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رویداد

آيت وکيليان| ســفر حســن روحانی، به عنوان دومين 
مقام بلندپايه سياسی ايران به عراق و ديدار با طبقات مختلف 
سياسی، اقتصادی و ديپلماتيک اين کشور همسايه، عالوه بر 
اين که از جهاتی کم سابقه بوده، بلکه آنگونه که ناظران سياسی 
گفته اند، شکل جديدی از حضور منطقه ای ايران در خاورميانه 
را به نمايش گذاشته است. اگر تا قبل از اين، حضور ايران بيشتر 
در فرم خدمات مستشاری در منطقه بود، حاال شکل بازی ايران 
در خاورميانه شمايلی ديپلماتيک به خود گرفته است. موضوعی 
که تحليلگران سياسی و رسانه های منطقه ای، فرامنطقه ای و 

جهانی از آن به عنوان «تقابل پنهان با آمريکا» ياد کرده اند. 
برنامه های ديروز رئيس جمهوری در عراق گســترده بود؛ 
رئيس جمهوری ديــروز بعد از ترک کربال، وارد نجف اشــرف 
شــد و مقدمات ديدار صورت گرفته با آيت اهللا سيســتانی در 
اين شهر فراهم شد. ديداری که بســياری از ناظران سياسی 
و رســانه ها منتظر بودند تا ببينند ماحصل آن چه خواهد بود. 
روحانی همچنين صبح چهارشنبه در نجف اشرف با آيت اهللا 
محمداسحاق الفياض، از ديگر مراجع عظام اين کشور ديدار و 
گفت وگو کرد. بازديد از بيت تاريخی امام خمينی(ره) در نجف 
اشــرف نيز ازجمله برنامه هايی بوده که ديروز انجام گرفت. در 
ادامــه، روحانی در کربال ضمن زيارت حرمين شــريفين امام 
حسين(ع) و حضرت اباالفضل العباس(ع)، در نشستی صميمی 
با سران قبايل و عشائر بزرگ استان های کربال، بابل و فرات ميانه 
گفت وگو کرد، همچنين مقامات دو کشور طی مذاکرات فشرده 
در حوزه های مختلف، پنج ســند و يادداشت تفاهم همکاری 
امضا کردند. توافق نهايی بر سر رايگان شدن رواديد نيز ازجمله 
محورهای گفت وگــوی دوطرف بود. آنگونــه که تحليلگران 
سياسی گفته اند سفر روحانی به عراق را نمی توان سفری عادی 
به مثابه ديگر ديدارهايی که در عرف سياسی و ديپلماتيک اتفاق 
می افتد، قلمداد کرد. در اين گزارش، نتايج، دستاوردها و اهميت 

اين سفر را از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار داده ايم. 
سنت شکنی در يک ديدار؛ هم خصوصی، هم علنی

از زمان حضور روحانی در عراق که تا اينجای کار به ديدارهای 
مختلفی انجاميده، ديدار با آيت اهللا سيستانی که از مراجع تقليد 
پرنفوذ شيعه در اين کشور محسوب می شود، اهميت ويژه ای 
داشته و ديگر ديدارها را تحت الشعاع خود قرار داده است. نکته 
جالب توجه  در مورد اين ديدار اين که برای نخستين بار است که 
رئيس جمهوری از ايران با اين مرجعيت عالی عراق ديدار کرده 
است. اين نکته وقتی اهميت می يابد که بدانيم در جريان سفر 
رســمی محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری سابق به عراق، 
آيت اهللا سيستانی حاضر به مالقات با او نشده بود. محمدجواد 
ظريف، وزير امور خارجه و ايرج مسجدی، سفير ايران در بغداد، 
روحانــی را در مالقات با آيت اهللا سيســتانی همراهی کردند. 
آيت اهللا سيســتانی پيش از اين با برخی مقام های جمهوری 
اسالمی ايران که به عراق سفر کرده اند، ديدار کرده است. ازجمله 
با آيت اهللا  هاشمی، رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام 
که در نجف صورت گرفته بود. مسيح مهاجری، مديرمسئول 
روزنامه «جمهوری اسالمی» و از همراهان اين سفر در خاطراتی 
که از ديدار اين دو نقل کرده، گفته که آيت اهللا  هاشمی، از داليل 
خودداری آيت اهللا سيستانی از سفر به ايران پرسيد و او را برای 
ســفر دعوت کرد، اما آيت اهللا سيستانی اين سفر را نپذيرفت و 
گفت به داليل امنيتی حتی برای زيارت بارگاه امام اول شيعيان 

