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رئیسی در نشست خبری با نخست وزیر عراق:

لغو روادید میان ایران و عراق و امکان افزایش زائران اربعین

رئیسجمهور گفت :خبر نخستوزیر عراق برای لغو روادید بین دو کشور خبر
خوبی بود و اراده ایران و عراق برای توس��عه کریدور ریلی و ارتباط ش��لمچه
با بصره با پیگیری ایش��ان و وزرای مربوط در ایران و عراق قرار اس��ت انجام
ش��ود .به گزارش «عصر ایرانیان» ،آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور
عصر یکشنبه در نشست مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر عراق گفت :بسیار
از حضور هیات عالیرتبه کش��ور دوس��ت و برادر عراق خرس��ندیم و بحمداهلل
مناسبات بین ایران و عراق بسیار خوب است و این مناسبات در حوزه سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی هس��ت ولی می تواند توسعه بیشتری پیدا کند و در این
نشس��ت از صبح تا االن اراده دو کش��ور برای توسعه مناسبات بین دو کشور
مطرح شد .وی افزود :ارتباط ایران با عراق فقط همسایگی نیست بلکه ارتباط
در باورها ،ارتباط قلبها و ارتباط عمیق دو کش��ور ،ملت و دولت باهم اس��ت
و علیرغم خواس��ت دشمنان این مناسبات می تواند توسعه پیدا کند .رئیسی با
بیان اینکه نقش آفرینی دو کش��ور در منطقه و جهان و ارتباطات بین للمللی
می تواند روی روابط ایران و عراق اثرگذار باش��د ،گفت :آنچه در نشستهای
تخصصی بین وزرای محترم مطرح شد و آنچه در نشست بنده و نخست وزیر
عراق مطرح شد همه در جهت توسعه مناسبات است و تصمیماتی گرفته شد
که امیدواریم این تصمیمات سریعا به اجرا دربیاید .وی افزود :خبر آقای نخست
وزیر عراق برای لغو روادید بین دو کشور خبر خوبی بود و اراده عراق و ایران
برای توس��عه کریدور ریلی و ارتباط ش��لمچه با بصره که قرار است با سرعت
انجام گیرد ان شاهلل با پیگیری ایشان و وزرای مربوطه در ایران و عراق نکته
خوبی بود که قرار است انجام شود .رئیس جمهور با بیان اینکه مسئله مالی و
پولی بین دو کش��ور از مس��ائلی است که در مور د آن صحبت شد و قرار است
با پیگیری هایی که انجام می ش��ود این کار هم دنبال شود ،گفت :در آستانه
اربعین هس��تیم و وضعیت کرونایی برای دو کش��ور و جهان هست و حفظ و

صیانت از زائران مس��ئله مهمی اس��ت که محدودیتی برای عراق ایجاد کرده
اس��ت ،ولی آقای نخس��ت وزیر برای اینکه عاشقان ابا عبداهلل حسین بتوانند
از این زمینه برای زیارت مضجع نورانی امام حس��ین استفاده کنند ،این وعده
ک��ه تعداد به میزانی که امکان دارد افزایش یابد از خبرهای خوبی بود .رئیس
جمهور در پایان تاکید کرد :امیدوارم روز به روز روابط بین دو کش��ور افزایش
یابد و علیرغم خواست دشمنان دو کشور ،همواره شاهد روابط خوبی بین ایران
و عراق باشیم.
نخستوزیر عراق :از ایران بابت مبارزه با داعش تشکر میکنم


مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در نشست خبری مشترک با آیت اهلل سید
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور گفت :در ابتدا از آقای دکتر رئیسی بابت میزبانی
گرمش��ان تش��کر میکنم و به ایران آمدم تا مجددا منصب ریاست جمهوری
را به ایش��ان تبریک بگویم .الکاظمی خاطر نش��ان کرد :امروز مجموعهای از
پروندههای مربوط به روابط دوجانبه را بررسی کردیم و این بار دومی است که
به جمهوری اسالمی می آیم و نشانگر اهمیت روابط بین دو کشور است .وی با
تاکید بر اینکه مجموعهای از پروندهها را امروز در راستای گسترش روابط بین
دو کش��ور و در راستای تاکید بیشتر بر روابط تاریخی دو ملت بررسی کردیم،
ادامه داد :این نقاط اشتراک را همگی تبدیل کنیم به اموری که به مصلحت و
منفعت دو کشور منجر شود .نخست وزیر عراق تصریح کرد :همیشه گفتهایم
بین ما و جمهوری اس�لامی ایران  ۱۴۰۰کیلومتر مرز مشترک وجود دارد اما
روابط ما بس��یار گسترده تر از این مرز مشترک است و شامل موارد اقتصادی
فرهنگی و موارد دیگر میش��ود .وی بیان داش��ت :عنصر جغرافیایی مشترک
بین ما در عین حال خاس��تگاه اخالقی ،دینی ،مذهبی ،فرهنگی و تمدنی دارد
و این رابطه همزمان است با تاریخ بسیار درازی از روابط مشترک .مجموعه از
پروندههای اقتصادی و پروژههای استراتژیک بین دو کشور از جمله ارتباط خط

آهن بصره شلمچه را بررسی کردیم و همچنین تبادالت تجاری بین دو کشور
و گسترش و افزایش آن ها به نحوی که به مصلحت هر دو کشور باشد مورد
بررسی قرار دادیم .الکاظمی تصریح کرد :ملت من در عراق در راستای ایجاد
یک فرهنگ دموکراتیک در عراق خواهان تقویت روابط با همه همس��ایگان
خودش��ان است .و اینکه از تمام تبعات جنگ های بیهوده و بی اساسی که در
دوره دیکتاتوری ش��روع ش��د رهایی پیدا کنیم و روابط را تحسین کنیم .وی
تاکید کرد :در اینجا میخواهم از همه اطرافی که در کنار ملت عراق در جنگ
با داعش که نیروی س��یاه و خوارج هستند ایس��تادگی کردند تشکر کنم و از
جمهوری اسالمی که از لحظه نخست در کنارمان ایستاد در مبارزه با نیروهای
سیاه سپاسگزاری کنم .موضع عراق نسبت به روابط جمهوری اسالمی پایدار و
ثابت است .نخست وزیر عراق تصریح کرد :عراق همه تالش های جمهوری
اسالمی را تشویق و حمایت میکند .موضع عراق در مورد ایران ثابت است و
حکومت و ملت عراق در همه چالش ها و مشکالت و شرایط مختلف در کنار
ملت و حکومت ایران می ایستد.

رستاخیز سهند در خشنترین آبهای جهان؛

پای ایران به حیاط خلوت آمریکا باز شد

حاال با محک جدی توان دریایی ایران برای حضور بلندمدت در دریا و انجام
ماموری��ت در آبهای دور ،پای ایران به حیاط خلوت آمریکاییها در اقیانوس
اطلس شمالی و یا هر پهنه آبی دیگری در دنیا باز شده است .به گزارش فارس،
ناوگروه هفتادوپنجم نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوبندر مکران و ناوشکن
س��هند ،بالخره پ��س از  133روز دریانوردی و پیمای��ش  44هزار کیلومتر راه
دریایی در بیسابقهترین ماموریت تاریخ نداجا ،در روزهای گذشته وارد آبهای
سرزمینی کشورمان شد و امروز در بندرعباس پهلو میگیرند .آنچه این ماموریت
را از هفتاد و چهار ماموریت قبلی خود متمایز ساخته است ،تنها پیمایش مسیر
طوالنی بدون پهلوگیری در مسیر نیست ،بلکه اولین حضور ایران در اقیانوس
اطلس شمالی است که این منطقه از جهان همواره حیاط خلوت ایاالت متحده
آمریکا ،انگلیس و فرانسه محسوب میشود .آغاز ماموریت پر ماجرای ناوگروه
 75به  12اردیبهشتماه سال جاری برمیگردد ،ناوبندر مکران و ناوشکن سهند
که هر دو یگان شناور از جمله دستاوردهای دفاعی بومی کشورمان محسوب
میش��وند ،ماموریتی را آغاز میکنند که از همان ابتدا زیر ذرهبین کشورهای
غربی و تحلیلگران مسائل امنیت بینالملل بود .در ابتدای حرکت این ناوگروه
رسانههای غربی با استناد به تصاویر ماهوارهای که حاکی از قرار گرفتن چند
فروند قایق تندرو بر روی عرشه ناوبندر مکران بود ،به این نتیجه رسیده بودند
که مقصد این ناوگروه کشور ونزوئال خواهد بود و ایران قصد دارد با در اختیار

