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اخبار
با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی

حجتاالسالم شعبانیموثقی ،نماینده
ولیفقیه و امامجمعه همدان شد

حضرت آیتاهلل خامنهای ،رهبر معظم انقالب
اس�لامی در حکمی حجتاالس�لام حبیباهلل
ش��عبانیموثقی را بهعنوان نماین��ده ولیفقیه و
امام جمع ه شهر همدان منصوب کردند .به گزارش
پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری ،متن
حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جن��اب حجتاالس�لام آق��ای حبیباهلل
شعبانیموثقیدامتافاضاته
اکن��ون با پای��ان یافتن مس��ؤولیت جناب
حجتاالس�لام آق��ای ح��اج ش��یخ محم��د
طهمحمدی دامتتوفیقاته و با تشکر فراوان از
فعالیتهای علمی و اجتماعی ایشان در دوران
آن مس��ؤولیت خطیر ،جنابعال��ی را به امامت
جمع ه همدان و نمایندگی خود در آن اس��تان
منصوب میکنم .همدان در ش��مار پیش��روان
حرکت انقالب��ی و مفتخر به تقدیم چهرههای
برجس��ت ه جهاد و شهادت و نیز شخصیتهای
عالیق��در علم و عرفان اس��ت .انتظار میرود با
هم ه توان در خدمت حرکت دینی و انقالبی آن
خطه تالش نمایید .با علمای دینی و فرزانگان
دانش��گاهی و فع��االن عرصهه��ای اجتماعی
همکاری و از جوانان مؤمن و انقالبی پشتیبانی
کنید .سلوک مردمی با هم ه قشرها بویژه جوانان
و تکری��م خانوادههای ش��هیدان و ایثارگران را
ممشای همیش��گی خود قرار دهید و از فضل
و تقوا و بصیرت که بحمداهلل از آن برخوردارید
محتوای خطبههای جمعه را غنا ببخشید.
توفیق جنابعالی را از خداوند متعال مسألت
میکنم.
والسالم علیکم و رحمهاهلل
سیدعلیخامنهای
 ۲۲اسفند ۱۳۹۷

شاهد حرکتهایی برای پوشاندن
موفقیتهای ملت هستیم

نماین��ده رهب��ر انق�لاب در
ش��ورایعالی امنیت ملی در
همای��ش «صیان��ت» که به
مناسبت س��یامین سالگرد
تاس��یس مرکز اسناد انقالب
اس�لامی در فرهنگس��رای امام(ره) برگزار شد،
گفت :همانطور که اگر انسانی در زندگی فردی
خ��ود با ابتال به آلزایمر ،زندگ��ی موثر خود را از
دس��ت خواهد داد ،در س��طح ملی نیز ابتال به
فراموشی و آلزایمر تاریخی و سیاسی ممکن است
باعث از دست رفتن حیات فعال یک ملت شود.
ب��ه گزارش «وطن امروز» ،جلیلی خاطرنش��ان
کرد :ب��دون حفظ حافظه ملی نمیتوان تجربه
ارزش��مند ملی را حفظ ک��رد .اگر حافظه یک
ملت دچار فراموش��ی ،تحریف یا تقطیع شود،
آن مردم با یک خس��ارت بزرگ مواجه خواهند
ش��د .دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی اضافه
کرد :امروز ش��اهد حرکتهایی برای پوشاندن
موفقیتهای ملت ،تحریف و تقطیع تاریخ کشور
هستیم که لزوماً به صورت عریان اقدام به این کار
نمیکنند ،بلکه در عرصههایی چون فیلم ،رمان،
داستاننویسی و ...عامدانه یک مقطعی از تاریخ
را نادیده میگیرند یا به محاق میبرند تا روایت
صحیح از تاریخ انقالب اسالمی شکل نگیرد.

