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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیسجمهوری عراق:

«عراق قدرتمند و آرام»
ِ
مقابل دشمنان
با قدرت بایستید

حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی عصر
دیــروز (شــنبه) در دیدار آقــای برهم صالح رئیــس جمهوری
خبر عــراق و هیــأت همــراه ،بــا ابــراز خرســندی از بــــــــــــــــرگزاری
موفقیت آمیز انتخابات پارلمانی در عراق و انتخاب رئیس جمهوری و نخست وزیر
و مسئوالن دیگر و ایجاد ثبات و استقرار ،تأکید کردند :راه غلبه بر مشکالت و مقابله با
توطئههای بدخواهان ،حفظ اتحاد ملی در عراق ،شناخت صحیح دوست و دشمن
و ایستادگی در مقابل دشمن وقیح ،تکیه بر نیروی جوانان و حفظ و تقویت ارتباط با
مرجعیت است.
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای دیدار با تبریک به آقای برهم صالح بهدلیل برگزیده
شــدن برای مســئولیت بزرگ ریاســت جمهوری در کشــور مهم عراق ،بــه ارتباطات
ریشــهدار و عمیق و تاریخی دو ملت ایران و عراق اشــاره کردند و گفتند :ارتباطات دو
ملت بی نظیر است که نمونه بارز آن ،پیادهروی بزرگ اربعین است.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای با اشــاره به حضــور بیــش از دو میلیــون زائــر ایرانی در
راهپیمایــی اربعین امســال خاطرنشــان کردنــد :دلهای همــه زائران ایرانــی بعد از
بازگشــت ،مملــو از تشــکر از میهماننــوازی مردم عراق بــود و این نشــانگر بزرگواری
حداکثــری عراقیهــا در میزبانی از زائران ایرانی اســت و این میهمان نــوازی و ارتباط
ِ
همراه با مهر و محبت میان دو ملت جز با زبان هنر قابل بیان نیست.
رهبــر انقالب اســامی با تشــکر صمیمانــه از رئیس جمهوری ،نخســت وزیــر و دیگر
مســئوالن و ملــت عراق به دلیــل میهماننوازی کم نظیــر در ایام اربعیــن ،به رنج و
محنت مردم عراق در دورانهای گذشــته اشاره کردند و گفتند :اکنون که ملت عراق
بعد از دورانهای اســتبدادی ،صاحب کشــور اســت و اســتقالل و حــق رأی و انتخاب
دارد ،برخی دولتها و کشورهای بدخواه به دنبال آن هستند تا مردم عراق طعم این
روی آرامش را نبینند .حضرت
پیروزی و دســتاورد بزرگ را نچشند و عراق و منطقهِ ،
آیتاهلل خامنهای تأکید کردند :تنها راه مقابله با این توطئهها ،حفظ و تقویت اتحاد
میان گروههای عراقی اعم از عرب و ُکرد و شــیعه و سنی است.رهبر انقالب اسالمی،
شــناخت دقیق و صحیح دوســت و دشمن را در سیاست خارجی بسیار مهم ارزیابی
و خاطرنشــان کردند :برخی دولتها در منطقه و در خارج از منطقه بشــدت نســبت
به اســام ،شــیعه و ســنی و عراق ،بغض و کینه دارند و در امور داخلی عراق دخالت
میکنند که باید در مقابل آنها با قدرت ایستاد و درخصوص ایستادگی در برابر دشمن
وقیــح و صریح ،به هیچ وجه مالحظــه نکرد.حضرت آیتاهلل خامنهای درخصوص
همکاریهای دوجانبه میان ایران و عراق تأکید کردند :مســئوالن جمهوری اســامی
برای گســترش همکاریها با عراق بســیار مصمم و محکم هســتند و من هم به این
موضوع عمیقاً معتقدم .ایشان با اشاره به ظرفیتهای فراوان دو کشور برای گسترش
عراق عزیز ،قوی ،مســتقل و پیشــرفته برای ایران بســیار مفید
همکاریهــا ،افزودندِ :
است و ما در کنار برادران عراقی خود خواهیم بود.
ایشــان ضرورت حفظ و تقویت ارتباط با مرجعیت را بســیار مهــم خواندند و گفتند:
ارتباط با مرجعیت ،در مراحل و مقاطع مختلف ،کارســاز و گرهگشا خواهد بود .رهبر
انقالب اسالمی تکیه بر جوانان را زمینه ساز انجام کارهای بزرگ دانستند و افزودند:
نمونــه بارز نتایــج فوقالعاده تکیه بر جوانان ،شــکلگیری حشدالشــعبی در جریان
مبارزه با تروریسم تکفیری بود که باید آن را حفظ کرد.
در این دیدار که آقای روحانی رئیس جمهوری نیز حضور داشت ،آقای برهم صالح
رئیــس جمهــوری عراق ،دیــدار با رهبر انقالب اســامی را افتخاری بزرگ دانســت و
گفت :من با یک پیام صریح و آشکار به تهران آمده ام مبنی بر اینکه عوامل و عناصر
پیوند دهنده دو ملت ایران و عراق ،ریشه در تاریخ دارد و غیرقابل تغییر است.رئیس
جمهــوری عراق با اشــاره بــه مذاکرات خود در تهران ،خاطرنشــان کــرد :ما به دنبال
گســترش بیش از پیش همکاریها در همه زمینهها و ارتقای آن به ســطحی هستیم
که در شــأن روابط اجتماعی و فرهنگی و مصالح مشــترک دو ملت باشد.آقای برهم
صالــح ،خدمت به زائران حســینی در اربعیــن را افتخاری برای دولــت و ملت عراق
دانســت و بــا تأکید بر اینکه عــراق کمکها و حمایتهای ایــران را در دوران مبارزه با
استبداد صدامی و در دوران مبارزه با تروریسم تکفیری فراموش نخواهد کرد ،افزود:
تدبیر مرجعیت را یک نعمت بزرگ برای ثبات و آرامش و
ما حکمت و عقالنیت و ِ
پیشرفت عراق میدانیم.
وی مهمتریــن اولویــت مســئوالن عراقــی در دوران جدیــد را بازســازی و احیــای
زیرساختها ،مبارزه با فساد ،ارائه خدمات مناسب به مردم عراق ،اصالحات داخلی
و تقویت اتحاد ملی برشــمرد و تأکید کرد :ما بنا داریم عراق را به یک کشــور قوی در
منطقــه تبدیل کنیــم و امید داریــم بتوانیــم از همکاریها و ظرفیتهــای جمهوری
اسالمی برای بازسازی عراق ،بیش از گذشته بهرهمند شویم.

