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روی موج کوتاه

رئیس جمهوری امروز ســومین و 
آخرین روز سفر خود به عراق را نیز طی 
می کند. طی دو روز گذشــته او مورد 
استقبال گرم و رسمی رئیس جمهوری 
و نخســت وزیر عراق قــرار گرفت، به 
زیارت حرمین شرفین کاظمین رفت و 
با چهره ها و مقامات سیاسی عراق دیدار 

و گفت وگو کرد.    
حســن روحانی، روز گذشــته در 
دیدار با سیدعمار حکیم، رئیس جریان 
حکمت وطنی عراق با اشــاره با بیان 
اینکه قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا 
همواره به دنبال توطئه و برنامه ریزی 
علیه ملت های منطقه هستند، تصریح 
کرد: جمهوری اسالمی ایران آمادگی 
دارد تا همچون گذشــته در راستای 
حل معضــالت منطقه ای و توســعه 
گفت وگوها و تعامالت میان کشورهای 

منطقه گام بردارد.
سید عمار حکیم نیز در این دیدار 
ضمن ارائه گزارشی از اوضاع اجتماعی، 
سیاســی و فضای عمومــی در عراق، 
گفت: امروز عراق توانســته اســت از 

چالش های بزرگ عبور کند و در مسیر 
بازسازی و توسعه قرار بگیرد و مطمئناً 
توسعه بیش از پیش روابط و همکاری ها 
با ایران می تواند در تسریع این روند، مؤثر 
باشد. او همچنین تاکید کرد: وظیفه 
خود می دانیم در برابر فضاســازی ها، 
زیاده خواهی ها و تبلیغات گســترده 
مســتکبران و قدرت های بزرگ علیه 
جمهوری اســالمی ایران ایستادگی 

کنیم.
تاکید بر نقش سیاسیون عراق 

برای گسترش روابط با ایران
دیــدار دیگــر دیــروز روحانی با 
نوری المالکی، نخســت وزیر اســبق 
عراق و رئیس ائتالف دولــت قانون و 
دبیرکل حزب اســالمی دعوت عراق 
بود. روحانی در دیدار با این چهره مهم 
سیاســی عراق بر اهمیت نقش افراد 
برجسته و سیاســیون عراق در روابط 
دوجانبــه تهران- بغــداد تاکید کرد. 
نوری المالکی نیــز با تاکید بر حمایت 
همه احزاب و گروه های سیاسی عراق 
از توســعه روابط با ایران گفت: ایران و 

عراق می توانند روابط و همکاری های 
خود را در زمینه های مختلف اقتصادی، 
تجاری، سرمایه گذاری و همکاری های 
منطقه ای و بین المللی بیش از پیش 

گسترش دهند.
هیچ عاملی نمی تواند روابط دو 

کشور را خدشه دار کند
حیدرالعبادی، نخست وزیر سابق 
عراق نیز دیگر چهره سیاسی است که 
روحانی دیروز با او به گفت وگو نشست. 
رئیس جمهوری کشورمان در دیدار با او 
نیز بر روابط دو جانبه و همکاری های 
چندجانبه در زمینه هــای گوناگون 
مانند ترانزیــت، راه آهــن و مبارزه با 
تروریسم تاکید کرد و با ابراز خرسندی 
از نشاط و فعالیت مسئوالن عراقی، در 
روند توسعه این کشور و توسعه روابط 
و همکاری ها با جمهوری اسالمی ایران، 
 گفت: خوشــبختانه روابط دولت ها و 
ملت های ایران و عــراق، همواره روند 
مثبتی داشته و مســئوالن دو کشور 
مسیر توسعه روزافزون مناسبات را به 

خوبی دنبال کرده اند.