که در نزديکی خانه اش است، نمی رود.
چرا ديدار با آيت اهللا سيستانی اهميت دارد؟

نقش آيت اهللا سيستانی در افزايش مسئوليت اخالقی در 

جنگ با داعش بر هيچ کشوری پوشيده و قابل کتمان نيست. 
آيت اهللا سيستانی که از روحانيون پرنفوذ شيعه است، دخالتی 
در امور سياسی روزمره در اين کشور ندارد و جايگاه مرجعيت 

شيعه را حفظ کرده است. 

دستاوردهای سفر روحانی به عراق 
نجاح محمدعلی دربار ه  ســفر روحانی به عراق می گويد: 
«سفر رئيس جمهوری ايران اسالمی به عراق در همه  ابعاد، 
سفری تاريخی به حساب می آيد و دستاوردهای بسياری برای 
دو ملت ايران و عراق به همراه دارد. يک ماه است که دستگاه 
ديپلماسی دو کشور در تدارک اين سفر تاريخی هستند که 
با ســفر محمدجواد ظريف به عراق آغاز شد و طی آن سفر 
ظريف با يک تير دو نشان ارزشمند را شکار کرد، اولی در نطفه 
خفه کردن تالش های پمپئو در جهت دامن زدن به فشــار 
آمريکا به ايران از مرزهای غربی آن قبل از کنفرانس ورشو بود 
و دومی ترتيب و مقدمه چينی برای ديدار مقامات بلندپايه  دو 
کشور که هر دو طرف در جهت همکاری های حداکثری در 

حوزه  اقتصاد امنيت نيازمند آن بودند.» 
از جمله دستاوردهای مهم اين ســفر را می توان در ميان 
سخنان مقامات سياسی عراق شنيد؛ برای مثال، برهم صالح، 
رئيس جمهوری عراق تصريح کرده که برگشــت نظاميان 
آمريکا به عراق صرفا در جهت مبارزه با تروريسم و جنگ عليه 
داعش بوده و حضور آنها پس از شکست داعش توجيه پذير 
نيست. در همين راستا ســفر روحانی می تواند در زمانی که 
دولت عراق پيروزی عليه داعش را رسما اعالم کرده است، به 
ايجاد اتحاد و وحدت کلمه بين عراقی ها در جهت بيرون رفتن 

نظاميان آمريکايی کمک کند.

درباره  ابعاد اقتصادی اين ســفر می توان به اين مســأله 
اشاره کرد که بعد اقتصادی سفر روحانی به عراق با توجه به 
تفاهمنامه احداث چهار شهرک صنعتی مشترک و تفاهمات 
اقتصادی ديگر، همسو با بعد سياسی آن، اهميت ويژه ای دارد.

ناگفته های ديدار  روحانی 
درباره  موضوعات مطرح شده در ديدار خصوصی روحانی و 
آيت اهللا سيستانی اينگونه آمده که گويا آيت اهللا سيستانی به 
رئيس جمهوری تاکيد کرده که نسبت به مسائل حل نشده 
حول قطعنامه ۵۹۸ که براســاس آن جنگ تحميلی عراق 
عليه ايران پايان يافت، اهتمام ويژه ای صرف شود؛ درحالی که 
حاصل آن قطعنامه وضع آتش بس و حالت نه جنگ و نه صلح 
را بين دو کشــور برادر حاکم کرده و بر هر دو کشــور واجب 
است که به توافقی قطعی درباره  صلح پايدار و همکاری های 
مشترک در حوزه  های سياسی، امنيتی و نظامی دست يابند 
که خدای ناکرده تجربه  تجاوز بعثی و چيزی شبيه به آن در 
آينده رخ ندهد که عــراق را پايگاهی برای ايجاد ناامنی عليه 
همســايگان خود تبديل کند. آيت اهللا سيستانی همچنين 
تاکيد داشته هرگز اجازه نخواهد داد عراق تبديل به پايگاهی 
برای ايجاد تنش و فتنه با همسايگان خود به خصوص ايران 
اسالمی شود و قصد دارد عراق را از هرگونه دخالت بيگانگان 

