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موافقترهبرمعظمانقالبباعفو
یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

تبریکروحانی
به تولیت آستان قدس رضوی

رئیــس جمهــوری در پیامی با تبریک انتصاب حجتاالســام والمســلمین
احمد مروی از سوی رهبر معظم انقالب به «تولیت آستان قدس رضوی»،
ابــراز امیــدواری کــرد :در پرتو توجهــات آن امام رئــوف ،با درایــت و اهتمام
جنابعالــی ،بیــش از پیش زمینههــای بهرهمندی مردم متدیــن و والیتمدار
ایران عزیز و سایر کشورهای اسالمی از فیوضات معنوی و برکات آن آستان
مقدس ،فراهم شود.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاست جمهوری ،در پیام حجتاالسالم
حســن روحانی خطــاب به مــروی آمده اســت :انتصاب جنابعالی از ســوی
رهبــر معظــم انقالب به تولیت آســتان قــدس رضوی را که نشــان از صدق
و تعهــد ،امانتــداری و تداوم حســن اعتماد معظم له در ســالهای طوالنی
است ،صمیمانه تبریک میگویم.
بی شــک انوار متبرک و مطهر آســتان ثامن االئمــه حضرت امام علی
ابن موســی الرضا (ع) که همــواره کعبه آمال ارادتمنــدان ائمه هدی (ع)
اســت ،نعماتی فراوان برای مسلمانان و شــیعیان جهان به همراه داشته
و تولیــت آن آســتان مبارک و خدمت صادقانه به زائــران و مجاوران حرم
نورانی آن حضرت؛ توفیقی بزرگ برای همه خادمان آن مضجع شــریف
است.
اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیــس جمهــور هــم در گفتوگــوی
تلفنی با حجتاالســام والمســلمین «احمد مروی» تولیت جدید آستان
قــدس رضــوی ضمن تبریــک انتصاب وی ،گفــت :دولت بــرای همکاری
گســترده در زمینههــای مختلف اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگی آمادگی
کامل دارد.

اطالعیه وزارت علوم:
مدرکتحصیلینوبختموردتأییداست

ëëنوبخت ،همدانشگاهی «آدام همیلتون» در دانشگاه پیزلی
ســازمان برنامه و بودجه در واکنش به شــایعه جعلی بودن مدرک دکترای
«محمدباقر نوبخت» رئیس این سازمان ،اعالم کرد که وی دانش آموخته
دانشــگاه پیزلــی و همدوره «شمشــاد اختر» معاون اســبق بانــک جهانی و
«آدام همیلتــون» اقتصــاددان و سیاســتمدار اســکاتلندی بــود .به گزارش
ایرنا ،در تعطیالت نوروزی «داود سوری» اقتصاددان و عضو هیأت علمی
دانشــگاه شــریف ادعا کرد که مدرک «محمدباقر نوبخت» رئیس ســازمان
برنامه و بودجه جعلی است.
وی گفت که «یک دانشگاهی وجود دارد به نام دانشگاه غرب اسکاتلند
که پردیسی دارد در شهر کوچکی به نام پیزلی .کل دانشگاه غرب اسکاتلند
رشــته اقتصاد ندارد ،فقط یک مدرســه کســب و کار دارد که  MBAمیدهد
و باالترین مدرکی هم که ارائه میدهد ،درجه کارشناســی ارشــد است .من
نمیدانم ایشان چگونه دکترا گرفته است».
بــا انتشــار ایــن مطلــب در فضــای مجــازی ،ســازمان برنامــه و بودجــه
بالفاصلــه اطالعیهای منتشــر کــرد و توضیحاتی ارائــه داد .در این اطالعیه
آمــده اســت :این ادعــا که اصالً چنین دانشــگاهی وجــود نــدارد ،از پایه بی
اســاس اســت چــرا که به آســانی از طریق اینترنــت و مراجعه به ســایت در
دســترس همگان یعنی ویکیپدیا مشخص است که دانشگاه پیزلی از قرن
نوزدهــم وجــود داشــته و از ســال  ٢٠٠٧پس از گســترش به دانشــگاه غرب
اسکاتلند تغییر نام یافته است.
همچنیــن در ســایت ایــن دانشــگاه هم تصویــر «محمدباقــر نوبخت»
بــه عنــوان دانش آموخته مشــهور و جزو فارغالتحصیالن بنام و برجســته
آن دانشــگاه معرفی شــده و هم مقطع تحصیلی دکتــرای  PhDهمراه با
عنوان تز و ســال اخذ مــدرک ( )2005در صفحه کتابخانه منعکس شــده
است.
در ادامــه ایــن جوابیــه آمــده اســت :در شــرایط کنونی کشــور کــه نیاز به
وحــدت و همدلــی وکمــک همگانــی به مســئوالن برای غلبه بر مشــکالت
اســت و ایــن مهم بارها مورد تأکیــد رهبر معظم انقالب قرار گرفته اســت،
با تمســک به شبهه سســت ادغام یک دانشگاه در دانشگاهی دیگر و تغییر
نــام آن نســبت به پمپــاژ دروغ به اذهان عمومی دســت میزننــد در حالی
که مدرک دکترا بر اســاس مستندات غیرقابل خدشه و انکار در سال 2005
( )1384بــا دفــاع از تز دکترا تحت عنوان «نقش قانون کار در روابط کارگر و
بازار کار در ایران» اخذ شده و مراحل تأیید آن نیز در وزارت علوم در دولت
نهم طی شده است.
همچنین سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده که حق خود برای پیگیری
قضایی این مسأله به دلیل تشویش اذهان عمومی را محفوظ میداند.