ظرافت و حکمت
ســفر رئیس جمهوری عراق پایان فطرت کوتاهی است که به
ســبب ســایه انداختن انتخابات پارلمانی این کشــور بر روابط
گزارش تهران و بغداد پدید آمده بود .این پایان درســت در شــرایطی
کــه نزدیک به دو هفتــه از آغاز دور دوم تحریمهای امریکا علیــه ایران میگذرد و
واشنگتن معافیت  45روزهای را برای واردات برق و گاز عراق از ایران تعیین کرده
اســت ،نشانهای اســت بر این واقعیت که رابطه سیاسی و اقتصادی دو کشور نه از
تالشهای آشــکار و پنهان برای تخریب تأثر میپذیرد و نه قربانی تحریم خواهد
شــد.نزدیکی و درهم تنیدگــی روابطی که در دوران چند ســاله همراهی نیروهای
مستشــاری ایــران بــا ارتــش و نیروهای مردمــی عــراق در مبارزه با داعش شــکل
گرفت ،مبادالت تجاری دستکم  12میلیارد دالری که قرار است در دوران تحریم
به ریال ،دینار و یورو انجام شــود و در طول ســالهای اخیر روابط ارگانیکی را میان
صنعت و تجارت دو کشــور ایجاد کرده از جمله دالیلی اســت که ســبب میشــود
رابطــه ایران و عراق از ایمنی قابل توجهی در قبــال مخاطرات خارجی برخوردار
باشــد.با این حال در ماههای گذشــته تالشهای پایان ناپذیــری برای تحت تأثیر
قــرار دادن ایــن رابطه در ســطوح مختلفی رخ داد از انتشــار اخبار تحریک آمیزی
که ســبب شــده بود مردم برخی شــهرهای عراق از جمله بصره ،ایران را مســبب
مشکالتشان بدانند تا ترتیب دادن اقدام تروریستی همچون حمله و آتش زدن
کنســولگری ایران در بصره .حاال هم خبرها حکایت از آن دارد که کنسولگریهای
امریــکا در عــراق رایزنیهــای متعــدد با تجــار و صاحبان ســرمایه عــراق را برای
تخریب روابط تجاری دو کشور در دستور کار قرار دادهاند.
از حیث سیاســی نیز اگر چه رئیس جمهور عراق هفته گذشــته در اولین دور ســفر
منطقهایاش که از کویت و امارات آغاز شد ،تأکید داشت که در قبال تحریمهای
امریــکا علیه ایران بغــداد نمیخواهد وارد هیچ محوری بشــود و منفعت در این
است که عراق اولویت باشد ،اما انتشار خبرهایی همچون تصمیم به عدم خرید
بــرق از ایــران یا آنچه لزوم خروج شــبه نظامیان ایران از عراق خوانده میشــد ،از
جملــه مواضعی بود که در هفتههای گذشــته به نقل از برهم صالح در رســانهها
منتشــر و در ادامه دیدگاه حیدر العبادی نخســت وزیر پیشــین عراق تفســیر شــد
که در کشــاکش انتخــاب دولت جدید عراق گفته بود بغــداد به منظور حمایت از
ملــت عــراق به ایــن تحریمها پایبند خواهد بــود ،اما اظهارات منتســب به برهم
صالح بالفاصله از ســوی مشــاور رسانهای او تکذیب شــد و همان زمان صالح در
گفتوگویی صراحتاً تصریح کرد «ایرانیها در روزهای ســخت کنار ما بودند ،چرا
از آنها دفاع نکنیم؟»
در ادامــه چنیــن رویکــردی رئیــس جمهــوری عــراق در حالــی دومین دور ســفر
منطقــهای خــود را ابتــدا از ایــران آغــاز کرده اســت که مســئول سیاســت خارجی
اتحادیه اروپا نیز در تماس با «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر این کشور حمایت
اتحادیه اروپا از عراق را در مواجهه با عواقبی که ممکن اســت این کشور در نتیجه
تحریمهای ایران با آنها دست و پنجه نرم کند ،اعالم کرده است.
برآینــد ســفر صالــح به تهران پیش از ســفرش به عربســتان و در بــی اعتنایی به
فشــارهای واشــنگتن برای قطع روابط تجاری بغداد با ایران تصویری است که در
مطایبه رؤســای جمهور دو کشــور مورد توجه قرا گرفت .آنجا که حسن روحانی با
اشــاره به نــام وزرای خارجه (ظریف و الحکیم) گفــت وزرای خارجه ما با ظرافت
و حکمــت برای ثبات و توســعه منطقه همکاری میکننــد و از همتای عراقیاش
پاسخ گرفت که انشاءاهلل با حمایت روحانی و عمل صالح.
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سی و دومین کنفرانس بینالمللی وحدت اسالمی در تهران برگزار میشود
دبیــرکل مجمــع جهانــی تقریــب
مذاهــب اســامی خبــر داد :کنفرانس
وحدت اســامی امســال با گردهمایی
 ۱۰۰کشــور جهان اســام و با سخنرانی
رئیــس جمهــوری از ســوم تــا پنجــم
آذرماه در ســالن اجالس سران برگزار
میشــود و یکی از ویژه برنامههای این
کنفرانــس تبییــن دســتاوردهای نظام
جمهوری اســامی در  ۴۰سال گذشته