تابآوری اقتصاد ایران در برابر
تحریمها افزایش یافته است

روزنامهصبحايران

ایران زیر سایه تحریم و
تهدید تن به مذاکره نمیدهد؛

یادداشت

قرار دادن این قایقهای تندرو موش��کانداز به ونزوئال ،نیروی دریایی آمریکا
را در حوزه کارائیب به چالش بکش��د؛ این موضوع تا آنجایی پیش میرود که
وبسایت «پولیتیکو» به نقل از سه منبع مطلع آمریکایی مینویسد :نهادهای
امنیت ملی آمریکا حرک��ت دو ناو ایران را به مقصد احتمالی ونزوئال زیر نظر
دارن��د .منابع پولیتیکو همچنین اعالم میکنند که مقامات آمریکایی از مقصد
کشتیهای ایران و محمولههای آنها اطالع ندارند ،اما ممکن است در نهایت
به س��مت ونزوئال بروند .پولیتیکو ام��ا در ادامه به این نکته نیز اذعان میکند
که حضور کشتیهای جنگی ایرانی در حیاط خلوت آمریکا چالشی برای اقتدار
ایاالت متحده در منطقه است .کمی بعدتر یعنی در بیستم خردادماه لوید آستن
وزیر دفاع آمریکا در جلسه کنگره و در پاسخ به سوال سناتور دمکرات ریچارد
بلومنتال ،درباره حضور دو کش��تی نظامی ایران که براساس برخی گزارش ها
ممکن اس��ت درحال حرکت به س��وی ونزوئال باش��ند ابراز نگرانی میکند و
میگوید :من کامال نگران اشاعه تسلیحاتی ،از هر نوعی ،در همسایگی آمریکا
هس��تم .تحلیلهای این چنینی کماکان در محافل غربی ادامه دارد و آنها هر
روز در ح��ال مطرح کردن ونزوئال بعنوان مقصد این ناوگروه هس��تند ،غافل
از آنکه مقصد اصلی س��هند و مکران جای دیگری اس��ت! با اینحال روز 31
خردادماه امیر دریاداری سیاری معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسالمی
ایران نشستی خبری برگزار میکند و بدون اشاره به مقصد این ناوگروه ،اعالم

میکند که اکنون سهند و مکران در اقیانوس اطلس حضور دارند و به سمت
اطلس شمالی دریانوردی خواهند کرد .با این اعالم غربیها دریافتند که درباره
مقصد این ناوگروه تاکنون دچار اشتباه و سردردگمی بودهاند ،اما این سردرگمی
کماکان برای آنها ادام��ه دارد چراکه در ادامه مقاصد دیگری از جمله لبنان و
سوریه را برای این ناوگروه عنوان میکنند که باز هم نشان از بیاطالعی آنها از
مقصد نهایی ناوگروه دارد .در نهایت در روزهای پایانی تیرماه ،سهند و مکران
که در اقیانوس اطلس شمالی در حال دریانوردی هستند ،به سمت کانال مانش
(آبراه میان انگلیس و فرانسه) حرکت میکنند و در آن هنگام است که غربیها
متوجه مقصد این ناوگروه میشوند که بندر سنپترزبورگ روسیه است .روسیه
مهرماه سال  ۱۳۹۹از ایران به منظور شرکت در رژه دریایی سیصد و بیست و
پنجمین سالگرد تاسیس نیروی دریایی این کشور دعوت میکند؛ بهمن همان
س��ال فرمانده معظم کل قوا با اعزام ناوگروه  ۷۵نیروی دریایی ارتش به این
ماموریت موافقت میکنند و پس از آن مقدمات این ماموریت فراهم میشود
و نهایتا در  ۱۲اردیبهشت سال  ۱۴۰۰دریانوردی سهند و مکران آغاز میشود.
با آغاز ماموریت ناوگروه  75در تاریخ فوق نهایتا این ناوگروه در سوم مردادماه
به بندر سنپترزبورگ میرسد و ناوشکن سهند با افتخار در رژه دریایی سالروز
نیروی دریایی این کشور که با حضور سه کشور خارجی ایران ،هند و پاکستان
برگزار میشود ،شرکت میکند.

