده در جنگ با گروه داعش
صادر کرد .از جمله مهمترین موارد این قواعد،
نهیازتندروی،مثلهکردن،کشتنکهنساالنو
زنانوخردساالن،بریدندرختان،تعدیبهجانو
مالغیرنظامیان،هدفقراردادنمظنونینپیش
از اطمینان یافتن از وضع آنان ،دشنامگویی به

جاسوسان عصا به دست؛

دشمن،آسیبرساندنیاآزاراسیران،بدرفتاری
با غیر مسلمانان ،کافر شمردن مسلمانان حتی
اگرازگروهداعشباشندوتوصیههایکلیومکرر
بهرعایتاخالقانسانیدرهمهجوانبشاست.
بخشهاییازسخنانآیتاهلل
سیستانیدردیدارباروحانی
پایگاهاینترنتیآیتاهللسیستانیبخشهایی
از صحبتهــای ایــن مرجع بزرگ شــیعه با
رئیسجمهور کشــورمان را در دیدار امروز دو
طرفمنتشرکرد.
سایت رسمی آیتاهلل سیستانی در این باره
آورده است :قبل از ظهر دیروز آیتاهلل سیستانی
با حســن روحانی ،رئیس محتــرم جمهوری
اســامی ایران و هیأت همراه وی دیدار کرد و
رئیسجمهورایرانبخشیازنتایجمذاکراتشبا
مقامات عراقی و توافقاتی که در زمینه گسترش
روابط دوستانه و حسن همجواری بین دو کشور
محققشدرابهاطالعویرساند.
آیــتاهلل سیســتانی تاکید کرد کــه از هر
گامی برای گســترش و تقویــت روابط عراق با
همسایگانشبراساسمنافعدوکشورواحترامبه
حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر،
استقبالمیکند.
آیتاهلل سیســتانی در این دیدار همچنین
به جنگ سرنوشتســازی که ملت عراق برای
شکست داعش وارد آن شــدهاند اشاره کرد و از
«جانفشــانیهای بزرگی»که عراقیها در راه
پیروزی بر این گروه تروریستی و بیرون راندنش
از کل منطقه داشتند و از نقش «دوستان عراق»
درتحققاینامرقدردانیکرد.
آیتاهلل سیستانی همچنین مبارزه با فساد و
بهبود خدمات عمومی و انحصار سالح در دست
حکومت و سازمانهای امنیتی را چالش امروز
عراق خواند و ابراز امیدواری کرد که دولت عراق
دراینزمینههاموفقباشد.
وی همچنین بر ضــرورت در پیش گرفتن
سیاستهای منطقهای و بینالمللی براساس
توازنواعتدالودورنگهداشتنملتهایمنطقه
ازخسارتودردهایبیشترتاکیدکرد.