است.
بــه گــزارش ایســنا ،آیــتاهلل محســن
اراکی در پاســخ به این ســؤال که نحوه
حضور اســماعیل حنیفــه برای حضور
در ایــن اجــاس به چه صورت اســت،
گفت :بعیــد میدانم کــه دولت مصر
به ایشــان ویزای حضور در ایران بدهد
و اگــر ایــن فرصــت فراهــم نشــود ،از
طریــق ویدئوکنفرانــس شــاهد حضور

وی خواهیم بود.
آیــتاهلل اراکــی درخصــوص حضــور
نماینــدگان عربســتان در ایــن
کنفرانس گفت :مــا وقتی از میهمانان
دعــوت میکنیــم ،دو برابــر حضــور
آنهــا پیشبینیهــای الزم را انجــام
میدهیم ،اما حاکمیت برخی کشورها
بــا وحــدت ســازگار نیســتند و مانــع
حضــور نمایندگان خود میشــوند ،اما

مــا از عربســتان نیــز دعــوت کردهایم.
اما به دلیل موانع حاکمیت این کشــور
احتمــاالً آنهــا امــکان حضور نداشــته
باشند.
آیــتاهلل اراکی بــا بیان ایــن موضوع
کــه عربســتان همواره درصدد اســت
کــه کارشــکنیهایی علیــه کنفرانــس
وحــدت داشــته باشــد ،گفــت :آنهــا
بــا تهدید ســعی دارنــد کــه از حضور