 INSTEXاروپایی
جویی باریک و کماثر است

دبیر شورای عالی امنیت ملی
گفت :تمام تحرکات بیگانگان
و برخی کش��ورهای ش��رور
در غرب آس��یا بویژه اقدامات
غیرعادی برخی کش��ورهای
منطقه را که س��ابقه س��یاه آنه��ا در حمایت از
جریانهای تروریس��تی اثبات شده است ،تحت
رصد دائم��ی داریم .به گزارش ف��ارس ،دریابان
علی شمخانی صبح دیروز (چهارشنبه) در مراسم
بزرگداش��ت یاد و خاطره شهدای بدر و خیبر و
ش��هدای ش��مال غرب کش��ور در ارومیه ،سال
آینده را سال پیروزیهای جدید در داخل برای
حل مش��کالت مردم و در منطقه برای تقویت و
توسعه پیروزی محور مقاومت و آغازی مقتدرانه
برای گام دوم انقالب اس�لامی خواند .وی افزود:
مقابله با بیثباتسازان و مخالفان استقالل کشور
موجب شکوفایی ظرفیتها و استعدادها خواهد
شد و این دریای بیکران به طور قطع جوی باریک
وابسته شدن به قدرتها و چشم امید داشتن به
دش��من را درمینوردد .وی با اشاره به افق بلند
انقالب اس�لامی که اکتفا به حداقله��ا در آن
جایی ندارد ،افزود :روابط امروز ایران با عراق ثمره
مقاومت و همپیمانی راهب��ردی و INSTEX
اروپاییها مثالی از جویی باریک و کمثمر است.
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حسن روحانی در سومین روز از سفر خود به عراق با آیتاهلل سیستانی دیدار و گفتوگو کرد

تقدیر آیتاهلل از دوستان عراق
گروه سیاسی :سفر  3روزه رئیسجمهور به عراق
با یک دی��دار مهم خاتمه یافت .حس��ن روحانی
صبح روز گذشته در نجف اشرف با حضور در بیت
مرجعی��ت عالی عراق حضرت آیتاهلل س��یدعلی
سیستانی با وی دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش «وطن امروز» ،سفر حسن روحانی
و هیات همراه به کش��ور عراق هر چند خیلی دیر
و پس از گذش��ت  5سال از ریاستجمهوری وی
انجام ش��د ،ب��ا این حال هم از جه��ت دیدارهای
متع��دد با ش��خصیتهای عراقی و ه��م به دلیل
توافقات اقتصادی انجامش��ده ،این سفر از اهمیت
ویژهای برخوردار شد .روحانی در جریان این سفر
عالوه بر دیدار و گفتوگو با رئیسجمهور ،رئیس
مجلس و نخس��توزیر عراق با چندین شخصیت
برجسته عراقی نظیر رئیس حشدالشعبی و مشاور
امنیت ملی این کش��ور نیز مالقات داشت .وی در
روز دوم س��فر خود نی��ز در جمع نخبگان عراقی
حضور یافت و با آنان گفتوگو کرد .مهمتر از همه
دیدار و گفتوگ��و با مرجعیت عالی عراق بود که
روز گذشته انجام شد.
نکت��ه قابل توجه درباره س��فر  3روزه روحانی
به عراق ،خش��م و عصبانیت مقامات آمریکایی از
انجام این س��فر بود به گونهای ک��ه طی روزهای
اخیر چند ت��ن از دولتمردان آمریکایی با ادبیاتی
س��خیف علیه این س��فر موضع گرفتند .در این
راستا و یک روز پس از آنکه برایان هوک ،نماینده
ویژه آمریکا در امور ایران مدعی اس��تفاده ایران از
عراق برای تشکیل کریدور شیعی شده بود ،وزیر
خارجه این کشور نیز از رابطه خوب ایران و عراق
ابراز ناخرس��ندی کرد و مدعی ش��د تهران تالش
میکند دولت بغداد را به یک «دولت خراجگزار»
بدل کند! وی در کنفرانس انرژی «س��راویک» در
«هیوستون» در حالی که درباره انرژی و سیاست
خارجی صحبت میکرد ،به رابطه ایران و عراق هم
گریزی زد و ادعا کرد تهران در حال سوءاستفاده
از بغداد است! این اظهارات مداخلهجویانه البته با
واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روبهرو
ش��د .بهرام قاسمی در این باره تاکید کرد :ایران و
عراق برای حفظ و تداوم روابطشان از هیچ تالشی
دریغ نکرده و از کس��ی هم اجازه نمیگیرند .وی
افزود :ایران و عراق کشورهایی مستقل هستند و
دولتهای آنان برآمده از رای و انتخاب مردم این
دو کشور هستند و بیشک دو ملت بزرگ ،قدرت
تش��خیص منافع و مصالح خود را بخوبی دارند و
نیاز ندارند کش��وری با سابقه س��یاه تجاوز ،ایجاد
جنگ و ویرانی ،از هزاران کیلومتر دورتر برای آنها
تعیین تکلیف کند.
■■تقدیر آیتاهلل از نقش «دوستان» عراق