دور نگه دارد. 
روحانی به نخبگان، عشاير و رهبران مذهبی عراق 

چه گفت؟
روحانی همچنين عصر روز سه شــنبه در جمع نخبگان، 
عشــاير و رهبران مذهبی عراق در کربالی معال حاضر شد و 
محور سخنان خود را به زيارت قبر امام حسين (ع) و اصحابش 
اختصاص داد. روحانی عشــاير و همه مردم عراق را ميزبانان 
بسيار خوب برای زائران قبور ائمه معصومين (ع) و به ويژه در 
ايام زيارت اربعين دانست. روحانی همچنين با تبريک به ملت، 
عشاير و مرجعيت عراق به خاطر مقاومت و ايستادگی در برابر 
تروريست های داعش به شکست توطئه بزرگ دشمنان برای 
منطقه و عراق نيز اشاره کرد. رئيس جمهوری همچنين تاکيد 
کرد: «دو دولت تصميم گرفتند برای استحکام روابط اقتصادی 
بين دو ملت، شــهرک های صنعتی را در مرز ايران و عراق با 
ســرمايه گذاری تجار ايرانی و عراقی و همه عالقه مندان به 

سرمايه گذاری ايجاد کنند.»  

بوق زدن ممنوع

مریم رضاخواه 
روزنامه نگار

بوق ها در قاموس رانندگــی ايرانيان از فرهنگی 
خالق برخوردار هســتند. بوق سبقت، بوق سالم، 
بوق خداحافظی، بوق تشــکر، بوق راه بازکن، بوق 
جشــن عروســی، بوق در را باز کن، بــوق تونل؛ 
هرکدام حرفی برای گفتــن دارند. در دل هرکدام 
معنا و کالم خاصی نهفته است که يک رمزگشايی 
فرهنگــی  نارســايی های  ماهرانــه می طلبــد. 
جورواجور در ســبک زندگی ها وجود دارد اما اين 
بوق ها جايــگاه خاصــی دارد؛ بوق هايی که هيچ 

قانونی حريفش نيست.
بوق زدن زبان جديد دوره ماســت: سالم با بوق، 
در را باز کــن با بوق ديگر، تشــکر بــوق ممتد و 
خداحافظ با ٢ بوق. معلوم نيســت چه زمانی اين 
زبان وارد زندگی روزمره ما شــد ولی از وقتی که  
صــدای چهار چــرخ  خودروها  به همــراه بوقش 
در شهر شــنيده شــد، ادبيات بوقی هم در عرصه 
زندگی ما خودی نشــان داد. بوق شد سريع ترين 
راه انتقال ديالوگ در عصر مدرن. وقتی تکنولوژی 
با سرعت می گذرد، چرا بوق در اين حرکت سريع 

نقش آفرين نباشد.
بوق وقتی تبديل به وســيله سالم و خداحافظی 
شد، در دل  فرهنگ شــهروندی و شهرنشينی ما 
جا خوش کرد. بوق زدن هــای بی مورد  و ممتدی 
که  از آثار ســوء اين وضعيت، خــود رانندگان نيز 
بي نصيب نخواهنــد ماند. آلودگي هــاي صوتي و 
شــنيداري محيط، هر روز موجب فرسايش روح و 
كاهش تمركز در رانندگي مي شود، اما حاال پليس 
راهور اعالم کرده بوق زدن غيرضروری برای سالم 
و خداحافظی ۳۰ هزار تومان جريمه دارد. سرهنگ 
علی اصغر شريفی در تعريف بوق زدن غيرضروری 
می گويد: «مطابــق قانون و کــد تخلفی ۲۱۲۴، 
رانندگانی که در محل های ممنوعه و غيرضروری 
بوق می زنند، با جريمه روبه رو می شــوند. به طور 
مثال، بوق زدن پشــت چــراغ قرمز يــا ترافيک، 
بــوق زدن غيرضروری اســت. همچنين بوق زدن 
برخی افراد به جای سالم و خداحافظی هم از اين 
جمله محسوب می شود و جريمه ۳۰ هزار تومانی 