میهمانــان در کنفرانــس وحــدت
اســامی جلوگیــری کننــد .مــا بــرای
 ۶۰۰نفــر دعوتنامــه ارســال کردهایــم
و پیشبینــی بیــش از  ۳۰۰نفــر از این
میهمانــان را داریــم .اتحادیههایــی
نیــز بــرای دانشــجویان جهان اســام
در نظــر گرفتهایــم .همچنیــن یکی از
محورهای کنفرانس وحدت اســامی
امســال کــه از ســوی مقــام معظــم

رهبــری مطــرح شــده اســت ،طرحی
دربــاره رفرانــدوم بــرای فلســطین
اســت ،چــرا کــه مــا میگوییــم صلح
بایــد برمبنــای عــدل باشــد و همــه
مردم و ســاکنین اصلی فلسطین باید
در یــک رفرانــدوم عمومــی شــرکت
کننــد و ایــن روش مقبــول و منطقــی
اســت و برای تبیین ایــن موضوع نیز
برنامههایی داریم.

روحانی در نشست خبری با رئیس جمهوری عراق:

ارزش مبادالت ایران و عراق میتواند به  20میلیارد دالر برسد

برهم صالح :امروز پیامی روشن از بغداد آوردهام
حســن روحانــی رئیــس جمهــوری روز
گذشته به طور رســمی از «برهم صالح»
رئیــس جمهــوری عــراق در مجموعــه
تاریخی-فرهنگی سعدآباد استقبال کرد.
به گــزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت
جمهوری ،در این مراســم پس از نواخته
شــدن ســرود ملــی جمهــوری اســامی
ایران و جمهوری عراق ،رؤســای جمهور
دو کشــور از یگان تشــریفات ســان دیده و
ســپس هیأتهــای عالیرتبه همــراه را به
یکدیگر معرفــی کردند.رؤســای جمهور
ایــران و عــراق پــس از ایــن مراســم وارد
محــل مذاکــرات دوجانبــه شــدند و پس
از آن در نشســت مطبوعاتــی مشــترک
شرکت کردند.
رئیــس جمهوری ،روابط ایــران و عراق را
از لحــاظ تاریخی ،فرهنگی ،مصالح ملی
و منطقهای ،روابطی مهم و ویژه برشمرد
و تأکید کرد :امروز ارزش مبادالت تجاری
و اقتصــادی ایــران و عــراق به حــدود 12
میلیــارد دالر میرســد کــه بــا توجــه بــه
ظرفیتهای گستردهای که دو کشور از آن
بهرهمند هستند ،این رقم میتواند به 20
میلیارد دالر افزایش یابد.
حســن روحانــی روز گذشــته در نشســت
خبری با «برهم صالح» رئیس جمهوری
عــراق ،ضمــن تبریک به ملــت عراق به
خاطر برگــزاری موفقیتآمیــز انتخابات
مجلس و تشکیل دولت جدید و انتخاب
رئیــس جمهــوری جدیــد ،بــه روابــط
دیرینــه مســئوالن دو کشــور اشــاره کرد و
گفــت :همه مســئوالن فعلــی جمهوری
عــراق بــا مســئوالن جمهــوری اســامی
ایــران یــک همــکاری بیــش از  30ســاله
در مبــارزه با اســتبداد در عراق و اســتقرار
امنیــت در آن کشــور دارند.روحانــی بــا
اشــاره بــه نشســت هیأتهــای عالیرتبــه
دو کشــور اظهارداشــت :در ایــن نشســت
ضمن بررســی روابط دو کشــور ،دو طرف
ضمن تأکید بر ادامه روند توســعه روابط
سیاســی ،فرهنگــی و اقتصــادی بــر ایــن
نکتــه نیز اذعان داشــتند که ظرفیتهای
فراوانی برای توسعه روابط وجود دارد که
بایــد از آنها بهره گرفت.رئیس جمهوری
گفــت :ما امــروز در زمینه روابــط و تبادل
بــرق ،گاز ،فرآوردههای نفتی و همچنین
فعالیتهــای دو کشــور در زمینههــای
کشف و اســتخراج نفت و اتصال راهآهن
دو کشــور از ســمت غــرب و جنــوب،
گفتوگو کردیم.
روحانی افزود :مقدمــات اتصال راهآهن
شــلمچه بــه بصره کامــاً مهیا اســت و با
اقدامــات وزارت دارایــی عــراق ،شــرکت
ایرانی میتواند کار خود را شــروع کند و با
تکمیل ایــن  35کیلومتر خط آهن ،روند
انتقــال محمولههــای تجــاری و مســافر
میــان دو کشــور بویــژه در ایــام اربعیــن
تسهیل خواهد شد.

