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سیاسی

 ۶پالک ثبتی متهم فراری پرونده طبری در لواسان تخریب شد

حوزه قضائی لواسانات با صدور اطالعیهای اعالم کرد ۶ :پالک امروز در حال تخریب است
که متعلق به حسن نجفی متهم فراری در پرونده طبری است .به گزارش ایرنا ،بر اساس
این اطالعیه ،اراضی مذکور کاربری کشاورزی و باغی دارند و در مکانی خارج از محدوده
قانونی شهر و در حوزه آبریز سد لتیان و مشرف به این سد که هرگونه ساخت و ساز برابر
ضوابط و مقررات ممنوع است ،واقع شده است.

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1645چرا در فوتبال آنقدر مسخرهبازی
ش��ده؟ برخی بازیکنان برای تخریب یک
مرب��ی خوب بازی نمیکنن��د .توقع مبالغ
آنچنان��ی هم دارند .چرا باید آقای فکری را
بردارند؟ مربی دیگر بیاید چه گلی به س��ر
تیم می زند؟ ()12/12
 -1521آق��ای روحان��ی گفتند کولبری و
سوختبری در شأن این کشور است .سوال
میکنم آیا در صف طوالنی ایستادن برای
یک مرغ یا روغن جامد در شأن مردم است.
یا تحصیلکردگانی که با حقوق اندک زندگی
میکنند در شأن آنهاست؟ ()12/12
 -1518در روزنام��ه سهش��نبه صفحه 2
نوش��ته محاکمه چهار مدیر مطبوعاتی در
دادگاه .خواس��تم بدانم روزنامه کیهان که
برخ��ی حرفهای نابجا میزن��د چرا با آن
برخورد نمیشود؟ این برای من جای سوال
دارد)12/12( .
آفت�اب ی�زد :تش�خیص مجرمیت با
دادگاه و هیئت محترم منصفه است از
این روزنامه هم شکایت میشود.
 -1249با مروری که در روزنامههای کشور
خ��ودم ه��ر روز از طریق فض��ای مجازی
انجام میدهم متوجه شدم حتی فقیرترین
کشورها واکسن کرونا را شروع به تزریق برای
م��ردم کردند .س��المندان را در اولویت قرار
دادند .چرا در کشور من این موضوع رعایت
نمیشود؟ آیا من پیر باید فنا شوم؟ ()12/12
 -1248ش��کوهای از آق��ای روحانی دارم.
شما که ناآش��نا به علم اقتصاد بودید چرا
یک شبه با حذف صفر از پول ملی یا اضافه
ش��دن پول بنزین کش��ور را دچار مشکل
کردید؟()12/12
 -1039چرا روزنامه ش��ما در م��ورد آمار
مبتالیان به کرونا ایران را با آمریکا مقایسه
میکند؟ در صورتی که باید این مقایسه با
کشورهای منطقه صورت بگیرد)12/12( .
 -1220ما که نمیدانیم سرهم درنمیآوریم
اما ش��اید ح��ق با آقای روحانی اس��ت که
میگوید هر روز که تصوی��ب افایتیاف
عقب بیفتد به ضرر ما باشد)12/13( .
 -1210آق��ای محس��ن رضای��ی! چ��را
وعدههایی میدهید که مش��خص اس��ت
چن��دان عملی نیس��ت؟ به چ��ه قیمتی
میخواهید رای جمع کنید؟ ()12/13
 -1201م��ا مردم ماندهای��م کدام حرف را
باور کنیم رس��انههای اصولگ��را خبرهایی
ناامیدکننده میدهند رسانههای نزدیک به
دولت خبرها و وعدههای خوش میدهند.
اما نمیدانیم کدام را باور کنیم)12/13( .
 -1151در ص��ورت امکان تس��ت کرونا را
برای مردم رایگان کنند انجام این تستها
به کاهش ابتال کمک میکند)12/13( .
 -1145صفهای طوالنی مردم برای خرید
مرغ نرخ مصوب یا روغن ،آیا بیتوجهی به
پروتکلهای س��تاد مقابله با کرونا نیست؟
چ��را مردم بای��د مجبور به رفت��ن در این
صفها باشند؟ ()12/13
 -1131بعد از یک سال تحمل این ویروس
منح��وس ت��ازه باید منتظر پی��ک چهارم
باشیم؟ اشکال از کجاست؟ مردم کوتاهی
کردند یا مسئوالن؟ ()12/13
 -1121احی��ای برجام ی��ا تصویب لوایح
افایتیاف خوب است اما نباید کل اقتصاد
کشور را به این مسائل خارجی گره بزنند.
این ب��رای اقتصاد و بازار یک س��م مهلک
است)12/13( .
 -1110دلم میخواهد بدانم اگر روس��یه
بخواهد به تحریمهای آمریکا پاسخی بدهد
چنین توانی دارد یا خیر؟ ()12/13
 -1101از همین االن س��فرها را در نوروز
ممنوع اعالم کردند تا مردم خیالشان راحت
شود .تا قبل نوروز اعالم کنند بهتر است تا
فرا رسیدن تعطیالت به مردم خبر بدهند.
()12/13
 -1051اگ��ر اروپاییها قطعنامهای بر ضد
ای��ران صادر کنند تکلیف چیس��ت؟ علت
صدور این قطعنامه چیست؟ ()12/13
 -1031به هر صورت بین انتخاب تصویب
یا عدم تصوی��ب لوایح افایتیاف تصویب
آن ب��ه نفع مردم و آرام��ش بازار حداقل تا
حدودی میشود)12/13( .
 -0923آقای فرهاد مجیدی! شما مدتی در
استقالل بودید و سپس رفتید .با مشکالت
این باشگاه هم آشنا هستید ریسک بزرگی
کردید که برگشتید)12/13( .
 -0911چقدر میتوان روی درآمد حاصل
از مالیات بر خانههای خالی و لوکس حساب
کرد؟ ()12/13
پیامهای مردمی در صفحات 8-2