طب��ق این گ��زارش ،حس��ن روحان��ی صبح
چهارش��نبه پ��س از تش��رف ب��ه ح��رم مطه��ر
امیرالمومنین حضرت علی(ع) در نجف اش��رف با
حضور در صحن و شبس��تان حضرت زهرا(س) و
بازدی��د از آن در جریان روند اقدامات انجامش��ده
توسط س��تاد بازس��ازی عتبات عالیات در مسیر
اج��رای طرحهای توس��عه حرمه��ای مطهر ائمه
معصومین(ع) در عراق قرار گرفت .روحانی سپس
ب��ا حضور در بیت مرجعیت عال��ی عراق حضرت
آیتاهلل سیدعلی سیستانی با وی دیدار و گفتوگو
کرد .محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه و ایرج
مسجدی ،سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد
نیز روحانی را در این دیدار همراهی کردند.
گزارش اقدام دولت انگلی��س در اعمال
حمایت دیپلماتیک برای نازنین
زاغری ،جاس��وس دوتابعیتی این کشور که سال
 1395در ایران دس��تگیر ش��د ،نش��ان میدهد
این کش��ور وارد یک نزاع دیپلماتیک و سیاسی با
جمهوری اسالمی ایران شده است.
به گ��زارش «وطنام��روز» ،این اق��دام دولت
انگلیس که ب��رای آزاد کردن جاس��وس خود در
ای��ران ،جنگ دیپلماتیک با ای��ران را راه انداخته،
نش��ان میدهد زاغری تا چه اندازه برای آنها حائز
اهمیت است .موضوع آنقدر شفاف و واضح بود که
خود دیپلماتهای انگلیس��ی نیز با حیرت درباره
آن اظهارنظر و تصریح کردند که این اقدام دولت
انگلیس جاسوس بودن زاغری را ثابت کرد.
اظهارات کریگ موری ،دیپلمات انگلیسی نیز
در همین راستا مطرح شد .موری که سفیر سابق
انگلیس در ازبکستان بوده ،در واکنش به ماجرای
حمایت دیپلماتیک دولت انگلیس از نازنین زاغری،
در رشته توئیتی اعطای «حمایت دیپلماتیک» به
«نازنین زاغری» را ش��اهدی بر جاسوس بودن او
توصیف میکند .وی این حمایت لندن را «اقدامی
جالب و بینهایت غیرمعمول» توصیف کرده است.
موری در بخشی از توئیتهای خود این اقدام دولت
انگلیس را امری غیرعادی توصیف میکند که «از
زمان پای��ان جنگ جهانی اول تاکنون» س��ابقه
نداشته است.

■■پیامهایجنگدیپلماتیکانگلیسیها

درباره اینکه چرا انگلیس��یها با دادن حمایت
دیپلماتیک به زاغری ،یک نزاع سیاسی را با ایران

اخبار
انتشار بیانیه پایانی ششمین اجالسیه رسمی
دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری

خبرگان :دیپلماسی اقتصادی
با همسایگان فعال شود

عراق سفر کنند اما در این مرحله دو دولت با رایگان
شدن صدور ویزا برای متقاضیان موافقت کردند.