رئیــس جمهــوری مســأله الیروبــی در
ارونــدرود و شــطالعرب را برای دو کشــور
حائــز اهمیت برشــمرد و تأکیــد کرد :این
اقــدام باعــث آبادانی بیشــتر خرمشــهر،
آبادان ،بصره و فاو خواهد شد.
ëëقــول محیط زیســتی رئیــس جمهوری
عراق
روحانــی ،مســأله محیــط زیســت را نیــز
از دیگــر مســائل حائــز اهمیــت بــرای دو
کشــور خوانــد و افــزود :امــروز بخشــی از
مــردم مــا در مرزهــای غربــی و جنوبی با
مشــکل ریزگردها مواجهند و این مشکل
و معضــل با همکاری دو کشــور باید حل
و فصل شود.
رئیــس جمهــوری بــا ابــراز خرســندی از
قــول مســاعد رئیــس جمهــوری عــراق
گفت:رئیس جمهوری عراق وعده دادند
که شخصاً این موضوع را پیگیری خواهند
کــرد و بیتردید همانطور که دو کشــور با
کمــک یکدیگــر موفق شــدند مــردم را از
رنــج داعــش نجات دهنــد ،اکنــون نیز با
کمــک یکدیگر میتوانند مردم دو کشــور
را از رنــج ریزگردها رهایی و نجات دهند.
روحانــی ایجاد یــک منطقــه آزاد تجاری
میان دو کشور را از دیگر موضوعات مورد
توافــق در نشســت هیأتهــای عالیرتبــه
ایــران و عــراق ذکــر کــرد و اظهارداشــت:
در ایــن منطقــه آزاد تجــاری میتوانیــم
صنایــع مشــترک را ایجــاد کنیــم و ایــن
موضوع مهم مورد توافق دو کشور بود که
کمیسیون مشترک میتواند اجرای آن را
ســریعاً پیگیری کند.رئیــس جمهوری در
ادامه به همکاریهای منطقهای دو کشور
اشــاره کرد و گفت :ایــران و عراق ،تقویت
ثبــات و امنیــت منطقــه را به نفــع مردم
منطقه میدانند و معتقدند که کشورهای
منطقه بدون نیاز به مداخله خارجی و با
گســترش همکاریهای مشترک ،قادرند
امنیــت و ثبــات منطقــه را تأمیــن کننــد.
روحانی ابــراز امیدواری کــرد که با تالش
مشــترک کشــورهای منطقــه و بویــژه دو
کشور ایران و عراق ،امنیت و ثبات منطقه
تقویــت شــود و جنگ ویرانگــر و ظالمانه
یمن پایان یابد و ثبات و امنیت در سوریه
و کل منطقه ایجاد شود .رئیس جمهوری
در پایان تأکید کرد که ما امنیت و توســعه
عراق را امنیت و توسعه ایران میدانیم و
معتقدیم روابط بســیار نزدیک دو ملت،
بایــد روز به روز عمیقتــر و همکاریهای
مشــترک اقتصــادی و سیاســی دو کشــور
دوست ،بیش از پیش تقویت شود.
رئیس جمهوری عراق نیز در این نشست
خبری ،بــا قدردانــی از میزبانی شایســته
و گــرم رئیــس جمهــوری و مســئوالن
جمهــوری اســامی ایــران،گفــت :امروز
پیامــی روشــن از بغــداد آوردهام کــه در
عراق اهمیت روابط با جمهوری اسالمی
ایــران را درک میکنیــم و ایــن روابــط