خبر ویژه
تشکر و قدردانی سیدحسن نصرالله

از مقام معظم رهبری

دبیرکل ح��زب اهلل لبنان از ''پیام تس��لیت و
هم��دردی پدران��ه'' مقام معظ��م رهبر در پی
درگذشت شیخ احمد الزین تشکر کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از النشره ،سید حسن
نصراهلل ،دبی��رکل حزب اهلل لبن��ان در پیامی
به مقام معظم رهبری از تس��لیت و همدردی
ایشان درپی درگذشت شیخ احمد الزین تقدیر
و تش��کر کرد.در این پیام آمده است :از طرف
خ��ودم و تمام علمای عزی��ز و خانواده مرحوم
و همچنین تمام ش��اگردان وی از تس��لیت و
همدردی پدرانه شما تشکر میکنم.سید حسن
نصراهلل تاکید کرد :با شما عهد میبندیم که راه
آن مرحوم عزیز را ادامه میدهیم تا اهدافمان
را محقق کنیم.دبیرکل حزب اهلل در ادامه برای
طول عمر رهبر معظم انقالب و عزت ،پیروزی
و توفیق ایشان در رهبری امت و دفاع از کرامت
و شرافت آن در مواجهه با طاغوتهای دنیا دعا
کرده است.

مکث

تقدیمپیامپوتین
بهرهبرانقالبدردیداروالیتی
باسفیرروسیهدرایران

لوان جاگاریان س��فیر روس��یه در ایران در دیدار
با علی اکبر والیتی مش��اور امور بینالملل رهبر
انق�لاب ،پیام رئیس جمهور روس��یه در پاس��خ
پیام مقام معظم رهبری که توسط قالیباف ارائه
ش��د را تقدیم کرد .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،والیتی در ابتدای این دیدار ،روسیه و ایران
را دوستانی مهم و همس��ایههای پایدار خواند و
قدمت همکاریهای تجاری ،اقتصادی ،فرهنگی
و روابط اس��تراتژیک بین دو کشور را عامل مهم
استمرار مناسبات راهبردی دو کشور در حوزههای
گوناگون دانست .والیتی تاکید کرد :روابط ایران
و روس��یه راهبردی با حفظ احترام متقابل است.
مش��اور مقام معظ��م رهبری با اش��اره به برخی
تحوالت منطقهای و بینالمللی گفت :مناسبات
منطقهای و تحوالت پیرامونی ،باعث همکاری و
تعامل بیش��تر تهران و مسکو شده است و رفت
و آم��د مقامات دو کش��ور در روند مناس��بات و
تقویت تعامالت حائز اهمیت اس��ت.وی با اشاره
به این که اقتضای روابط راهبردی ،همکاریهای
موث��ر در حوزه بینالملل و در س��طح منطقهای
اس��ت افزود :خوش��بختانه همکاریهای ایران و
روسیه با کش��ور س��وریه که به دعوت مقامات
آن کش��ور صورت گرفت کمک ک��رد تا در برابر
دشمنان ان کش��ور که یک جنگ بینالمللی را
با حضور بیش از  ۷۰کش��ور تحمیل کرده بودند
مقاومت ک��رده و پیروز گردد ل��ذا این همکاری
بین المللی بسیار موثر است ونمونه دیگر آن در
مناقشه ارمنستان و آذربایجان محقق شد .شرایط
کنونی منطقه به گونهای اس��ت که دو کش��ور
ی یکدیگ��ر در عرصههای
میتوانن��د با هماهنگ 
دیگر نیز حضور یافته و حتما همکاریها کماکان
گسترش یافته و متنوعتر ادامه خواهد یافت.لوان
جاگاریان سفیر روسیه هم که حامل پاسخ پوتین
رئیسجمهورروسیهبهپیاممقاممعظمرهبریکه
چندی قبل توسط رئیس مجلس شورای اسالمی
به وی ارائه شده بود ،ضمن تقدیم این پیام به دکتر
والیتی با ابراز خرسندی از روند رو به رشد و توسعه
روابط دو کشور گفت :تقویت و تحکیم روابط دو
جانبه بین روسیه و ایران به قوام و تداوم مناسبات
و همکاریهای فیمابین انجامیده است دو کشور
قدمهای موثری برای ارتقاء مناسبات برداشتهاند.
در این دیدار طرفین ضمن تاکید بر توسعه همه
جانبه روابط فی مابین در حوزههای دفاعی ،نفتی،
هسته ای ،صنعتی ،کشاورزی ،توسعه تجارت و...
درباره آخرین تحوالت منطقهای و بینالمللی به
گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