حیدرالعبادی نیز با مهم توصیف 
کردن سفر رئیس جمهوری اسالمی 
ایران بــه عراق، گفت: همــه احزاب و 
سیاسیون عراق از گسترش همکاری ها 
و روابــط با جمهوری اســالمی ایران 
حمایــت می کننــد و هیــچ عاملی 
نمی تواند در این روابط اســتراتژیک 

خدشه ای وارد کند.
دیدار با رئیس حشدالشعبی

فالح الفیاض، رئیس حشدالشعبی 
و مشاور امنیت ملی عراق نیز در برنامه 
دیدارهای دیــروز روحانی بود. در این 

دیــدار دو طرف به گفت وگــو درباره 
مبارزه با تروریسم و ایجاد ثبات و امنیت 

در عراق پرداختند. 
 روحانی، حشدالشــعبی را دارای 
جایگاهی بســیار مهــم در فرهنگ و 
تقویت همبســتگی ملی عراق عنوان 
کرد و فالح الفیاض نیــز تصریح کرد: 
عراق همواره خود را مدافع جمهوری 
اسالمی ایران در عرصه های گوناگون 
می داند و به دستاوردها و پیشرفت های 
سیاســی، اقتصــادی، منطقــه ای و 
بین المللی همســایه برادر خود ایران 
افتخار می کند. این دیدارها گویای این 
امر بود که روحانی در سفر خود به عراق، 
نه تنها دولت عراق، بلکه دیگر گروه ها و 
جریان های سیاسی در عراق را نیز مورد 
توجه قرار داده و این ســفر را بستری 
برای جلب مشــارکت و همراهی آنها 

دیده است. 
  پیامی برای واشنگتن

سفر روحانی به عراق و دیدارهای 
پی در پی او و تیم همراهش با چهره های 
سیاسی عراقی، بازتاب گسترده ای در 
رسانه های عرب داشته است. در تحلیل 
تمامی آنها، نــام »آمریکا« نیز در کنار 
ایران و عراق به چشم می خورد و غالبا 
این ســفر را »پیامی برای واشنگتن« 

تفسیر کرده اند.
اسپوتنیک عربی با انتشار خبر سفر 
رئیس جمهوری ایران به عراق و بیان 
اظهارات روحانی از اهداف این سفر برای 
گسترش روابط با بغداد، نوشت که عراق 
یکی از کشــورهای مورد اعتماد ایران 

برای مقابله با تهدیدهای آمریکاست.
روزنامه سعودی الشرق االوسط، 
مدعی شد که رئیس جمهوری ایران در 
سایه فشارهای داخلی و خارجی فراوان 
به دنبال خروج آمریکا از توافق هسته ای، 

برای اولین بار وارد عراق شد.
این روزنامه نوشت روحانی در این 
سفر در وهله نخســت به دنبال ارسال 

پیا م هایی به مقام های آمریکاست.
الشرق االوسط از بین بردن شک و 
تردیدهای ایران نسبت به موضع عراق 
در قبال تحریم های آمریکا و همچنین 

روابط تجاری این کشــور با تهران را از 
دیگر اهداف این سفر ذکر کرده است.

لعربــی  ا خبرگــزاری قطری 
الجدید نیز با انتشار خبری درباره سفر 
رئیس جمهوری ایران با تیتر »روحانی 
امروز در بغداد؛ پیام های سیاســی به 
واشنگتن« به تحلیل و تفسیر این سفر 

پرداخت.
این خبرگــزاری نوشــت: »تمام 
تحوالت این سفر و حواشــی آن دال 
بر این اســت که ایــران می خواهد به 
کشورهای جهان و در صدر آنها امریکا 
این پیام را ارســال کند که تهران یک 
طرف قدرتمند در عراق است و در این 
کشور از نفوذ سیاســی و اقتصادی و 

نظامی باالیی برخوردار است«.  
روزنامه القدس العربی نیز با پوشش 
سفر روحانی به عراق، در تیتر این خبر 
نوشت:  »ورود رئیس جمهوری ایران به 
عراق در سایه فشارهای آمریکا بر بغداد 

نسبت به کاهش روابط با تهران«.
شــبکه عربــی »الحــره« نیــز 
گفت وگویی با برایــان هوک، نماینده 
ویژه امور ایران در وزارت خارجه آمریکا 
درباره سفر روحانی به عراق انجام داده 
که در نــوع خود جالب توجه اســت. 
هــوک در این مصاحبه گفته اســت: 
»ایران به دنبال آن است که عراق را به 
یکی از استان های خود تبدیل کند تا 
از این طریق یک راه نظامی در شمال 
خاورمیانه ایجاد کرده و با استفاده از این 
راه بتواند موشک و سالح منتقل کند.«