فرهنگــی ،اقتصــادی و اجتماعی بین دو
کشور ،ریشه در تاریخ دارد.
ëëتأکیــد برهم صالــح بر نظــام منطقهای
جدید
برهم صالح افزود :اشتراکات عمیقی دو
ملت همســایه و مســلمان را بــه یکدیگر
پیونــد داده اســت و همچنیــن شــرایط
جغرافیایــی کــه در همســایگی یکدیگــر
قــرار دارند ،این پیوندها را بیشــتر تقویت
میکند.
رئیــس جمهوری عراق بــا تأکید بر اینکه
ملتهــای ایــران و عــراق در بســیاری از
حــوادث مهــم منطقــه حامــی یکدیگــر
بودهانــد ،تصریح کــرد :مــا حمایتهای
شــما از مــردم عــراق را بــرای مبــارزه بــا
اســتبداد صــدام فرامــوش نمیکنیــم.
همچنــان که موضع اخیر ایران در مبارزه
با تروریســم فرامــوش نمیشــود و ایران
نقش بزرگی در شکست تروریسم داشت.
وی با تأکید بر اینکه اهمیت فراوانی برای
ایــن پیوندهای مشــترک قائل هســتیم و
میخواهیم به شــرایطی بهتر از آنچه در
آن قرار داریم ،برسیم ،گفت :این شرایط
و روابط بهتر ،امری است که ملتهای دو
کشور و منطقه شایسته آن هستند.
رئیــس جمهوری عراق با اشــاره به اینکه
امــروز عــراق بعــد از شکســت نظامــی
داعش ،بازســازی و تقویت ثبات سیاسی
را پیــش رو دارد ،ادامــه داد :تحقــق ایــن
دو امــر نیازمنــد اقدامــات ،برنامههــا و
اصالحات سیاســی و اقتصادی داخلی و
همچنین وجود فضای منطقهای باثبات
است.
برهــم صالح با تأکیــد بر اینکــه زمان آن
رســیده کــه در منطقــه نظــام منطقــهای
جدیدی شکل گیرد که تأمینکننده منافع
ملتها باشد ،افزود :در این راستا اهمیت
باالیــی بــرای نقــش جمهــوری اســامی
ایران قائل هستیم و همچنین عراق باید
نقــش مهم و محــوری در ایــن خصوص
داشته باشد.
رئیــس جمهــوری عــراق بــا بیــان اینکــه
«عــراق باید بــه عرصهای برای اشــتراک
منافــع ملتهــای منطقــه تبدیــل شــود
و نــه میدانــی بــرای کشــمکش ارادههای
متناقض» ،افزود :نظام جدید منطقهای
بایــد مبتنــی بــر همگرایــی سیاســی و
همــکاری ملتها باشــد که در این راســتا
اســتقالل و حاکمیــت کشــورها محترم و
مقدم شمرده شود.
وی ادامــه داد :در همیــن چارچــوب
بایــد منافــع ملتهــا و کشــورها را بــر هر
مالحظــهای مقــدم بداریــم و در همیــن
راســتا از وزارتخانههای خارجــه و صنایع
میخواهم کــه فعالیتهای مشــترک را
گسترش دهند.
برهم صالح با تأکید بر اینکه ایجاد مناطق
تجاری آزاد مرزی اهمیت بســیاری دارد،
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مــا امــروز در زمینــه روابــط و تبــادل بــرق ،گاز،
فرآوردههای نفتی و همچنین فعالیتهای دو کشور
در زمینههای کشف و استخراج نفت و اتصال راهآهن
توگو کردیم.
دو کشور از سمت غرب و جنوب ،گف 
مقدماتاتصالراهآهنشلمچهبهبصرهکامالًمهیا
اســت و با اقدامات وزارت دارایی عراق ،شــرکت ایرانی
میتواندکارخودراشروعکندوباتکمیلاین35کیلومتر
خط آهــن ،روند انتقال محمولههای تجاری و مســافر
میاندوکشوربویژهدرایاماربعینتسهیلخواهدشد.

ایران و عراق ،تقویت ثبات و امنیت منطقه را به نفع
مردممنطقهمیدانندومعتقدندکهکشورهایمنطقه
بدوننیازبهمداخلهخارجیوباگسترشهمکاریهای
مشترک،قادرندامنیتوثباتمنطقهراتأمینکنند.

ما امنیت و توســعه عراق را امنیت و توسعه ایران
میدانیم و معتقدیم روابط بســیار نزدیک دو ملت،
بایــد روز بــه روز عمیقتــر و همکاریهــای مشــترک
اقتصادی و سیاســی دو کشور دوســت ،بیش از پیش
تقویتشود.

گفــت :مرتبــط ســاختن خطــوط راهآهن
بین دو کشور کمک فراوانی به جابهجایی
زوار میکنــد و همچنیــن اقــدام مهمــی
برای زیرســاختهای اقتصادی و تجاری
بین دو کشور است.
رئیــس جمهــوری عــراق بــا بیــان اینکــه
امیــدوارم در خــال پروژههــای مرتبــط
ســاختن خطــوط راهآهن بین دو کشــور،
فضایی ایجاد شــود که عراق نقشی فراتر
در منطقــه و زمینــهای بــرای برقــراری
ارتباط بین کشــورها داشته باشــد ،افزود:
در ایــن صورت کشــورهای منطقه از نزاع
بر ســر مسائل بیاساس دســت کشیده و
به ســمت مســائل مهمتر بــرای جوانان
سوق مییابند.
برهــم صالــح بــا اشــاره بــه اهمیــت