■■تأکید ایران و عراق بر گسترش روابط

نما
امضای  5موافقتنامه اقتصادی بین ایران و عراق
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه سفر رئیسجمهور به عراق موفق و خوب بوده است ،گفت :باید
مسائل مطرح شده برای رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری شود .یحیی آلاسحاق در گفتوگو با فارس ،درباره
دستاوردهای سفر روحانی ،رئیسجمهور کشورمان به عراق گفت :این سفر در حوزههای مختلف اقتصادی،
سیاس�ی ،امنیتی ،فرهنگی ،منطقهای و جایگاه بینالمللی دستاوردهای خوبی داشته که در هر حوزه قابل
تحلیل است .رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به سفر رئیسجمهور به عراق گفت :این سفر منجر
به امضای  5موافقتنام ه در حوزههای مختلف اقتصادی شد ،ضمن اینکه تقریبا تمام مسائلی که درباره عراق
وجود داش�ت س�امان یافت که از جمله آن میتوان به امنیت فراگیر منطقهای اش�اره کرد .وی با اشاره به
زمینهس�ازی برای تجارت  20میلیارد دالری با عراق گفت :این کار ش�دنی است ضمن اینکه امسال به طور
قطع صادرات ایران به عراق به  12میلیارد دالر میرسد .آلاسحاق به امضای موافقنامه برای ایجاد  3شهرک
مشترک صنعتی -اقتصادی بین دو کشور اشاره کرد و گفت :با توجه به مرز مشترک ایران و عراق ایجاد این
شهرکها زمینه بسیار خوبی برای استفاده از سرمایهگذاری مشترک بین دو کشور را فراهم میکند .رئیس
اتاق مشترک ایران و عراق همچنین به امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دو کشور اشاره کرد و گفت:
امیدواریم این موافقتنامه منجر به موافقتنامه تجارت آزاد بین دو کشور شود .وی افزود :حذف هزینه روادید
بین دو کشور برای گردشگران و تجار هم از نکات مثبت سفر روحانی به عراق بود .آلاسحاق با بیان اینکه
مساله مراودات بانکی بین  2کشور در سفر رئیس کل بانک مرکزی تکمیل شد ،گفت :تجار  2کشور میتوانند
بر اس�اس دینار و ریال به صورت بس�یار روان با هم تجارت داشته باشند .رئیس اتاق مشترک ایران و عراق
همچنین به زمینه سرمایهگذاریهای مشترک بین  2کشور اشاره کرد و گفت :ایجاد راهآهن شلمچه -بصره
و فعال کردن کمیس�یون مشترک بین  2کشور از دستاوردهای دیگر این سفر بوده است .وی افزود :صدور
ضمانتنامه دیناری برای فعالیتهای خدمات فنی و مهندسی هم از دیگر مسائل مطرحشده در این سفر بود.

آی��تاهلل سیس��تانی در دیدار حس��ن روحانی
با وی ،ضمن اس��تقبال از توس��عه رواب��ط عراق با
همسایگان ،از نقش «دوستان» این کشور در غلبه
بر تروریس��تهای داعش تقدیر ک��رد .به گزارش
فارس ،حس��ن روحانی ،رئیسجمهوری اس�لامی
ای��ران در رأس هیأت همراه ظهر روز چهارش��نبه
با آیتاهلل علی سیستانی مرجع شیعیان ،در نجف
اشرف دیدار کرد .حسن روحانی در این دیدار ضمن
توگوهایش با مقامات
ارائه گزارش��ی از نتای��ج گف 
عراقی ،دس��تاوردهای سفر خود در راستای توسعه
رواب��ط دوجانبه بر مبنای «دوس��تی» و «حس��ن
همج��واری» را ش��رح داد .آیتاهلل سیس��تانی نیز
تأکید کرد که از هر گونه گامی در راستای توسعه
روابط عراق با همسایگانش بر مبنای منافع  2طرف
و احترام به حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی
یکدیگر استقبال میکند .او با اشاره به جنگ مردم
عراق با داعش و فداکاریهای عراقیها در راستای
پی��روزی بر این گروهک ،از نقش «دوس��تان» در
تحقق این پیروزی تقدیر کرد .آیتاهلل سیس��تانی
همچنین مبارزه با فس��اد و بهبود خدمات عمومی
و انحصار س�لاح در دست حکومت و سازمانهای
امنیتی را الزم دانس��ت و ابراز امیدواری کرد دولت
عراق در این زمینهها موفق باشد .او بر ضرورت در
پیش گرفتن سیاستهای منطقهای و بینالمللی بر
مبنای توازن و اعت��دال تأکید کرد و گفت ملتها