دارد.»
رسم لجام گسيخته ای که حاال قانون می خواهد 
با آن مبــارزه کند اما معلوم نيســت تــا چه حد 
می تواند موفق باشــد. به هرحــال پليس در کنار 
خانه های مردم يا در شــهرک ها و محله ها حضور 
مستمر ندارد که شهروندی را هنگام بوق زدن برای 
ســالم و خداحافظی با هم محلی اش جريمه کند. 
بسياري از مشكالت ترافيكي، از نبود برنامه ريزي 
و آينده نگري و نيــز فقدان آموزش هاي صحيح در 
گذشته نيز نشــأت مي گيرد كه بايد به اين منظور 
تمام ظرفيت هاي موجود به كار گرفته شــود. عزم 
جدي، خواست ملي و مشاركت همگاني، راه  حلی 
برای فرار از شــرايط فعلي فرهنگ ترافيك است. 
حاال که با اين گسســت فرهنگی روبه رو شده ايم، 
قانون بهتر است سختگيرانه تر عمل کند. از چنان 
بازدارندگي برخوردار باشد كه با تاثيرگذاري الزم 
در آحاد جامعه، در پيشگيري از جرم توسط افراد 

خاطي موثر واقع شود.

یادداشت

بازتاب گسترده یک دیدار
حسن روحانى در سومین روز از سفر خود با آیت اهللا سیستانى مالقات کرد

«شهروند» از اهمیت و اهداف سفر رئیس جمهورى به عراق گزارش مى دهد

ش
زار

گ

اسمش را گذاشته اند 
مجلس بازى!

در جلســه علنــی روز دوشــنبه مجلس 
محمدعلــی وکيلی بــه عنوان نخســتين 
تذکردهنده خطــاب به زاهدی کــه ديدار 
اعضای فراکســيون اميد با محمد خاتمی را 
خالف منافع ملی عنوان کرده بود، مطالبی 
مطــرح کرد کــه باعث شــد تنش هايی در 
مجلس شــکل بگيرد. تمام اينها را تجســم 
کنيــد در حالی کــه دانش آمــوزان يکی از 
مدارس تهران هــم از مجلس وقت گرفته اند 
و آمده انــد تا از اين نهــاد قانونگذاری ديدن 
کنند. جمــاران درباره اين ديــدار گزارش 
داده و از قول امير محــدث، مدير کل دفتر 
هماهنگی و نظارت بــر امور جوانان و وزارت 
ورزش نوشته: «ناظم مدرسه امروز در تماس 
تلفنی با يکی از دوســتان ما کــه رابط برای 
هماهنگی ورود به مجلس بــوده، گفته: «از 
ديروز هر وقت ميرم پشــت بلندگو، بچه ها 
ميان پشت بلندگو و داد و بی داد می کنند و 

اسمش را هم گذاشته اند مجلس بازی!»
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آيت اهللا ســبحانی در ديدار معاون فرهنگی و سرگروه های تبليغی ســازمان اوقاف که در دفتر 
اين مرجع تقليد برگزار شد، با بيان اين که نوروز، عيدی ملی است، گفت: «صداوسيما نبايد برای 
ترغيب مردم به ســفرهای غيرضروری و بيش ازحد در ايام نوروز اين همه تبليغ کند.» او افزايش 
تصادفات و تلفات جاده ای در ايام نوروز را مورد توجه قرار داد و گفت: «در انتهای هر  سال شاهد 
هزاران کشته و زخمی هســتيم که بايد مردم در اين ايام بيشتر به خانواده خود رسيدگی و توجه 
به فقرا داشته باشــند، همچنين صله رحم مورد توجه اســالم بوده که مردم نيز بايد به آن توجه 

داشته باشند.»

آیت اهللا سبحانى:  

چرا صداوسیما 
مردم را به سفرهاى 
غیرضرورى  ترغیب 
مى کند؟

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

مى توانـد  کمربنـد  بسـتن 
در  را  میـر  و  مـرگ  خطـر 
سرنشـینان صندلـى عقـب، 
کاهـش  درصـد   75 تـا   25

دهـد.