امــروز پیامی روشــن از بغــداد آوردهام که در عراق
اهمیــت روابط بــا جمهوری اســامی ایــران را درک
میکنیم و این روابط فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی
بین دو کشور ،ریشه در تاریخ دارد.
ما حمایتهای شــما از مردم عراق را برای مبارزه
با اســتبداد صدام فراموش نمیکنیــم .همچنان که
موضــع اخیر ایــران در مبــارزه با تروریســم فراموش
نمیشــود و ایران نقش بزرگی در شکســت تروریسم
داشت.
اهمیت فراوانی برای این پیوندهای مشترک قائل
هستیم و میخواهیم به شرایطی بهتر از آنچه که در
آن قرار داریم ،برسیم.

زمــان آن رســیده کــه در منطقــه نظــام منطقهای
جدیدی شــکل گیرد که تأمینکننــده منافع ملتها
باشــد؛ در ایــن راســتا اهمیــت باالیــی بــرای نقــش
جمهــوری اســامی ایــران قائل هســتیم و همچنین
عــراق بایــد نقش مهــم و محــوری در این خصوص
داشتهباشد.

همکاریهــای زیســت محیطــی بــرای
نســلهای امــروز و آینده ،گفت :مســائل
محیط زیستی مشکالتی جهانی هستند،
اما ایــن مشــکالت تأثیراتی بزرگتــر از هر
جــای دیگر در منطقــه دارد و همکاریها
در زمینــه آب و دیگــر مســائل محیــط
زیســتی بــه ملتهــای دو کشــور کمــک
میکند.رئیــس جمهوری عراق با اشــاره
به اصولی ثابت و دیگر متغیرها در روابط
دو کشــور ،خاطرنشــان کــرد :اصول ثابت
برای ما روشن اســت و این اصول ،روابط
نیرومند و دوستی نزدیک دو ملت ،برای
خدمت به دو کشور و منطقه است.
برهــم صالــح دیــروز بــا علی شــمخانی
نماینــده مقــام معظــم رهبــری و دبیــر
شــورای عالــی امنیــت ملــی نیز دیــدار و

گفتوگو کرد .شــمخانی در ایــن دیدار با
تأکیــد برضــرورت اجرایــی ســازی هرچه
ســریعتر توافقــات و معاهــدات حقوقی
بیــن دو کشــور در ابعاد سیاســی ،مرزی و
اقتصادی اظهار داشــت :هیچ موضوعی
نبایــد موجب کندی روند رو به توســعه و
شــتابان روابــط همه جانبه میــان ایران و
عراق شــود .رئیس جمهــوری عراق هم
با اشــاره به اهــداف و منافع مشــترک دو
کشــور ،ضــرورت تقویــت ســاز و کارهــای
گســترش همکاریهــا در عرصههــای
مختلف را مــورد تأکید قرار داد و تصریح
کــرد :بــه هیــچ کشــور و یــا گروهــی اجازه
نخواهیم داد که از عراق برای لطمه زدن
به منافع جمهوری اسالمی ایران استفاده
کند.

روحانی در نشست هیأتهای عالی رتبه ایران و عراق:

برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری و صنعتی مشترک با عراق آماده  هستیم
عراق بخشی از سازوکار تحریم علیه ایران نخواهد بود

رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه روابــط
دوســتانه و برادرانــه ایــران و عــراق در
برش
بخشهــای مختلــف ،بــر ضــرورت
تــاش در راســتای توســعه ،تقویــت و تحکیم همــه جانبه
مناســبات تهــران -بغــداد تأکیــد کرد .حســن روحانــی روز
شــنبه در نشســت هیأتهــای عالیرتبــه ایــران و عــراق ،با
تبریک برگزاری موفــق انتخابات در عراق و انتخاب رئیس
جمهوری و تشکیل دولت جدید به دولت و ملت این کشور،
گفت :خوشــحالیم که امروز شــخصیتی در عــراق بهعنوان
رئیس جمهوری انتخاب شده که نسبت به مسائل منطقه و
روابط دو کشور آگاهی کامل دارد.
رئیــس جمهوری روابط و همکاریهای ایــران و عراق را در
سالهای اخیر صمیمانه و برادرانه دانست و افزود :حضور
مــردم ایران در مراســم اربعیــن حســینی و میهماننوازی
و پذیرایــی شایســته دولت و ملت عراق موجب اســتحکام
بیشــتر روابط دو کشور شــده اســت .رئیس جمهوری ادامه
داد :تســهیل در ســرمایهگذاریهای مشــترک و توســعه
تجــارت موجــب گســترش مناســبات اقتصــادی و تجــاری