روحانی در دومین روز سفر به عراق:

برای حل معضالت منطقه ای آمادگی داریم

گزارش

وزیر امور خارجه ایران گفت: تهران آماده 
همکاری با ریاض اســت اما حکومت کنونی 
عربســتان مصلحت و آینده شخصی خود را 

در تنش مستمر با ایران می بیند.
محمدجــواد ظریــف در گفــت وگو با 
بی بی سی عربی، عربســتان را به گفت وگو 
دعوت کرد و افزود: ایــران هیچ دلیلی برا ی 
ایجاد جنگ با همسایگان از جمله عربستان 
ندارد. ایران تــالش نکرد تا عربســتان را از 
منطقه دور کند بلکه عربســتان خودش این 

کار را کرد.
وی ادامه داد: ما برایــن باوریم که امنیت 

عربســتان ارتباط شــدیدی با امنیت ایران 
دارد و عربســتانی ها بایــد قبــول کنند که 
 امنیت ایران بــه معنای امنیت عربســتان

 است.
ظریف با بیان اینکه منطقــه خاورمیانه 
نیازمند همکاری میان تمام طرف ها اســت، 
تصریح کرد: ما راهبــردی منطقه ای داریم 
و هــدف آن »منطقه ای قوی تر« اســت نه 
»کشــوری قوی« و یا »مردانی قوی تر«. ما 
به انــدازه کافی مردان قــوی داریم و اکنون 
نیازمند منطقه ای قوی هستیم. ما به دنبال 
اتخاذ موضع علیه هیچ کشــوری نیستیم و 

مواضع ما کاماًل واضح هســتند، ما خواستار 
گفت وگو هستیم. 

وی در گفتگو با این رسانه عربی، همچنین 
در مورد روابط ایران و روسیه گفت: دو کشور 
ایران و روسیه نقاط اشتراک زیادی دارند اما 
آنها در رابطه با مســئله اسرائیل  با ما موافق 
نیستند زیرا هر کشوری دیدگاه خود را دارد.

محمد جواد ظریف که به همراه حســن 
روحانی به بغداد رفته اســت در ادامه گفت: 
حســن روحانی، رئیس جمهوری ایران این 
مرحله زمانی را برای ســفر به عراق انتخاب 
کرد تا با مسئوالن عراقی در رابطه با چگونگی 

انتقال از مرحلــه مبارزه بــا افراط گرایی به 
مرحله سازندگی در کنار هم بحث و گفت وگو 

کند.
وی افزود: این مسئله هم به نفع ایران و هم 
به نفع عراق و هم به نفع منطقه خواهد بود، 

زیرا ما بر این باوریم که ایران و عراق می توانند 
ارکان امنیت و همکاری در منطقه باشند.

ظریف در ادامه گفت کــه ایران هیچ گاه 
دشــمنی خود با آمریکا را به خــاک عراق 

نکشیده است.

ظریف در گفت وگو با بی بی سی عربی:

تهران آماده مذاکره با ریاض است
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ویزای ایران و عراق رایگان شد
در پی سفر رئیس جمهوری، حسن روحانی به 
عراق و تفاهمات صورت گرفتــه با مقامات عراقی، 
صدور ویزا برای زائران و گردشگران ایرانی و عراقی از 
هر دو کشور از اواسط فروردین 98، رایگان می شود. 
رئیس جمهوری، حســن روحانی روز گذشته در 
دیداری که با نخبگان عراقی داشت، گفت: عالقه مند 
بودیم که ویزا بین دو کشور برداشته شود تا دو ملت 
به راحتی رفت و آمد کنند اما دولت عراق معتقد بود 
فعاًل مبلغ ویزا را برداریم و حذف ویزا را برای مرحله 

بعد بگذاریم. 
    