پروت��کل الحاقی و
پذیرشهای نظارت
فراپادمانی فرصتی
بود ک��ه جمهوری
اس�لامی ایران به
غربیها داد تا در جهت اعتماد س��ازی
از آن استفاده کنند اما همه دیدند نتیجه
این اقدام چه ش��د .تحریمها تشدید شد
و آمریکا به ص��ورت یکجانبه از برجام
خارج شد و سایتهای هستهای ما مورد
تهاجم ق��رار گرفت و حاال غربیها باید
بدانند زمان س��اده ان��گاری دیپلماتیک
گذش��ته است و تا مطمئن نشویم گامی
ب��ر نمیداریم ،چراکه ملت رفتار آمریکا
در تشدید تحریمها حتی در موضوعات
داروی��ی را فراموش نمیکن��د .جریان
غربگ��را نیز دریافته اس��ت ک��ه راهی
جز اتکا ب��ه توان داخل وج��ود ندارد و
تحریمه��ا ه��م دیگر کارک��ردی ندارد
چراکه حد تحریمها بیش از این نیست
و خلع سالح شده است وامکان تحریم
جدیدی نیست .ما طفدار مذاکره هستیم
اما مذاکرهای که برای نتیجه باش��د نه
مذاک��ره ب��رای مذاک��ره ،قان��ون اقدام
راهبردی مس��یر روشنی برای مذاکرات
روشن کرده اس��ت ،تحریمها در عمل
باید برداشته شود و قابل راستی آزمایی
باشد و تضمین کافی برای عدم خروج و
فروپاشی نظام برجام داده شودهمچنین
کشورمان نیز شروط جدیدی نمیپذیرد.
دول��ت نیز حق ندارد فرات��ر از برجام و
قانون مجلس مذاک��رهای انجام دهد و
اگر قرار باش��د در مذاکرات منافع ملت
تأمین نشود بهتر است آغاز نشود و اگر
ش��ورای حکام قطعنام��های علیه ایران
ص��ادر کند و ی��ا زمینه ارس��ال پرونده
ایران به ش��ورای امنی��ت را فراهم کند
مجل��س توق��ف هم��کاری ب��ا آژانس
را دنب��ال میکن��د و آمریکا ه��م بداند
مذاکرات هر قدر بیش��تر ب��ه تأخیر بی
افت��د تاب آوری اقتصاد ای��ران در برابر
فشارها بیشتر میشود.

شبکه المیادین:

پایگاه وابسته به موساد در
شمال فرودگاه اربیل هدف گرفته شد

شبکه المیادین از هدف گرفته شدن یک پایگاه وابسته به دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی در کردستان عراق خبر
داد .به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،ش��بکه خبری المیادین در خبری به نقل از منابع آگاه از هدف گرفته شدن
یک پایگاه وابسته به دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی خبر داد .المیادین اعالم کرد :آنچه که روز گذشته در شمال
فرودگاه اربیل در کردستان عراق هدف گرفته شد ،یک مقر وابسته به موساد بود .این منابع همچنین اعالم کردند :این
پایگاه هدف گرفته شده ،النه جاسوسی موساد بود که با حمله پهپادها و راکتهای کاتیوشا هدف گرفته شد .گفتنی
است بامداد امروز برخی منابع عراقی از جمله صابریننیوز ،از شنیده شدن صدای انفجار مهیبی در نزدیکی فرودگاه
اربیل و پایگاه نظامی آمریکا خبر داده بودند .خبرنگار شبکه «کردستان  »۲۴به نقل از منابع امنیتی اربیل نیز در این راستا
گزارش داده بود که حداقل سه پهپاد به محل استقرار نیروهای ائتالف آمریکایی در فرودگاه اربیل حمله کردند .این در
حالی است که شبکه «رووداو» نیز اعالم کرده بود چند صدای انفجار در نزدیکی فرودگاه اربیل به گوش رسیده است.
صابریننیوز دقایقی پس از وقوع این حادثه خبر داد :آژیرهای هشدار در بال نظامی فرودگاه و محل استقرار نظامیان
آمریکایی در پی شنیده شدن صدای انفجار دیگر در آسمان اربیل ،فعال شده و دود منطقه را فرا گرفته است.