رهبر معظم انقالب در دیدار نخستوزیر عراق:

کاری کنید نظامیان امریکا زودتر از عراق خارج شوند

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای رهبــر معظم
انقالب اســامی عصر دیــروز (شــنبه) در دیدار
آقــای عــادل عبدالمهدی نخســتوزیر عراق و
هیأت همراه ،با اشــاره به آمیختگــی اعتقادی،
فرهنگی و تاریخــی دو ملت ایران و عراق تأکید
کردند :روابط جمهوری اســامی ایــران و عراق
فراتر از روابط دو کشــور همســایه است و دولت
و ملت ایران ،پیشــرفت و ســعادت عــراق را به
نفع خــود میدانند ،امــا امریکاییهــا بر خالف
اظهــارات لفظــی خــود دموکراســی و مجموعه
فعــاالن سیاســی کنونی عــراق را به ضــرر خود
میداننــد و بر همین اســاس دولت عــراق باید
کاری کنــد که نظامیان امریکایی هر چه زودتر از
عراق خارج شوند.
بــه گــزارش پایگاه اطالعرســانی دفتــر رهبر
معظــم انقــاب ،حضــرت آیــتاهلل خامنهای
بــا قدردانــی از مواضع هوشــمندانه و حکیمانه
آقای عادل عبدالمهدی نسبت به مسائل عراق
و منطقــه ،بــه ظرفیتهــای انســانی این کشــور
اشــاره کردنــد و گفتنــد :از جملــه ظرفیتهــای
انســانی عراق ،جوانان این کشــور هستند که در
قضیــه مقابله بــا فتنــه داعش ،امتحــان خوب
و تحســینبرانگیزی دادنــد و آنچه اتفــاق افتاد
حادثهای تاریخی بود.
حضــرت آیتاهلل خامنــهای از دانشــمندان
و فرزانــگان عراقــی بــه عنــوان یکــی دیگــر از
ظرفیتهــای انســانی ایــن کشــور نــام بردنــد و