اصولگرایان
باهنر:

رئیسی به من گفت
کاندیدا نمیشود

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

باهنر با اشاره به دعوت اصولگرایان از رئیسی در
انتخابات ۱۴۰۰گفت :چند بار ش��خصا با آقای
رئیسی صحبت کردم ،ایشان گفت من نمیآیم،
اما عالم سیاست اصال این جذمیتها را ندارد؛
اینکه فردا چه اتفاقی میافتد و یا پس فردا چه
اتفاقی میافتد.
ب��ه گزارش نامه نی��وز ،محمدرضا باهنر ،فعال
سیاس��ی اصولگرا گفت :االن اسامی اصولگراها
زی��اد دارد مط��رح میش��ود .در مجلس یک
نف��ر میگفت م��ا پنج نفر کاندیدای ریاس��ت
جمه��وری داریم .اما بن��ده میگویم اگر آقای
رئیسی بیاید ،قاعدتا اجماع خیلی سریع انجام
میشود و حتی من پیشبینیام این است که
مثال آقای قالیباف هم ممکن اس��ت یکسری
مقاومتهایی بکند ،ولی نهایتا همراه میشود،
ولی اگر رئیس��ی نیاید ،آن وقت من اجماع در
جامعه اصولگرایی را خیلی س��خت میبینم و
نگرانم که اصال داستان سال  ۹۲تکرار شود .اگر
آقای رئیسی بیاید میشود سال  ،۹۶البته بارها
و بارها قدرتمندتر و قویتر ،اگر آقای رئیس��ی
نیاید ،میشود سال .۹۲

تعرض به محیط زیست از ناحیه هیچکس پذیرفتنی نخواهد بود

آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی به مناسبت روز درختکاری
و هفته منابع طبیعی ،یک اصله نهال میوه غرس کرد .به
گزارش میزان ،رئیس قوه قضائیه پس از کاشت نهال در
سخنانی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری پیرامون
موضوع گس��ترش فرهنگ درختکاری گفت :به تاسی از
رهبر معظم انقالب اسالمی که همواره مردم ،مسئوالن و دستگاههای
کش��ور را به درختکاری ،توس��عه فضای سبز و حفظ زیست توصیه
کردهاند ،به عنوان دستگاه قضائی کشور وظایف مهمی بر عهده داریم.

آیت اهلل رئیسی با اشاره به مسئولیت همه دستگاههای
کشور در خصوص حفظ محیط زیست و منابع طبیعی
کشور گفت :دستگاه قضائی در حوزه نظارت و قضاوت
پیرامون حفظ محیط زیست و منابع طبیعی مسئولیت
مهمی بر عهده دارد .رئیس دس��تگاه قضا در ادامه از
محیط زیس��ت ،جنگلها و منابع طبیعی کش��ور به عنوان ذخایر و
گنجینههای ملت یاد کرد و گفت :امروز حفظ این ذخایر و گنجینهها
وظیفه همگان است.آیت اهلل رئیسی سپس با تاکید بر اینکه تعرض