باید از خسارت و آالم بیش از این به دور بمانند.
■■ایران و عراق با هم متحدند

حسن روحانی که عصر سهشنبه وارد کربال شده
بود ،ضمن زیارت حرمین شریفین امام حسین(ع)
و حضرت اباالفضل العباس(ع) ،در نشستی صمیمی
با سران قبایل و عشایر بزرگ استانهای کربال ،بابل
و ف��رات میانه گفتوگو کرد .وی در این نشس��ت
پیوند دو ملت ایران و عراق را بسیار مستحکم خواند
و تاکید کرد :اینکه میلیونها ایرانی در طول سال به
عراق بویژه کربال و نجف سفر میکنند و میلیونها
عراقی نیز برای زیارت ،عازم ایران میشوند ،نشان
میدهد دو ملت از لحاظ فرهنگی و اعتقادی کامال
ب��ا هم متحدند و هیچ قدرت��ی نمیتواند این امت
واحده را از هم جدا کند .روحانی همچنین عشایر و
همه مردم عراق را میزبانان بسیار خوب برای زائران
قب��ور ائمه هدی(ع) و بوی��ژه در ایام زیارت اربعین
دانس��ت و گفت :مردم عراق و بویژه کربال میزبانی
بسیار صمیمانهای در ایام اربعین حسینی از زائران
دارند و از س��وی مردم ایران از مردم عراق و کربال
تش��کر میکنم .روحانی با تبریک به ملت ،عشایر
و مرجعی��ت عراق به خاطر مقاومت و ایس��تادگی
در برابر تروریس��تهای داعش و شکس��ت توطئه
بزرگ دشمنان برای منطقه و عراق گفت :ما عالقه
داش��تیم کال ویزا میان دو کش��ور برداشته شود و
مردم عراق براحتی بتوانن��د به ایران و ایرانیها به

اقدام عجیب دولت انگلیس در دادن حمایت دیپلماتیک به نازنین زاغری
بررسی سریع سایر اتهامات این جاسوس دانهدرشت را ضروری کرده است

زاغری محاکمه شود

آغ��از کردهاند ،ارزیابیهای متنوعی مطرح ش��ده
اس��ت .در این میان اما دس��تکم  2تحلیل قابل
تامل به نظر میرسد.
 -1نازنین زاغری سال  1395دستگیر و با برگزاری
دادگاه ،محکوم به  5سال گذراندن مجازات حبس
شد .کارشناس��ان امنیتی میگویند ،اهمیت یک
جاس��وس به دام افتاده تا زمانی برای کشورش در
اولویت ق��رار دارد که مدت زمان حبس او طوالنی
نش��ده باشد .کشورها معموال برای آنکه جواسیس
آنها اطالعات خود را افشا نکنند ،در همان ماههای
ابتدایی دستگیری ،تالش میکنند کشور میزبان
را متقاعد کنند جاس��وس آنه��ا را آزاد کنند و در
ازای آزادی جاسوس ،امتیازاتی را به کشور میزبان
خواهن��د داد .با این حال اما زاغ��ری حاال نزدیک
به  3س��ال اس��ت به دام افتاده و بیش از نیمی از
زمان محکومیت خود را نیز سپری کرده است .در
این ش��رایط به نظر میرسد اهمیت این جاسوس
بای��د برای انگلیس��یها از اولویت افتاده باش��د اما
اصرار عجیب و بیس��ابقه انگلیسیها در حمایت
از جاسوسش��ان نش��ان میدهد آنها هدف بزرگ
دیگری را دنب��ال میکنند .کارشناس��ان امنیتی
معتقدند هدف انگلیس��یها از راه انداختن جنگ
دیپلماتیک ب��ا ایران ب��رای آزادی زاغری و نادیده
انگاشتن حق حاکمیت ملی ایران ،برای آن است که