تهران-بغداد خواهد بود.
روحانــی ،ســفر رئیس جمهــوری عراق بــه تهــران را گامی
جدیــد در توســعه مناســبات همــه جانبــه دو کشــور در
زمینههــای مختلــف برشــمرد و تصریــح کــرد :جمهــوری
اســامی ایران نسبت به مسئولیت همســایگی و برادری با
دولــت و ملت عــراق آگاه اســت و تردید نداریــم که توفیق
عراق در ایجاد امنیت کامل و توســعه به نفع دو کشــور ،دو
ملت و منطقه خواهد بود .رئیس جمهوری با بیان اینکه در
ســالهای گذشته در عمل ثابت کردیم که در مسیر توسعه
امنیت در عراق در کنار دولت و ملت این کشور قرار داریم،
افــزود :دولت و ملت ایران در راســتای توســعه و پیشــرفت
عراق نیز در کنار دولت و ملت این کشور خواهد بود.
روحانــی گســترش روابط بانکی را در توســعه روابط تجاری
و اقتصــادی دو کشــور حائزاهمیــت دانســت و بــا اشــاره به
تحریمهای ظالمانه امریــکا علیه ملت ایران ،گفت :اکنون
ثابــت شــده کــه امریکاییهــا هرگــز در آن قدرتی کــه تصور
میکننــد ،نیســتند و بایــد بخوبــی بدانند کــه ایــران و عراق
مناســبات تاریخی و عمیقی با هــم دارند .رئیس جمهوری

با اشــاره به اینکه ایران و عراق همواره دوســتانه در کنار هم
قرار داشــته و روابط خود را براساس معاهدات بینالمللی
شــکل دادهانــد ،گفت :اقدام امــروز دولــت امریکا برخالف
توافقهای بینالمللی و قطعنامههای ســازمان ملل است
و مطمئناً در این مسیر پشیمان خواهد شد.
رئیــس جمهوری تــاش برای الیروبی ارونــد رود را موجب
منافــع خوب بــرای دو کشــور دانســت و افزود :بــرای ایجاد
یــک منطقــه آزاد تجــاری و صنعتــی مشــترک بــا عــراق
آماده توســعه همکاریها هســتیم و امیدواریم کمیســیون
مشــترک همکاریهای مشترک در این راســتا برنامهریزی
مناســبی داشــته باشــند .روحانــی توســعه همکاریهــا در
زمینــه فعالیتهای زیســت محیطی میان ایــران و عراق را
حائزاهمیت دانســت و گفت :باید همــکاری نزدیکی برای
مقابلــه با پدیده گرد و غبار و بیابانزدایی در جنوب عراق و
ایران شکل بگیرد تا بتوانیم بر این مشکل فائق آییم.
ëëایرانخواهانروابطبرادرانهباهمههمسایگانخوداست
رئیــس جمهــوری بــا تأکید بــر ضــرورت تالش در راســتای
ثبات و امنیت منطقهای ،اظهار داشــت :جمهوری اسالمی

ایــران خواهان برقراری روابــط برادرانه و صمیمانه با همه
همســایگان خود اســت .روحانی با تأکید بــر اینکه آنچه در
سالهای اخیر در منطقه شاهد بودهایم ،حاصلی جز غارت
و نابودی کشــورهای منطقه نداشــته اســت ،گفــت :ایران و
عــراق بهعنوان دو کشــور مهم و تأثیرگــذار میتوانند نقش
بسزایی در توسعه صلح و ثبات منطقه ایفا کنند.
برهم صالــح رئیس جمهوری عراق نیز در این نشســت
بــا بیان اینکه متأســفانه امروز در منطقه شــاهد شــرایط
تأســفبار و درگیریها و کشمکشهای بیفایده هستیم،
تصریــح کــرد :بایــد شــرایط جدیــد و نظــام منطقــهای
باثباتــی را ایجــاد کنیم کــه مبتنی بــر همگرایــی و منافع
ملتها باشــد و مطمئناً جمهوری اســامی ایران در این
راســتا نقشــی محــوری دارد .رئیــس جمهــوری عــراق با
اشــاره به ضرورت توسعه و تقویت همکاریهای ایران و
عــراق برای مقابله با تروریســم ،افراط گرایی و تکفیر در
منطقه ،تصریح کرد :مطمئناً عراق بخشــی از ســاز و کار
تحریــم یا اعمــال هرگونه سیاســتهای خصمانــه علیه
ایران نخواهد بود.