افزودند :امریکاییهــا در همان اوایل حضور در
عراق ،تعــداد زیادی از دانشــمندان این کشــور
را به قتل رســاندند زیرا آنهــا اهمیت این ثروت
مهم را میدانستند.
ایشــان با تأکید بر اینکه ظرفیتهای انسانی
و منابــع غنــی زیرزمینــی عراق ،این کشــور را به
تأثیرگذارتریــن کشــور در جهــان عــرب تبدیــل
خواهد کــرد ،گفتنــد :امریکاییهــا و دنبالههای
آنهــا در منطقــه ،بــا تبدیــل شــدن عــراق بــا
چارچــوب دموکراســی فعلــی و شــخصیتها و
جریــان کنونی در رأس کار ،مخالفنــد و آن را به
ضرر منافع خود میدانند.
ایشان با تأکید بر اینکه اگر دولت و مسئوالن
عراقــی دنبالــه رو امریــکا باشــند آنها مشــکلی
نخواهنــد داشــت ،افزودنــد :دولــت و مجلــس
عــراق و مجموعــه فعــاالن سیاســی کنونــی در
این کشــور بــرای امریکاییها نامطلوب هســتند
و بر همین اســاس آنهــا برای خــارج کردن این
مجموعــه از صحنــه سیاســت عــراق طراحــی
میکنند.
رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکیــد بــر اینکــه
اظهــارات لفظــی امریکاییهــا و ســعودیها
درباره عراق با نیات درونی آنها متفاوت است،
خاطرنشان کردند :آنها در مقطعی که داعش،
موصل را اشــغال کرد ،برای آنها پول و ســاح و
تجهیــزات ارســال میکردنــد و اکنون کــه عراق
بر داعش غلبه پیدا کرده اســت ،اظهار دوســتی

میکنند.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا اشــاره بــه
ســخنان نخســتوزیر عــراق مبنــی بــر حضــور
بقایــای داعــش در عــراق گفتنــد :بایــد کامــاً
هوشــیار بــود زیــرا آنهــا اگــر در دولــت و ملــت
عراق ،لحظهای احساس ضعف کنند ،بار دیگر
جنایات خود را آغاز خواهند کرد.
رهبــر انقــاب اســامی حضــور نظامیــان
امریکایــی در کشــورهای منطقــه را بــه ضــرر
کشــورها و ملت های منطقه دانستند و خطاب
به نخســتوزیر عــراق تأکید کردنــد :باید کاری
کنید که امریکاییها هرچه زودتر نظامیان خود
را از عراق خارج کنند زیرا آنها در هر کشوری که
بــرای مدت طوالنــی حضور نظامی داشــتهاند،
روند بیرون راندن آنها دچار مشکل شده است.
ایشــان هــدف امریــکا از حضــور در عــراق را
فراتــر از حضور نظامی صرف خواندند و گفتند:
آنهــا بــه دنبــال حضــور و منافــع بلندمــدت و
تشــکیل دولتی همچون دولــت های نظامی در
اوایل اشغال عراق هستند.
حضرت آیتاهلل خامنهای به موضوع تأثیر
پیشــرفت علمی بر آبادانی و عمران کشــور نیز
اشــاره کردنــد و افزودنــد :به عنوان یــک تجربه
پیشرفت علمی در عراق را زمینهساز مصونیت
مستمر در عرصههای مختلف میدانیم.
ایشــان همچنین ارتباط بیش از پیش دولت
عــراق بــا مرجعیــت را بســیار مفید و ســودمند

خواندنــد.در ایــن دیــدار کــه آقــای روحانــی
رئیــس جمهور نیــز حضور داشــت ،آقای عادل
عبدالمهــدی نخســتوزیر عــراق ضمــن ابراز
خرســندی فــراوان از دیــدار بــا رهبــر انقــاب
اســامی گفت :نظام جمهوری اسالمی و ملت
ایــران همواره در شــرایط ســخت در کنار دولت
و ملــت عراق بوده اســت که آخرین مــورد آن،
غلبه عراق بر داعش ،با حمایتهای جمهوری
اسالمی ایران بوده است.
وی بــا تأکیــد بــر اینکه بــه رغم از بیــن رفتن
تشــکیالت داعش اما هنوز عناصــر آن در عراق
حضــور دارند ،افزود :با وجود همه این مســائل
امــروز مــردم عــراق در شــرایط امنیــت و ثبات