روحانی امروز با آیت اهلل 
سیستانی دیدار می کند

جواد الغزالی، عضو کمیسیون امنیتی شورای 
نجف در گفت وگو با پایگاه خبری بغداد الیوم اعالم 
کرد که حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در جریان 
سفر رسمی خود به عراق صبح امروز چهارشنبه عازم 
نجف می شــود و ضمن زیارت حرم مطهر حضرت 
امام علی علیه السالم با مراجع دین از جمله آیت اهلل 

سیستانی، مرجع عالیقدر شیعه دیدار می کند.
    

رئیسی، نایب رئیس نخست 
مجلس خبرگان شد

در ششمین اجالسیه مجلس خبرگان رهبری، 
دوره پنجم که صبح دیــروز در محل مجلس قدیم 
برگزار شد، حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم 
رئیســی با ۴۲ رأی به عنوان نایب رییس نخست 
مجلس خبرگان رهبری جانشین مرحوم آیت اهلل 
هاشمی شاهرودی شد. آیت اهلل آملی الریجانی با 
۲9 رأی و آیت اهلل فاضل با ۵ رأی دیگر کاندیدا های 
نایب رئیسی نخست مجلس خبرگان رهبری بودند.

    
پارلمان اصالحات برای 

انتخابات سال آینده وارد عمل 
خواهد شد

احمد حکیمی پور، دبیرکل حــزب اراده ملت 
ضمن اشاره به طوالنی شدن تصویب نهایی موضوع 
پارلمان اصالحات در شــورای هماهنگی جبهه 
اصالحات، به مهر گفت: کلیات این طرح تصویب 
شده اســت ولی یکی از موضوعات کلیدی که در 
موضوع پارلمان در شورای عالی وجود دارد ترکیب 
اعضا است، به این معنی که ترکیب به چه نسبت باشد 
و احزاب در این موضوع چگونه ورود کنند. به همین 
دلیل مقداری طول کشید تا در این بخش به توافق 
برسیم. یک یا نهایتا دو جلسه دیگر نیاز است تا باقی 
موارد در شورای هماهنگی بررسی شود و پارلمان 
اصالحات به تصویب نهایی برسد. ان شاءاهلل پارلمان 
اصالحات برای انتخابات سال آینده مجلس تشکیل 

و وارد عمل خواهد شد.
    

تولیت آستان قدس، نوروز 
مشخص می شود

ســیداحمد علم الهدی، امام جمعه مشــهد و 
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: 
گزینه هایی برای تولیت آستان قدس رضوی مطرح 
هستند که رهبری فرمودند در سفر نوروزی به مشهد 

مشخص خواهند کرد.
    

استیضاح حجتی کلید خورد
سیدجواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شورای اسالمی به مهر گفت: روز 
گذشته وزیر جهاد کشاورزی برای ارائه گزارشی از 
تنظیم بازار شب عید در کمیسیون صنایع حضور 
نیافت. این موضوع موجب شد استیضاح وی با بیش 
از 30 امضا کلید بخورد. وی ادامه داد: مشکالت بازار 
تأمین گوشــت، مرغ و کاالهای اساسی از یک سو 
و عدم پاسخگویی وزیر و ارائه برنامه برای حل این 
مشکالت از سوی دیگر موجب انتقاد نمایندگان و 

امضای این استیضاح شده است.
    

FATF سازوکاری برای 
جلوگیری از اختالس هاست

حشمت اهلل فالحت پیشــه، رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به ایسنا گفت: 
FATF  ساز و کاری است که در صورت استفاده 
الزم از آن می توان جلوی خیلــی از اختالس ها و 
جرایم ســازمان یافته بین المللی به خصوص در 
بعد مالی را گرفت و افراد را تحت تعقیب قرار داد. به 
عبارت دیگر این موضوع شبیه اینترپل است که ما 
می توانیم از آن استفاده کنیم. ولی نباید از این نکته 
غافل شد که ممکن است در طرف مقابل دشمنان 
استفاده خاص خود را کنند. این طبیعی است که 
برخی کشورها حسن نیت نداشته باشند، پس ما باید 
ضمن بهانه زدایی به گونه ای عمل کنیم که بتوانیم از 

این موضوع حداکثر استفاده را ببریم.