به جنگل ها ،محیط زیست و منابع طبیعی از ناحیه هیچکس با هیچ
توجیهی پذیرفتنی نخواهد ب��ود ،افزود :تغییر کاربری اراضی خالف
قان��ون چه از ناحیه افراد حقیق��ی و چه از ناحیه افراد حقوقی مجاز
نیست .رئیس دستگاه قضا گفت :کمیسیونهای مسئول در این زمینه
باید کار را به نحو قانونی انجام دهند تا از این طریق افراد و دستگاههایی
که خالف قانون و با نفوذ و قدرت سازمانی ،قصد تغییر کاربری اراضی
را دارند شناسایی شوند؛ تغییر کاربری از سوی یک سازمان اداری در
یک شهرستان بدون اخذ مجوزهای قانونی پذیرفتنی نیست.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور:

براساسکتاب«هنرتحریم»میخواستنداحساساتمردمرابرانگیختهکنند
در جلسهای در حضور رهبر معظم انقالب یکی از آقایان مدعی شده بود که فردی را میشناسد که میتواند روزانه دو میلیون بشکه نفت بفروشد.
رئیس جمهور در آن جلسه گفتند این فرد را به ما معرفی کنید ما حاضریم او را به سمت وزیر نفت بگذاریم؛ اما همه فقط مدعی بودند

اس��حاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صبح شنبه به منظور
افتتاح و بازدید ازچندین پروژه اس��تانی وارد ش��هر یزد شد و در بدو
ورود از سوی استاندار و جمعی از مقامات ارشد محلی مورد استقبال
قرار گرفت.اس��حاق جهانگیری در بدو ورود به فرودگاه یزد در جمع
خبرن��گاران تاکید کرد :یزد برای همه ایرانیان به عنوان مرکز مهم و
الهام بخش در زمینههای مختلف و پشتوانه بزرگ و مهم برای ایران در
مقاطع مختلف و توسعه وسازندگی بوده است .وی با تاکید بر پیگیری
طرحها و برنامههای دولت تا آخرین لحظات کار دولت همانند روزهای
آغازین کار دولت از استانداران و مسئوالن کشور خواست تا طرحهای
توسعه و موانع پیش رو پیگیری شود.جهانگیری یزد را از کانونهای
توسعه ،اقتصاد دیجیتال و صنایع دانش بنیان کشور دانست و گفت:
یزد بهعنوان استان صنعتی و پایگاه صنعت ایران بوده است و طرحهای
مهمی در این استان در حال انجام است و باید با توجه به محدودیت
آب در این استان اقدامات الزم برای ادامه روند توسعه در این استان
در نظر گرفته شود.
>انتقاد از مدعیان فروش نفت

مع��اون اول رئیس جمهور در جریان س��فر اس��تانی به اس��تان یزد
در جلس��ه س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه  24بند
سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی اعالمی توس��ط مقام معظم رهبری
براس��اس شرح وظایف ابالغ شده است ،گفت :هدف مهمی که برای
سیاستهای اقتصاد مقاومتی ترسیم شده این است که اقتصاد کشور
در مقابل تکانههای بیرونی وارد میش��ود از هم نپاش��د .وی کاهش
قیمت و صادرات در سال  93و همچنین تحریمها و جنگ اقتصادی
آمریکا در سه سال گذشته را به عنوان دو نمونه از تکانههای اقتصادی
توصیف و تصریح کرد :دوره جدید تحریمها بسیار استثنایی و جنگ
اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران و دلیل تمام نش��دن آن هنوز برای
مردم کامل توضیح داده نشده است .جهانگیری خاطرنشان کرد :اگر
آمریکا تحریمهای ضد انسانی و ضد حقوق بینالمللی علیه مردم ایران
را بردارد و از این مسیر غلط بازگردد قطعا جمهوری اسالمی ایران نیز
به تعهدات برجامی خود باز میگردد.
معاون اول رئیس جمه��ور با تاکید بر اینکه در این جنگ اقتصادی
نمیتوانستیم مطالب را باز کنیم چرا که دشمن در صدد بود با استفاده
از این موضوع و نقطه ضعف برای اعمال فش��ار خود علیه جمهوری
اس�لامی ایران بهرهبرداری کند ،افزود :بارها از ما خواس��ته شده که