خوبی بسر میبرند.
نخســتوزیر عراق با اشــاره به ســفر چندی
پیش آقای روحانی به بغداد و دیدارهای دیروز
در تهران خاطرنشــان کــرد :در نتیجه مذاکرات
انجــام گرفتــه ،توافقهای خوبــی در زمینههای
احداث راه آهن ،تأسیس شهرک های صنعتی،
گســترش روابط تجاری ،حمل و نقل و الیروبی
اروند به دست آمده است.
آقای عادل عبدالمهدی در پایان تأکید کرد:
روابــط عراق با جمهوری اســامی ایــران روابط
ویــژهای اســت و ما اعــام کردهایم کــه هیچگاه
بــه تحریمهــای امریکا بــر ضد ایــران نخواهیم
پیوست.

نخست وزیر عراق و رئیس جمهوری ایران بر اجرایی شدن توافقات دو کشور تأکید کردند

دوران طالیی روابط تهران -بغداد
تنهــا چنــد هفتــه پــس از ســفر مهــم حســن
روحانــی ،رئیــس جمهــوری ایــران بــه عــراق
کــه در روزهــای پایانــی ســال گذشــته صــورت
گرفــت و بــه تقویت رابطــه راهبــردی تهران و
بغــداد انجامید ،نخســت وزیر این کشــور راهی
تهران شــد .ســفر عادل عبدالمهدی درست در
شــرایطی که حضور اخیر هیأت عالیرتبه ایرانی
در عــراق با اســتقبال ویژه مقامهای این کشــور
روبهرو شــد و همزمان امریکا تهدید کرده است
معافیــت مشــتریان نفتی ایــران از جمله عراق
را از تحریمهــای ضــد ایرانــی تمدیــد نمیکند،
نشانهای است بر این واقعیت که رابطه سیاسی
و راهبــردی ایــن دو همســایه تحت تأثیــر اراده
برخی بازیگران منطقهای و غیرمنطقهای برای
شکســتن پل ایــن رابطه قــرار نمیگیــرد .عادل
عبدالمهــدی پیشتــر ســفر رئیــس جمهــوری
ایــران بــه بغــداد را نقطــه عطفی در مناســبات
راهبــردی دو کشــور خوانده و همزمــان روحانی
عمیقتر کــردن ابعاد همکاریهای همه جانبه
اقتصادی و سیاسی و فرهنگی دو کشور را هدف
مشــترک مقامهای کنونی دو کشــور اعالم کرده
بــود .اهدافی که به نظر میرســد به رغم تالش
پیــدا و پنهان امریکا و شــرکای منطقــهایاش از
جمله ریاض برای به بن بســت کشــاندن آن به
دلیل نزدیکــی و درهم تنیدگی روابط دو کشــور
دور از دســترس مینماید .این رابطه در دوران
چند ســاله همراهی نیروهای مستشــاری ایران
بــا ارتــش و نیروهای مردمی عــراق در مبارزه با
داعــش و همچنین برقــراری مبــادالت تجاری
دســتکم  12میلیــارد دالری کــه قــرار اســت در
دوران تحریــم به ریال ،دینار و یورو انجام شــود
و در طــول ســالهای اخیــر روابــط تنگاتنگــی را
میــان صنعــت و تجارت دو کشــور ایجــاد کرده،
ابعــاد عمیقی یافتــه است.نخســت وزیر عراق
در حالی پیش از ســفر به تهران تأکید داشته که
بغــداد در قبــال تحریمهای امریــکا علیه ایران
وارد هیچ محوری نمی شود که انتشار خبرهایی
همچون حضــور هیأت اقتصادی عربســتان به
عراق درســت پس از ســفر روحانی به بغداد که
بــا طرح وعدههای پر و پیمــان اقتصادی به این
کشــور همــراه بــوده اســت و مجمــوع اقدامات
ریاض حکایت از آن دارد اســتراتژی سعودی بر
اختالف افکنی میان ایران و عراق اســتوار است.
رویکــردی که به نظر میرســد رابطــه تنگاتنگ
تهــران و بغــداد و نفــوذ سیاســی و فرهنگــی
کشورمان در میان جریانهای سیاسی و مذهبی
مختلف عراق مانع از به ثمر رسیدن آن شود.
عــادل عبدالمهــدی در چنیــن شــرایطی به
تهــران آمــد و در کاخ ســعدآباد مورد اســتقبال
ویژه رئیــس جمهوری ایران قــرار گرفت .گرچه
ارتقــای همکاریهــای دوجانبــه در زمینههــای
مختلف سیاســی ،اقتصادی و فرهنگی از جمله
محورهای گفتوگوی ســران دو کشــور به شــمار
میآیــد اما تأکید بر توافقات مهم صورت گرفته
در بغــداد از مهمتریــن مباحث صــورت گرفته
بــود .چنان که روحانی و عادل المهدی با اشــاره
به ضــرورت تالش وزرا و مســئوالن دو کشــور در
راســتای توســعه ،تحکیم و تعمیــق همه جانبه
مناســبات دوســتانه فیمابیــن ،بــر اهتمــام و
جدیــت دو دولــت در مســیر گســترش بیــش از
پیــش روابط تجاری و اقتصــادی تهران -بغداد
و تسهیل شــرایط برای همکاریهای نزدیکتر
تجار ،فعاالن اقتصادی و بخشهای خصوصی
ایــران و عراق تأکیــد کردند .این در حالی بود که