بیانی ه مشترک ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی:

اجازه به بازرسان برای سرویس فنی
تجهیزاتنظارتیوجایگزینیکارتهایحافظه

در بیانی ه مش��ترک ایران و آژانس توافق ش��د به بازرسان آژانس اجازه داده شود تا نسبت به سرویس فنی تجهیزات
نظارتی مشخص شده و جایگزینی کارتهای حافظه آنها که تحت مهر و موم مشترک در ایران نگهداری خواهند
ش��د ،اقدام کنند .به فارس ،روز یکش��نبه همزمان با سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به
تهران و دیدارش با محمد اس�لامی معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان انرژی اتمی بیانی ه مشترکی صادر شد.
«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی که شب گذشته (شنبه) در رأس هیأتی به منظور دیدار و
گفتوگو با رئیس س��ازمان انرژی اتمی وارد تهران ش��د ،پیش از ظهر امروز (یکشنبه)  ۲۱شهریور ماه با حضور در
توگو کرد که این دیدار  ۲ساعت به طول انجامید .این بیانیه
محل سازمان انرژی اتمی با محمد اسالمی دیدار و گف 
به شرح زیر است :جناب آقای رافائل گروسی ،مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی (آژانس) ،در روز یکشنبه مورخ
 ۲۱شهریور  ۱۴۰۰به تهران سفر و با جناب آقای محمد اسالمی ،معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی
ایران (سازمان) ،دیدار کرد .طرفین ،روح همکاری و اعتماد متقابل و اهمیت تداوم آن و همچنین ضرورت رسیدگی به
موضوعات فیمابین در فضایی سازنده و منحصرا فنی را مورد یادآوری و تاکید مجدد قرار دادند .در چارچوب تعامالت
و همکاریهای موجود فیمابین ،طرفین تصمیم گرفتند دیدارهای متقابل را در سطوح مرتبط تداوم دهند .در همین
راستا ،معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در حاشیه کنفرانس عمومی آژانس با مدیرکل دیدار
خواهد کرد و مدیرکل نیز در آینده نزدیک به تهران س��فر خواهد کرد تا مش��ورتهای س��طح باال با هدف تقویت
همکاریهای بین ایران و آژانس در حوزههای مختلف و بحث در خصوص موضوعات فعلی مورد عالقه متقابل ،با
دولت جمهوری اسالمی ایران داشته باشد .به بازرسان آژانس اجازه داده می شود تا نسبت به سرویس فنی تجهیزات
نظارتی مشخص شده و جایگزینی کارتهای حافظه آنها که تحت مهر و موم مشترک در ایران نگهداری خواهند
شد ،اقدام کنند .چگونگی و زمان انجام این اقدام ،مورد توافق دو طرف قرار گرفت .بنابر این گزارش ،دیدار گروسی
و هیأت آژانس با محمد اسالمی  ۲ساعت به طول انجامید و پس از آن وی به همراه اسالمی در جمع خبرنگاران
حضور یافت و به تشریح گفتوگوهای انجام شده پرداخت .گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در جمع
خبرنگاران ضمن مثبت ارزیابی کردن دیدارش با اسالمی ،بر گسترش همکاری ایران و آژانس تأکید کرد و گفت که
دوباره برای گفتوگوی سطح باال با مقامات ایرانی به تهران میآید .محمد اسالمی نیز پس از این دیدار در نشست
خبری مشترک گفت« :مذاکرات سازندهای را انجام دادیم و قرار شد مدیرکل در آینده نزدیک به تهران سفر کند».
وی افزود :همچنین توافق کردیم برای تعویض کارتهای حافظه دوربینهای نظارتی ،تیم فنی مربوطه بعد از توافق
به ایران بیایند و بتوانند اقداماتی را که باید برای دوربینها به لحاظ فنی انجام بدهند را انجام داده و کارتهای حافظه
طبق روالی که طبق پادمان است و در ایران نگهداری و پلمپ میشود ،همان جا کارتهای قدیمی را پلمپ میکنند و
کارتهای جدید حافظه را در دوربینها نصب خواهند کرد که روال جاری و طبیعی در سیستم نظارتی آژانس است.