ش��فاف مطالب را مطرح کنیم که چه اتفاقاتی در این دوره تحریمی
بر س��ر کشور و مردم ایران آمد .وی تصریح کرد :اقدامات انجام شده
در زمینه اقتصاد مقاومتی نتیجه و بازدهی و عملکرد خود را به خوبی
نمایانگر ساخت .جهانگیری با اشاره به اینکه آمریکاییها فکر میکردند
گلوگاههای فش��ار بر اقتصاد ایران را شناس��ایی کرده اند ،گفت :آنها
براساس کتاب هنر تحریم که توسط ریچارد نفیو نوشته شد به دنبال
این بودند تا احساسات مردم را در زمان تحریمها برانگیخته کنند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز این فرد بعنوان معاون
وزیر خارجه آمریکا انتخاب شده است ،گفت :تالش آمریکاییها این بود
که در شرایط سخت و دشوار اقتصادی کاری کنند که ورود کاالهای
لوکس و تجمالتی به راحتی امکانپذیر باشد و از ورود کاالهایی که نیاز
عمومی مردم است ممانعت به عمل آورند تا مردمی که در شرایطی
س��خت قرار دارند از دیدن مان��ور خودروهای لوکس گران قیمت در
خیابانها آزرده ش��وند و از مدیران خود همواره این پرسش را مطرح
کنند که چرا در این ارگان وضعیت به این گونه است.
وی با بیان اینکه دولت به لحاظ قانونی نمیتوانست مانع از ورود کاال
به کش��ور شود و در این خصوص دس��تش بسته بود اما با توسل به
سیاستهای اقتصاد مقاومتی توانستیم راهکاری را در پیش بگیریم
که سیاس��تهای تحریمی آمریکا خنثی شود .در این خصوص ابتدا
واردات خودروهای  2500سی سی باالتر را به کشور ممنوع کردیم و
در مرحله تحریمها ورود هر نوع خودرو خارجی به کشور متوقف شد.
جهانگیری تامین مالی در دوران تحریم را نیز موضوعی مهم توصیف
کرد و گفت :یکی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی کاسته شدن اتکا
بودجه کشور به نفت بود ،این تصمیم راهبردی در شرایطی اتخاذ شد
که  30درصد بودجه کشور به نفت متکی بود و رئیس جمهور نادان
به حقوق بش��ر و نژاد پرس��ت آمریکاییها پا روی خطوط لوله برای

قطع ش��دن صادرات نفت گذاشت .معاون اول رئیس جمهور گفت:
امروز کسی نیس��ت که بگوید بودجه کشور در این ایام دچار تالطم
شدید ش��ده است ،امسال و تا اوایل اسفند  570هزار میلیارد تومان
بودجه کش��ور بوده که هزینه شده اس��ت و کمتر از  9هزار میلیارد
تومان آن از درآمد نفت بدست آمده است .کشور در این شرایط اداره
ش��ده اس��ت .وی گفت :تا این مقطع  70هزار میلیارد تومان بودجه
عمرانی پرداخت شده و نگذاشتیم که طرحهای عمرانی متوقف شود.
جهانگیری تصریح کرد :نگویند نتایج اقتصاد مقاومتی چه بوده و چه
کارکردی داشته است .اقتصاد مقاومتی موجب افزایش تولید ،کاهش
وابستگی به نفت ،مقاومت در برابر تکانههای خارجی و دستاوردهای
بسیاری شده است.
>هیچ کشوری به طور رسمی از ما نفت خریداری نکرده اند

مع��اون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ب��ا قاطعیت میگویم هیچ
کشوری از دوستان ش��فیق و نزدیک ایران و دیگران به طور رسمی
از م��ا نفت خریداری نکرده اند ،گفت :در جلس��های در حضور رهبر
معظم انقالب یکی از آقایان مدعی ش��ده بود که فردی را میشناسد
که میتواند روزانه دو میلیون بشکه نفت بفروشد .رئیس جمهور در
آن جلس��ه گفتند این فرد را به ما معرفی کنید ما حاضریم او را به
سمت وزیر نفت بگذاریم اما همه فقط مدعی بودند و نتوانستند حتی
یک بشکه نفت بفروشند .وی افزود :ما با یافتن راهکارهایی توانستیم
نفت را با دهها خطر و ریسک به فروش رسانده و پول آن را به کشور
بازگردانیم .با قاطعیت میگویم که تا آنجا که من مطلع هستم یک
دالر از پول نفت در این میان تلف نش��د و نه تنها فردی مثل بابک
زنجانی که افرادی بسیار کوچکتر از او نیز بوجود نیامدند.
>جریان توسعه کشور متوقف نشده است

جهانگیری همچنین در مراسم افتتاح طرحهای مرتبط با وزارت نیرو،
افتتاح این طرحها را به مردم شهرهای مختلف استان یزد تبریک گفت
و اظهار امیدواری کرد ملت ایران در سراسر کشور همواره شاهد اجرای
طرحها و پروژههایی باشند که موجب توسعه منطقه و رفاه حال آنها
باشند .وی افزود :با وجود همه محدودیتهای دولت از نظر منابع ارزی
و مالی در سالهای اخیر دستگاهها توانستهاند طرحهای عمرانی را اجرا
و نگذارند روند توسعه کشور کند شود.