همزمان با این ســفر ســومین نشست مشترک
اقتصــادی ایــران و عراق هم با حضــور اعضای
اتاق مشترک دو کشور در تهران برگزار شد.
ëëتسریع اجرای توافقات دوجانبه
از مهمتریــن توافقــات ایــران و عــراق که در
خالل ســفر چند هفتــه پیش رئیــس جمهوری
ایــران به بغــداد صــورت گرفت ،رایگان شــدن
روادیــد برای اتباع دو کشــور بود کــه روحانی روز
گذشــته و در خالل دیدار با عــادل عبدالمهدی
اجرایــی شــدن آن در فاصله کمتــر از یک ماه از
مذاکــرات انجام شــده را نشــان دهنــده عزم دو
طــرف بــرای پایبنــدی به تعهــدات فــی مابین
دانســت .نخســت وزیــر عراق نیــز این اقــدام را
مثبت و در مسیر توسعه بیش از پیش مناسبات
و همکاریهــای فیمابیــن ارزیابــی کــرد و آن را
زمینــه مناســبی بــرای ایجاد تســهیالت بیشــتر
جهــت ارتباط نزدیک میــان مــردم ،بازرگانان،
فعاالن اقتصادی ،تجار ،دانشجویان و طالب دو
کشور دانست .از سوی دیگر در جریان سفر مهم
روحانــی به بغــداد بود کــه دو طرف کوشــیدند
بــر اختالفــات مرزی که پس از  8ســال جنگ بر
مناسبات ایران و عراق سایه انداخته بود ،نقطه
پایان بگذارند .چنانکه سران دو کشور در بغداد
در بیانیه مشــترکی بر اجرای عهدنامه  13ژوئن
 1975تأکید و اعالم کردند که عملیات مشترک
ط العــرب)
پاکســازی و الیروبــی ارونــد رود (شــ 
را بــرای بازگردانــدن کانــال اصلــی کشــتیرانی
(تالوگ) که مبنای مشخص کردن خط مرز آبی
دو کشــور در اروند رود است ،در اسرع وقت آغاز
میکنند .تصمیمی که بــه معنای توافق نهایی
بــرای احیای یــک توافــق تاریخــی درخصوص
نحوه حل اختالفات دیرینه دو کشــور بود .اینک
حضور نخســت وزیر عراق در تهران به تســریع
برنامهریــزی و پیگیری اقدامــات فنی درجهت
انجــام الیروبی اروند رود انجامیــده که به گفته
روحانی قرار است توســط دو دولت تا پایان ماه
رمضان انجام شود و کمتر از  6ماه دیگرعملیات
اجرایی آن آغاز شود.
ëëزمینههای مشترک همکاری اقتصادی
رئیس جمهوری ایران و نخســت وزیر عراق
روز گذشته و در خالل جلسه مشترک هیأتهای
عالی رتبه و همچنین نشست مشترک خبری بر
توســعه ابعاد مختلف همکاریهای اقتصادی
شامل توسعه روابط و همکاریها در زمینه برق،
انرژی و اتصال راهآهن دو کشور به هم ،گسترش
تعرفــه ترجیحــی و تجــارت آزاد میــان ایــران و
عــراق ،ایجاد شــهرکهای صنعتی مشــترک و
دعوت از ســرمایهگذاران و کارآفرینان دو کشــور
بــرای فعالیت در ایــن مناطــق و همکاریهای
مشــترک در زمینــه اســتاندارد کاالهــا ،انتقــال
تجربیــات و اجــرای خدمــات فنــی و مهندســی
ایران در زمینه ســاخت مســکن ،نیروگاه ،ســد و
اجرای شــیوههای نوین آبیاری به عراق و تأکید
بر آمادگی ایران برای همکاری میان بخشهای
دانشــگاهی و حوزوی و افزایش سطح مبادالت
تجاری تهران و بغداد به افق  20میلیارد دالری
مد نظر دو کشور در سالهای آینده تأکید کردند.
رئیــس جمهوری ایران با اشــاره به همکاری دو
کشــور برای توسعه مســیرهای زمینی به عنوان
یکــی از اقدامــات مشــترک بــه اتصــال راهآهن
شلمچه به بصره اشاره و تأکید کرد که این اقدام
نــه تنهــا عــراق را به ایــران بلکه این کشــور را به
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وزارت علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری طی اطالعیهای
اعــام کــرد :مــدرک
تحصیلــی دکتــر نوبخــت
و اعتبــار دانشــگاه محــل
تحصیــل وی مــورد تأییــد
اســت.به گزارش «ایران»
به دنبال اســتعالم برخی
رســانهها در مورد اصالت
و اعتبار مــدرک تحصیلی
دکتــری جناب آقــای دکتر
محمــد باقــر نوبخــت
موضــوع توســط اداره کل ارزشــیابی مــدارک تحصیلی دانــش آموختگان
خارج از کشــور بررســی و مشــخص شــد که بــا توجه بــه ســوابق موجود در
پرونده ارزشــیابی مدرک تحصیلی ایشــان ،صحت تعلــق و صدور مدرک
دکتــری آقای دکتــر نوبخت ،به تأیید ســفارت جمهوری اســامی ایران در
انگلســتان رســیده و در دی ماه ســال  ۱۳۸۹مورد ارزشــیابی این وزارتخانه
قرار گرفته و به عنوان دکتری در رشته اقتصاد تأیید شده است .شایان ذکر
اســت که اعتبار دانشگاه محل تحصیل ایشان نیز تأیید شده است.
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بــه مناســبت فــرا رســیدن مبعــث حضــرت ختمــی
مرتبــت محمــد مصطفــی (ص) و ســالروز جمهوری
اخبار اســامی ایــران (دوازدهــم فروردیــن) ،رهبــر معظم
انقالب اســامی با پیشــنهاد عفــو یا تخفیــف و تبدیل
محکومــان محاکــم عمومی و
مجــازات یکهــزار و یکصــد و هفــده نفــر از
ِ
انقــاب ،ســازمان تعزیــرات حکومتــی و ســازمان قضایی نیروهای مســلح
موافقت کردند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری ،حجتاالسالم
والمســلمین ابراهیــم رئیســی رئیــس قــوه قضائیــه در نامــهای بــه رهبر
انقــاب اســامی ،پیشــنهاد عفــو یــا تخفیــف و تبدیــل مجــازات ایــن
محکومان را که در اداره کل عفو و بخشــودگی قوه قضائیه واجد شــرایط
الزم تشــخیص داده شــدهاند ،ارائــه کرد که ایــن پیشــنهاد در اجرای بند
 11از اصــل  110قانون اساســی مورد موافقت حضــرت آیتاهلل خامنهای
قرار گرفت.
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محورهای مهم سخنان روحانی و عادل عبدالمهدی