آنها به س��ایر عوامل و جاسوسان خود در ایران این
پیام را بدهند که دولت انگلستان در هر شرایطی و
در ه��ر موقعیتی ،تمام تالش خ��ود را برای آزادی
جاسوسان خود انجام خواهد داد .پس از دستگیری
زاغری و تاکید سیستم امنیتی و نیز دستگاه قضایی
ایران بر مجازات او ،قاعدتا یک دلهره فراگیر میان
عوامل و جاسوس��ان انگلیس در ایران ایجاد شد .از
سوی دیگر ،اخیرا با پخش فیلم دستگیری زاغری
در فرودگاه امام خمینی(ره) توسط سپاه کرمان ،این
ترس و دلهره قاعدتا تشدید نیز شده است .بر همین
اس��اس بود که دولت انگلیس اخیرا پس از انتشار
فیلم لحظه دستگیری زاغری ،حمید بعیدینژاد،
سفیر دولت حس��ن روحانی در لندن را به وزارت
خارجه این کش��ور احضار کرد .بر همین اساس به
نظر میرس��د یکی از اهداف انگلیس��یها از بهراه
انداختن جنگ دیپلماتی��ک با ایران ،دلگرم کردن
عوامل خود در ایران است.
 -2موضوع دوم البته کم��ی واقعبینانهتر به نظر
میرسد .ماجرای پرونده نازنین زاغری به گونهای
است که هنوز اتهامات فراوانی درباره این جاسوس
انگلیسی مطرح است که در دادگاه به آنها رسیدگی
نشده است .اصطالحا پرونده زاغری هنوز باز است.
بر همین اساس ،یکی از اهداف انگلیسیها از به راه
انداختن نزاع دیپلماتیک با ایران ،تحتالشعاع قرار

ش��امگاه سهش��نبه و در جری��ان دومین روز
از س��فر روحان��ی به عراق ،متن بیانیه مش��ترک
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عراق منتشر
ش��د .در بخشی از این بیانیه مشترک آمده است:
عراق با اش��اره به اینکه جمهوری اس�لامی ایران
نخستین کشوری بود که برای مبارزه با تروریسم
به ارائه کمکهای لجستیک و مشاورهای به عراق
مبادرت ورزید و در کنار این کشور علیه تروریسم
ایس��تاد ،از موضع جمهوری اسالمی در کمک به
عراق برای مبارزه با تروریسم قدردانی کرد .طرف
ایرانی تصمیم عراق مبن��ی بر اینکه در تحریمها
علیه ایران هم��راه نخواهد بود را مورد تقدیر قرار
داد .همچنی��ن طرف ایرانی ب��ر موضع ثابت خود
مبنی بر حمایت از فرآیند سیاس��ی در عراق که
با مشارکت همه مردم این کشور تبلور یافته است
و نی��ز حمایت از تمامیت ارضی ،حاکمیت ملی و
همه اقدامات این کش��ور برای مبارزه با تروریسم
تاکید کرد .در بخش دیگری از این بیانیه همچنین
تاکید شده اس��ت :دو طرف گفتوگوهای مهمی
را در فضایی برادرانه ،دوس��تانه و س��ازنده برگزار
کردند و عالقهمندی خود را برای توس��عه روابط
سیاس��ی ،امنیتی ،اقتصادی ،بهداش��تی ،تجاری،
فرهنگی ،علم��ی و فناوری و ...ابراز داش��تند .دو
طرف همچنین ش��ماری از موضوعات منطقهای،
چالشهای مشترک ،مبارزه با تروریسم ،همکاری
برای تقویت امنیت و ثبات منطقه و بنیان نهادن
همکاریه��ای اقتص��ادی که ب��ه مناف��ع و رفاه
ملتهای این منطقه یاری رس��اند ،مورد بحث و
گفتوگو قرار دادند .دو طرف با اش��اره به موضوع
امنیت منطقه و نقش اساس��ی آنان در شکوفایی
اقتصادی و پیشرفت تجاری آن ،بر این نکته تأکید
کردند که برقراری امنیت در منطقه مس��ؤولیتی
اس��ت که بر عهده مردم آن است .اشاره به رایگان
ش��دن اخ��ذ روادید برای ش��هروندان دو کش��ور
موضوع مهم دیگری بود که در این بیانیه مشترک
مورد توجه قرار گرفت .مقامات ارشد دو کشور در
این باره تاکید کردند :دو طرف همچنین راههای
تسهیل صدور روادید برای شهروندان دو کشور با
هدف زیارت ،گردش��گری ،تجارت و گردش��گری
س�لامت را مورد بحث قرار دادن��د .همچنین در
این راس��تا توافق ش��د صدور روادید برای تجار و
بازرگانان هر دو کش��ور تس��هیل ش��ود .افزون بر
ای��ن طرف ایرانی اعالم کرد از تاریخ  12فروردین
( 1398یک��م آوریل  )2019ص��دور روادید برای
شهروندان عراقی رایگان خواهد بود .طرف عراقی
نی��ز اعالم کرد به عنوان عمل متقابل ،همزمان با
طرف ایرانی ،همین اقدام را انجام میدهد.
همچنی��ن درباره ش��طالعرب ،طرفین بر عزم
راس��خ خود ب��ر اجرای «عهدنامه مرب��وط به مرز
دولت��ی و حس��ن همجواری بین ای��ران و عراق»
م��ورخ  13ژوئ��ن  1975و پروتکلهای ضمیمه
و موافقتنامهه��ای تکمیل��ی آن ،با حس��ن نیت
و ب��ا دقت تأکید کردند و بر این اس��اس ،طرفین
تصمیم گرفتند عملیات مش��ترک پاکس��ازی و
الیروبی شطالعرب را به منظور بازگرداندن کانال
اصلی قابل کشتیرانی (تالوگ) بر اساس عهدنامه
 1975مذکور و پروتکل مربوطه آن در اسرع وقت
آغاز کنند.
دادن این پرونده و عدم رسیدگی به سایر اتهامات
مندرج در پرونده این جاسوس انگلیسی است.
بر همین اساس ،به نظر میرسد در شرایط فعلی
بهترین اقدام پیش��گیرانه در مقابل اقدام خصمانه
دول��ت انگلیس ،در دس��تور کار قرار گرفتن س��ایر
اتهامات زاغری در دس��تگاه قضایی اس��ت .موسی
غضنفرآبادی ،رئیس دادگاه انقالب اس�لامی تهران
اوایل خردادماه امس��ال گفت اتهام نازنین زاغری در
پرونده جدیدی که برای او تشکیل شده« ،امنیتی»
است .اتهام زاغری در دادگاه نخست او که منجر به
صدور رای  5س��ال مجازات حبس بوده« ،طراحی
و اجرای پروژههای رس��انهای و س��ایبری با موضوع
براندازی نرم نظام اسالمی» بوده است .بر این اساس،
اتهام��ات امنیتی او در دادگاه جدید ،میتواند منجر
به صدور مجازات سختتر از مجازات اول برای این
جاسوس انگلیسی ش��ود .پیش از این غالمحسین
اس��ماعیلی ،رئیس کل دادگس��تری استان تهران
اعالم ک��رد که زاغری درباره این اتهام نیز به دادگاه
احضار و با وی گفتوگویی انجام شد و پس از معرفی
وکیل ،روند دادگاه آغاز خواهد شد .حاال کارشناسان
میگویند برای مقابله با اقدام اخیر انگلیسیها که
به معنای تالش برای نق��ض حاکمیت ملی ایران
اس��ت ،دستگاه قضایی باید به س��رعت سایر ابعاد
پرونده اتهامی نازنین زاغری ،جاسوس انگلیسیها
را در دس��تور کار قرار داده و ب��رای آن رای نهایی
را صادر کند .این اقدام بموقع میتواند یک سیلی
سخت از سوی ایران به صورت دولت انگلیس تلقی
ش��ده و جنگ دیپلماتیک لندن علیه تهران را در
همین قدمهای نخست ،منفعل کند.