روحانی در گفتوگو با الکاظمی:

هنوز میلیاردها دالر ارز متعلق به ایران در عراق آزاد نشده است

رئیس جمهور از عراق به عنوان کش��ور مسلمان و دوست ایران که
از جای��گاه مهمی در تعامالت سیاس��ی و امنیتی منطقه برخوردار
است ،نام برد و بر توسعه و تعمیق روابط و همکاریهای دو کشور
در همه زمینهها با این کش��ور تاکید کرد .به گزارش ایرنا ،حس��ن
روحانی در تماس تلفنی "مصطفی الکاظمی" نخست وزیر عراق ،با
اشاره به ظرفیتهای فراوان همکاریهای ایران و عراق به عنوان دو
کشور همس��ایه ،افزود :ارتقاء سطح روابط اقتصادی همپای روابط
سیاسی از اهمیت باالیی برخوردار است و تسهیل در صدور روادید
تجاری برای تجار و بازرگانان و شرکتهای سرمایهگذاری خصوصی
میتواند به توس��عه این روابط کمک کند.دکتر روحانی در ادامه با
تاکی��د بر اینکه امنیت ،یکپارچگی ،صل��ح و آرامش در عراق مورد
توجه جدی و اولویت ایران است ،تصریح کرد :ما با هرگونه مداخله
خارجی در امور داخلی عراق مخالفیم و آن را به ضرر این کشور و کل
منطقه میدانیم .رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه میلیاردها
دالر ارز متعل��ق به ایران در بانکهای ع��راق برخالف قانون بلوکه

ش��ده و به رغم قولهای مکرر مس��ئولین عراق هنوز منابع متعلق
به ایران آزاد نش��ده است ،بر ضرورت آزادسازی فوری منابع ارزی
ای��ران در عراق تاکید کرد.رئیس جمهور حضور نظامیان آمریکایی
در کش��ورهای منطقه از جمله ع��راق را موجب بیثباتی و ناآرامی
دانس��ت و افزود :آمریکاییها همیش��ه در منطق��ه نقش تخریبی
داشتهاند و تس��ریع در اجرای مصوبه پارلمان عراق درمورد خروج
نظامیان آمریکایی از این کش��ور میتواند به برقراری صلح و ثبات
و آرامش در این کش��ور و منطقه کمک کند.روحانی با بیان اینکه
مشکالت و مسائل منطقه باید توسط خود کشورهای منطقه حل و
فصل شود ،بر آمادگی جمهوری اسالمی برای همکاری با کشورهای
منطق��ه در این زمینه با هدف حفظ امنیت و صلح و آرامش تاکید
کرد.رئیس جمهور همچنین با اش��اره ب��ه توافقات خوب تهران –
بغداد برای توس��عه و تعمیق مناس��بات دو جانب��ه از جمله پروژه
راه آهن ش��لمچه– بصره و همکاریها در ح��وزه انرژی و تبادالت
مرزی و ترانزیتی ،بر ضرورت تس��ریع در اجرایی و عملیاتی شدن

این توافقات تاکید کرد و افزود :خوشبختانه اقدامات مهمی در این
زمینه انجام شده و گامهای خوبی برداشته شده است و باید تالش
کنیم تا این رابطه بیشتر و مستحکمتر شود .نخست وزیر عراق نیز
در این گفتوگو از جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشور دوست
و همسایه خوب عراق نام برد و با تاکید بر توسعه و تعمیق روابط دو
کشور در همه زمینهها ،آغاز عملیات پروژه راه آهن شلمچه – بصره
و اتصال خط آهن دو کش��ور را گام مهمی در مس��یر توسعه روابط
اقتصادی و تجاری بغداد – تهران عنوان کرد" مصطفی الکاظمی"
ب��ا قدردانی از ایران بخاطر کمکها ب��ه برقراری امنیت و ثبات در
ع��راق ،تحریمهای آمریکا علیه ایران را غیر قانونی و ظالمانه خواند
و گفت :خوشبختانه با تغییرات ایجاد شده در دولت آمریکا شرایط
جدیدی برای همکاری کشورها فراهم شده و عراق همه تالش خود
را ب��رای رفع کامل تحریمها علیه ایران بکار خواهد بست.نخس��ت
وزیر عراق همچنین از تش��کیل کمیتهای ویژه در این کشور برای
تسهیل در فرآیند تزانزیت کاال بین دو کشور خبر داد.