 ëëتوســعه روابــط بانکــی و همکاریهــای
بانکهــای مرکــزی ایــران و عــراق در تســهیل
بـــــرش
شــرایط بــرای گســترش تبــادالت مالــی و
همکاریهای تجاری و اقتصادی فیمابین حائز اهمیت است.
 ëëباید بــه گونــهای برنامهریزی کنیم کــه اقدامات فنــی در جهت
انجام الیروبی شــط العرب یــا اروند رود توســط دو دولت تا پایان
ماه رمضان انجام شــده و بتوانیم در تابســتان ســال جاری شــاهد
عملیات اجرای آن باشیم.
 ëëباید در راســتای گســترش تعرفــه ترجیحی و تجــارت آزاد میان
ایران و عراق برنامهریزی و اقدام کنیم.
 ëëایجاد شــهرکهای صنعتی مشترک و دعوت از سرمایهگذاران و
کارآفرینان دو کشــور برای فعالیت در ایــن مناطق و همکاریهای
مشــترک در زمینــه اســتاندارد کاالهــا موجــب توســعه روابــط و
تبادالت تجاری ایران و عراق خواهد بود.
 ëëباید تالش کنیم که ســطح مبادالت تجاری ایران و عراق به افق
 20میلیارد دالری مد نظر دو کشور در سالهای آینده برسد.
 ëëبازگشــت امنیت کامل به سوریه و توسعه این کشور برای ایران
و عراق به عنوان دو کشور تأثیرگذار در منطقه حائز اهمیت است.
 ëëهمواره قــدس را به عنــوان پایتخت اصلی و دائمی فلســطین
پاکســتان ،افغانستان ،آســیای مرکزی ،روسیه و
چین متصل خواهد کرد.
اهمیــت همکاریهــای اقتصــادی ایــران و
عراق بویژه در زمینه انرژی و نفت و گاز در حالی
معنادارتــر میشــود کــه دولتمــردان امریکایی
میکوشند با ایجاد فشار به این کشور و همچنین
بهره گیری از دشــمنی برخی کشورهای منطقه
علیه ایــران سیاســت بازگشــت تحریمها علیه
ایــران را کارآمدتر از گذشــته ســازند .تصمیمی
کــه مقامهــای کشــورمان بــرای مواجهــه با آن
میکوشــند از جایگاه و نفوذ منطقهای خود نزد
کشــورهای دوســت و همســایه همچــون عراق
اســتفاده کــرده تــا در صــورت امــکان از طریــق
ایــن کشــورها بتوانند اثرات تحریمهــا را کاهش
دهنــد و یا برای دور زدن تحریمها از کشــورهای
همســایه نیــز بهــره گیرنــد .این در حالی اســت
کــه ایــران میکوشــد در روند بازســازی عراق در
دوران پسا داعش نیز نقش فعالی داشته باشد.
حضــوری کــه در هر ســطحی خوشــایند امریکا
نبوده و نیســت و رفــت و آمد متقابل مقامهای
ایران و عراق میتواند فرصت مناســبی را برای
بخشهای خصوصی ،مهندســی و ساختمانی