بیانی��ه پایان��ی اجالس��یه شش��م از دوره
پنجم مجلس خب��رگان رهب��ری ،بعدازظهر
دیروز منتش��ر ش��د .در این بیانی��ه ،خبرگان
ملت خواستار فعالسازی دیپلماسی اقتصادی
با همس��ایگان برای مقابله با تحریمها شدند.
ب��ه گزارش «وطنام��روز» ،در بخش��ی از این
بیانیه آمده اس��ت« :هماکنون در اقتصاد ایران
مش��کالتی وج��ود دارد که با تقوی��ت نگاه به
درون ،مدیریت جهادی و خودباوری ،همس��و
با سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،بدون داشتن
رویکرد برونگرایی ،میتوانیم آنها را حل کنیم
و ب��ا مدیریت صحیح نظام توزی��ع و نظارت و
حمایت از شرکتهای دانشبنیان و بنگاههای
اقتص��ادی و تولیدی متوس��ط و خُ رد ،تقویت
بخش تع��اون و مهمت��ر از همه فعالس��ازی
دیپلماس��ی اقتصادی علیالخصوص نسبت به
همس��ایگان ،باید کش��ور را در برابر تحریمها
مقاومتر نم��وده و جایگاه منطقهای جمهوری
اسالمی را ارتقا بخشیم» .این بیانیه همچنین
درباره مساله لوایح FATFتصریح کرده است:
«پیوستن جمهوری اسالمی به کنوانسیونهای
بینالمللی مانند پالرم��و CFT ،و غیره اگر به
قص��د گرفتن بهانه از دش��من باش��د ،خطای
استراتژیک محسوب میشود؛ مجلس خبرگان
رهبری با تأکید بر ل��زوم عدم انفعال و رعایت
اص��ول عزت ،حکمت ،مصلحت و تهدیدزدایی
در عرصه تعامل بینالمللی ،از قوای س��هگانه
و مجمع تش��خیص مصلحت نظام میخواهد
نس��بت به نفی س��لطه و خطر نفوذ بیگانگان
در حوزه تعامالت استراتژیک مالی و غیرمالی
جمهوری اسالمی با همپیمانان خود دقت الزم
را مبذول دارند و مراقب توطئههای دش��منان
انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
باشند» .در بند  4این بیانیه نیز درباره تغییرات
اخی��ر در قوهقضائی��ه آمده اس��ت« :مجلس
خب��رگان رهبری ،ب��ا قدردان��ی از تالشهای
آیتاهلل آملیالریجانی در دوران تصدی ریاست
قوهقضائیه بویژه مبارزه با مفسدان و اخاللگران
دانهدرش��ت اقتصادی در ماههای اخیر؛ ضمن
تبریک به آیتاهلل رئیس��ی مسؤول جدید این
ق��وه؛ از ایش��ان میخواهد با تکی��ه بر تجارب
 40سال گذشته و اهتمام ویژه به توصیههای
هشتگانه مقام معظم رهبری در حکم انتصاب
ایشان ،تالش کنند دس��تگاه عدالت با نظم و
تدبیری حکمتآمیز ،و صالبت و قاطعیت بیشتر
دوران جدیدی را ک��ه زیبنده گام دوم انقالب
اس��ت ،آغاز کند تا زمینه تحقق عدالت فراگیر
و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و فساد در
اشکال گوناگون آن بیش از پیش فراهم گردد».