در دیدار پاپ با آیتالله سیستانی چه گذشت؟

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکهای جهان که به عراق سفر کرده است
صبح روزگذشته وارد شهر نجف و به دیدار آیت اهلل سیستانی مرجع
شیعیان عراق رفت.
ب��ه گ��زارش ایرنا ،در همین رابطه دفتر حض��رت آیت اهلل العظمی
سیس��تانی در نجف اش��رف بیانیهای درباره دیدار مرجع عالیقدر
شیعیان با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکهای جهان صادر کرد .دفتر
آیت اهلل سیس��تانی در بیانیه صادره اعالم کرده که در طول جلسه،
پیرامون چالشهای بزرگی که بش��ریت در ای��ن دوران با آن روبه
رو اس��ت و نقش ایمان به خداوند متعال و رس��التش و پایبندی به
ارزشهای واالی اخالقی در غلبه بر این چالشها بحث و گفتگو شد.
آیت اهلل سیس��تانی در مورد بیعدالتی ،ستم ،فقر ،آزار و اذیتهای
مذهب��ی و فکری ،س��رکوب آزادیهای اساس��ی و فق��دان عدالت
اجتماعی صحبت کرد که اکثر مردم در کش��ورهای مختلف با آن
مواجه هستند ،به ویژه در منطقه ما که همچنان از جنگ ها ،اعمال
خش��ونت ،محاصره اقتص��ادی و آوارگی و بس��یاری امور دیگر رنج
میبرند که نمونه آن ملت فلسطین در سرزمینهای اشغالی است.
ایش��ان به نقش��ی که رهبران بزرگ مذهبی و معنوی باید در مهار
این فجایع و آنچه میتوانند در ترغیب پارهای ذیطرفها  -به ویژه
قدرتهای بزرگ  -ایفا کنند ،اش��اره کردند و گفتند که قدرتهای
ب��زرگ باید عقل و حکمت و کنار گذاش��تن زبان جنگ ،و اولویت
دادن به منافع ملتها به جای منافع ش��خصی و زندگی با آزادی و
کرامت را ترجیح دهند.
مرج��ع عالی دینی عراق بر اهمیت ت�لاش هماهنگ برای تحکیم
ارزشهای مودت و همزیس��تی مسالمتآمیز و همبستگی انسانی
در همه جوامع ،مبتنی بر مراعات حقوق و احترام متقابل در میان
پیروان ادیان مختلف و گرایشهای فکری ،تاکید کردند.
ایش��ان همچنین با اش��اره به جایگاه و تاریخ بزرگ و محبت ورزی
س��خاوتمندانهای که مل��ت عراق با همه گرایشهای��ش دارد ،ابراز
امی��دواری کردند که ملت عراق بتواند س��ختی برهه کنونی را در
آینده نزدیک پشت سر بگذارد.
وی تاکید که امیدوار اس��ت مس��یحیان مانند دیگر ملت عراق در
امنیت ،صلح و حفظ کامل حقوق زندگی کنند.
مرجعیت عالی شیعه در عراق به نقش مرجعیت دینی در حفاظت
از مس��یحیان و دیگران که در معرض ظلم و آزار در نتیجه حوادث
س��الهای گذش��ته با آن مواجه ش��دند از جمله قضیه اس��تیالی
تروریس��تها بر مساحتهایی زیادی از استانهای عراق اشاره کرد

و گفت که تروریستها اقدام جنایتکارانهای مرتکب شدند که مایه
شرمساری است.
آیت اهلل سیس��تانی برای رهبر کاتولیکهای جه��ان و همه پیروان
کلیسای کاتولیک و همه بشریت آرزوی خیر و خوشی کرد و از اینکه
زحمت آمدن به نجف اشرف را تحمل کرده ،از ایشان تقدیر کرد.
واتیکان نیز با صدور بیانیهای در باره دیدار «پاپ فرانس��یس» رهبر
کاتولیکه��ای جهان با آیت اهلل س��ید «علی سیس��تانی» مرجع
عالی ش��یعیان عراق ،تاکید بر دوس��تی بین مذاهب را از مهمترین
محورهای این مالقات برشمرد.
به گزارش خبرگزاری رس��می واتیکان ،در این بیانیه آمده اس��ت:
پاپ فرانس��یس در نجف اشرف با آیت اهلل العظمی سیستانی دیدار
کرد ،در این دی��دار که نزدیک به  ۴۵دقیقه به طول انجامید ،پاپ
فرانس��یس بر اهمیت همکاری و دوستی بین مذاهب جهان تاکید
کرد تا بتوان از راه گسترش احترام متقابل و گفتگو به عراق ،منطقه
و همه بشریت کمک کرد.
واتیکان افزود که پاپ در این دیدار فرصت یافت از آیت اهلل العظمی
سیس��تانی به همراه جامعه شیعیان عراقی برای مقابله با خشونت
و مش��کالت بزرگی که در س��الهای گذشته پیش آمده و در دفاع
از ضعیفترین مردم و آنانی که بیش��ترین ظلم و ستم را دیده اند،
تشکر و قدردانی کند.
پاپ فرانس��یس همچنین بر مقدس بودن حیات بشریت و اهمیت
وحدت ملت عراق تاکید کرد.
پ��اپ فرانس��یس در دیدار با آیت اهلل العظمی سیس��تانی به درگاه
خداون��د ب��رای آیندهای ت��وام با صل��ح و برادری در خ��اک عراق،
خاورمیانه و همه جهان دعا کرد.
> انگیزه پاپ از سفر به عراق چه بود؟