قلمــداد میکنیــم ،هــر اقدامی برخــاف ایــن را مغایر بــا تاریخ و
مقررات سازمان ملل دانسته و آن را محکوم میکنیم.
 ëëبیتردیــد جــوالن بخشــی از خــاک ســوریه اســت کــه توســط
اشــغالگران غصب شــده و هیچ نظری نمیتواند در این واقعیت
تاریخی خلل ایجاد کند.
 ëëمحورهای مهم سخنان عادل المهدی
 ëëســفر رئیس جمهوری ایران به عراق ،سفری کلیدی و تاریخی بود
چرا که توانست دستاوردهای فراوانی را به همراه داشته و مشکالتی
که در مسیر توسعه همکاریهای دو کشور بود را از میان بردارد.
 ëëبایــد در راســتای توســعه روابط و همکاریهــای ایــران و عراق در
بخشهای مختلف علمی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی در راستای
منافع متقابل دو ملت تالش کنیم.
 ëëباید در راستای توسعه همکاریها در بخشهای مختلف از جمله
انــرژی ،برنامهریــزی در زمینه سیاســتهای مشــترک آبــی ،ایجاد
مناطق مشترک تجاری ،تبادالت علمی و فناوری ،مبارزه با تروریسم
و قاچاق مواد مخدر تالش کنیم.
 ëëبراســاس قانون اساســی عراق هرگز اجازه نمیدهیم که از خاک
عراق علیه دیگر کشــورها بویژه ایران اســتفاده شــود و در این مسأله
جدیت داریم.