محسن قمی کارپرداز
هیأترئیسه مجلس خبرگان شد

حجتاالسالم محسن قمی
ب��ا رأی اعض��ای خب��رگان
رهب��ری به عن��وان کارپرداز
اداری  -مالی هیأترئیس��ه
مجلس خبرگان انتخاب شد.
به گزارش مهر ،پس از انتخاب حجتاالس�لام
رئیسی به سمت نایبرئیسی مجلس خبرگان
رهبری ،تصدی جایگاه کارپرداز اداری  -مالی
هیأترئیس��ه خبرگان که تا پی��ش از این بر
عهده وی بود با رأی نمایندگان این مجلس به
حجتاالسالم قمی محول شد.

درخواست کمک مادورو
از چین ،روسیه و ایران

رئیسجمهوری ونزوئال از سازمان ملل متحد و
کشورهایی همچون چین ،روسیه ،ایران و کوبا که
در زمینه مقابله با حمالت سایبری تجربه دارند،
درخواس��ت کرد به کاراکاس در تحقیقات درباره
حمله به تاسیس��ات برق ونزوئال کمک کنند .به
گزارش ایرن��ا «،نیکالس م��ادورو» همچنین از
تشکیل یک کمیسیون ویژه برای تحقیقات درباره
حمله س��ایبری به سیستم برقرس��انی ونزوئال
و کم��ک متخصصان بینالمللی خب��ر داد .وی
همچنین گفت به دنبال ارائه درخواست کمک از
سوی سازمان ملل و کشورهای باتجربه در زمینه
مقابله با حمالت سایبری همچون چین ،روسیه،
ایران و کوبا برای روش��ن شدن مسائل مربوط به
حمله به سیستم برقرسانی ونزوئال است .مادورو
تصریح کرد این حمله س��ایبری از  2ش��هر در
آمریکا (هیوس��تون و شیکاگو) انجام شده است.
از س��وی دیگر خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه
گزارش داد چین به ونزوئال پیشنهاد داد که به این
کشور در از سرگیری برقرسانی به نقاط مختلف
کمک کند.