درهمین رابطه مس��جد جامعی کارش��ناس و سفیر اسبق ایران در
واتیکان و مراکش و کارش��ناس جهان عرب در تشریح اهمیت این
سفر تاریخی از سوی رهبر کاتولیکهای جهان به خبرآنالین گفت:
پاپ فرانسیس مانند دیگر پاپها در گذشته سفرهای زیادی داشته
اس��ت و برای اولین بار است که پس از همهگیری بیماری کووید -
۱۹به خارج س��فر میکند .به دلیل ش��رایط عراق ،منطقه و جامعه
بینالمللی این س��فر از اهمیت بسزایی برخوردار است .به خصوص
پس از ورود جو بایدن به کاخ س��فید که آمریکاییها هنوز تعریفی
از سیاستهای عمومی و منطقهای خود ارائه نکرده اند .جو بایدنی

که کاتولیک بوده و نقاط اش��تراک زیادی با پاپ فرانس��یس دارد و
زمانی که معاون اوباما ب��ود عکس دیدارش با پاپ را در اتاق کاری
خود قرار داده است.
این سفر از آنجا برای عراق مهم به شمار میرود که نشان میدهد
دارای نظام و حکومت مدنی و باثباتی اس��ت که حقوق اقلیتها را
نیز رعایت میکند .این س��فر برای اقلیم کردستان ،شیعه و سنی،
مس��یحی ،ایزدی ،صابئین مهم به ش��مار میرود .همچنین شاهد
بودیم که عموم گروهها و ش��خصیتهای ش��یعی از انجام این سفر
اس��تقبال کردند .از بُعد منطقهای این سفر برای رژیمهای منطقه
و همچنی��ن اف��کار عمومی منطقه پراهمیت اس��ت .منطقه در دو
سال اخیر در شرایط انتقال قرار گرفته و یکی از ویژگیهای آن به
خصوص در بخش عربی خاورمیانه این اس��ت اقلیتها در آن نقش
مهمتر و ثبات بیش��تری داشته باش��ند .از بُعد افکار عمومی جهان
نی��ز از این جهت حائز اهمیت اس��ت که در دو دهه اخیر مس��ئله
عراق و سوریه همیشه یک دغدغه بوده است .ضمن اینکه طی این
سفر پاپ با مرجع عالیقدر جهان تشیع آیت اهلل سیستانی دیدار و
گفتگو میکند .دیداری که همه گروههای عراقی و دولت این کشور
خواستار برگزاری آن هستند .در بلوک غرب نیز برای آمریکا با توجه
به انتخاباتی که اخیرا داشته است مهم ارزیابی میشود .به احتمال
فراوان موجب بهبود روابط بی��ن حزب اهلل و مارونیهای لبنان که
اخیر تنشزا شده ،بشود.
این سفر برای واتیکان نیز از اهمیت باالیی برخوردار است .به قول
آنها این بیش از یک س��فر تشریفاتی و «رسولی» است .از دیدگاه
آنان این سفر موجب تقویت موقعیت مسیحیان در عراق و منطقه
خواهد ش��د .به عبارت دیگر آن را میتوان یک امتیاز برای واتیکان
تلق��ی کرد به این دلیل که بخش��ی از اهمیت واتی��کان نزد افکار
عمومی به ویژه غربیها به دلیل گفتگو و تعاملی است که با جهان
اسالم دارد.
قطع��ا از ای��ن منظر و دی��دگاه موقعیت واتیکان و پ��اپ ارتقا پیدا
خواه��د کرد به وی��ژه به دلیل دی��دار با آیت اهلل سیس��تانی .پاپ
حدود  ۴س��ال پیش س��فری به مصر داش��ت و در آنج��ا با رئیس
االزهر ب��ه عنوان مهمترین مرکز آموزش��ی وپژوهش��ی و تبلیغی
جهان سنی گفتگویی داش��ت و در سال بعد سندی نیز به امضای
طرفین رس��ید .ب��ه طور خالصه این س��فر برای هم��ه طرفین به
وی��ژه ب��رای آمریکای بای��دن ،ع��راق و منطقه از اهمی��ت باالیی
برخوردار است.