خبرگزاری قطری العربی 
الجدید نوشت: تمام 

تحوالت این سفر و حواشی 
آن دال بر این است که ایران 

می خواهد به کشورهای 
جهان و در صدر آنها امریکا 

این پیام را ارسال کند که 
تهران یک طرف قدرتمند 

در عراق است 

برایان هوک: ایران به دنبال 
آن است که عراق را به یکی 

از استان های خود تبدیل 
کند تا از این طریق یک راه 
نظامی در شمال خاورمیانه 

ایجاد کرده و با استفاده از 
این راه بتواند موشک و 

سالح منتقل کند!

دادستان تهران با تاکید بر اینکه در پرونده بازرگانی 
پتروشیمی اختالسی در کار نیســت، گفت: اتفاقی که 
جرم شده این اســت که متهمان استفاده های شخصی 
کرده اند. آنچه که می خواستند وارد کنند را وارد نکردند 
و شرکت هایی در آلمان و ترکیه و دوبی درست کردند و 
بخشی از دالرها را به حساب های خود ریختند و مجموع 
پول هایی که برداشته اند ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون 
دالر است و مبلغ ریالی آن حدود ۶۵ میلیارد تومان است 

که سوءاستفاده کرده اند.
عباس جعفری دولت آبادی در گفت وگویی رادیویی 
در این باره ادامه داد: این پرونده از مهم ترین پرونده هایی 
بوده که در سال 9۱ در دادســرای تهران تشکیل شده 
و تحریم های آمریکا در آن دوره آغاز شــد. سال 88 که 

شــرکت پتروشــیمی بازرگانی ایران واگذار می شود و 
کسانی که این شــرکت را خریداری می کنند به لحاظ 
اقداماتی که انجام دادند این پرونده تشــکیل می شود. 
اوال اختالسی در کار نیســت. اینکه روزنامه هایی تیتر 
کردند، ۶ میلیارد دالر یا یورو اختالس، کذب است. یک 
شرکت خصوصی است و نمی تواند اختالس کند. مجموع 
۶ میلیارد دالری که اعالم شد مجموع معامالت مالی این 

پرونده بوده است نه مجموع میزان رد  مال پرونده.
وی افزود: در این پرونــده  حق العمل کاری به حالت 
اقدام مالکانه تبدیل شد و اصل ارز را که نیاوردند بلکه آنها 
رفتند مدرک ســوزی کردند و یا با تاخیر از منشا داخلی 
پرداخت کردند. مجموع عملیات آنهــا ۶ میلیارد دالر 

شده است.

وی تاکید کرد: پرونده پتروشــیمی فساد بوده ولی 
اختالس نبوده اســت. چرا این پرونــده اخالل در نظام 
اقتصادی بــوده؟ زیرا ارزهــا را باید به بانــک مرکزی 
می دادند. برخی روزنامه ها فضاسازی کردند و یک پرونده 
فســاد که برای ما فرصت بود که به مردم اعتماد بدهیم 

که دستگاه قضایی به امور توجه دارد را تبدیل به تهدید 
کردند و ذهن مردم را خراب کردند و گفتند همه بردند 

و اختالس کردند.
اینترپل باید برای تحویل خاوری

همکاری کند
دادســتان تهران درباره پرونده خاوری گفت: ایشان 
غیابا محکوم شــده ولی پلیس بین الملل باید همکاری 
کند. امیدوارم تحویلش به ایران عملی شــود. هیچ خط 
قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد حتی اگر خاوری 

در غرب باشد.
وی افزود: وقتی غرب متهمــان مالی را پناه می دهد 
و به ایران نمی دهد و  چه انتظــاری دارند ایران به غرب 

اعتماد کند.
جعفــری دولــت آبــادی دربــاره فــرار مرجان 
شیخ االسالمی در پرونده پتروشیمی گفت: ایشان حتما 
اگر به ایران بیاید یا از طریق پلیس بین الملل تحت تعقیب 

قرار گیرد، جزو متهمان اصلی پرونده است.

دادستان تهران با اشاره به پرونده بازرگانی پتروشیمی:

اختالسی در کار نیست