ایــران بــرای حضــور در عــراق فراهم کنــد .چه
مقامــات عراقــی نیز بارهــا از تمایل خــود برای
حضــور دولتها و بخش خصوصی کشــورهای
همسایه در روند بازسازی عراق خبر داده اند.
ëëسابقه درخشان یک همکاری
بــی تردیــد یکــی از مهمتریــن وجــوه توافق
مشــترک مقامهای ایران و عراق تأکید بر لزوم
اســتمرار همکاریهــای امنیتــی در مواجهــه بــا
گروههای تروریستی و نقشآفرینی مؤثر دو کشور
بــا هــدف فــرو کاســتن از بحرانهــای منطقهای
است .کمک مستشاری ایران به عراق در جنگ با
داعش و به تبع آن افزایش دامنه حضور سیاسی
و مستشــاری ایــران در عراق باعث شــد تــا روند
مبارزه دولت بغداد با داعش گسترش یابد و یکی
از عوامل اصلی موفقیت این کشــور در ریشه کن
کردن این گروه تروریســتی در عراق باشد .وجود
چنین سابقه ای از همکاری درخشان در کارنامه
روابط دو کشــور که با اســتقبال مقامهای هر دو
طرف برای تداوم بخشــیدن به این همکاریها
روبهرو شــده اســت در حالی است که همزمان
تحــرکات سیاســت خارجــی عربســـــــــــــــــــــتان

ســعودی به ویــــــــــــــژه از زمــان اوج گیری تنش
میانایـــــــــــــرانوامریکاابعادگستردهتری یافته و
مقامهای ســعودی در حال تدارک برای خنثی
کــردن نزدیــکان و متحــدان ایــران در منطقــه
هســتند .در ایــن زمینــه عــراق نزدیکتریــن و
محتملترین گزینه برای عربستان است .اگرچه
جنگ فرساینده سعودیها در یمن و نیز ناکامی
در عــراق و ســوریه از یکســو و نیــز بیثمــری
ایجاد ائتالفهایی چون ائتالف علیه تروریســم
یــا گــردآوردن برخی کشــورهای اســامی علیه
ایران ،راهکار اســتفاده از مشــوقهای اقتصادی
و ایجــاد ائتالفهای جدید و مؤثــر منطقهای را
پیشپــای عربســتان قرار داده اســت اما به نظر
میرســد کــه راهــکار یاد شــده ذیل عزم راســخ
مشارکت راهبردی ایران و عراق حرف چندانی
برای گفتن نداشــته باشــد .چنانکه سخنان روز
گذشــته عــادل عبدالمهدی در نشســت خبری
مشترک با حسن روحانی یادآور چنین گزارهای
اســت آنجا که میگوید«:تالش میکنیم روابط
ما بیش از پیش گســترش یابــد .روابط تهران –
بغداد میتوانــد الگویی برای روابــط ما با دیگر
کشورهای منطقه باشد».