تخلفات زیست محیطى را 
گزارش کنید و از دولت

 پاداش بگیرید
هيأت وزيران در جلســه ديــروز خود به 
رياست دکتر اســحاق جهانگيری، معاون 
اول رئيس جمهوری، بــا تغيير و اصالحات 
تقسيماتی در استان های فارس، اصفهان، 
خوزســتان، آذربايجــان غربــی، اردبيل، 
بوشهر، سيستان وبلوچستان، قم، لرستان، 
مازنــدران، مرکزی و هرمــزگان موافقت 
کرد. به موجب اين تصميمات ايجاد ســه 
بخش، تبديل دو روســتا به شــهر و تغيير 
نام ۱۲ روستا، چهار بخش، پنج شهر و يک 
شهرستان در استان های مذکور به تصويب 

دولت رسيد.
همچنيــن پايــگاه اطالع رســانی دفتر 
هيــأت دولت ديــروز خبری را بــه نقل از 
جلســه هيأت وزيــران در ۲۵ آذر ۱۳۹۷ 
منتشــر کــرد که به پيشــنهاد ســازمان 
حفاظت محيط زيســت و تأييد ســازمان 
برنامه و بودجه کشــور و به استناد تبصره 
مــاده واحده قانــون اصالح قانــون نحوه 
جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان 
حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرايم 
زيست محيطی -مصوب ۱۳۹۴- آيين نامه 

اجرايی قانون ياد شده را مشخص می کرد.
براساس اين آيين نامه، سازمان حفاظت 
محيــط زيســت از ظرفيــت اطالعاتــی 
ســازمان های مردم نهــاد و افــراد مطلع 
برای کنترل و رفع جرايم زيســت محيطی 
استفاده می کند. اين افراد هيچ گونه رابطه 
استخدامی با سازمان محيط زيست ندارند 
اما به منظور جبران زحمات آنها ســازمان 
حفاظت محيط زيست برای آنها پاداش در 

نظر می گيرد.
براســاس اين آيين نامه بــه کارکنان و 
مأمــوران ســازمان در امــور جلوگيری از 
تخلفات و جرايم معــادل ۳۵درصد بهای 
جانوران وحشی، کاشفان معادل ۲۵درصد، 
کارکنــان و مأمــوران ســازمان در امور 
پيگيری و تعقيب معادل ۱۰درصد و مخبر 

معادل ۱۰درصد پرداخت می شود.

همان گونه که انتظار می رفت، مطبوعات و رســانه های عربی تحليل های مبسوطی را به 
جريان سفر روحانی به عراق اختصاص دادند. مبنا و اساس تحليل اين رسانه متمرکز بر اين 
تحليل بود که «ترامپ جنگ را به روحانی باخت.» بررسی مسأله احيای توافق ١٩٧٥ الجزاير 
در رابطه با ترسيم مرزها بين دو کشور نيز ازجمله محورهايی بوده که اين رسانه ها به تفسير آن 
پرداختند. لغو هزينه صدور رواديد بين دو کشور نيز از نگاه اين رسانه ها دور نمانده است. اين 
سفر بازتاب خاص خود را در رسانه های عربی داشت و هر يک از اين روزنامه ها با توجه به نگاه 

خود اين سفر را مورد تحليل و تفسير قرار داده اند.
 روزنامه «الصباح الجديد» بخش زيادی از صفحه اول خود را به اين سفر اختصاص داده 
و در يادداشتی تاکيد کرده اقامت ســه روزه روحانی در عراق که برخالف رفتار تمامی ديگر 
رؤســای جمهوری جهان در سفر چند ساعته و ســريع خود به عراق انجام می شود، بيانگر 
اهميت ژئوسياسی بسيار سطح باالی اين سفر است. اين درحالی است که «روزنامه المدی» 
سخنان روحانی در کربال و تاکيد او را بر حضور ايران در صف مقدم جنگ عليه داعش منعکس 

کرد.
 روزنامه «المســتقبل العراقی» هم از صرف نظر کردن عراق از خواســته های خود در 
تعديل توافق ١٩٧٥ الجزاير در رابطه با ترسيم مرزهای آبی نوشته. در مقابل روزنامه کويتی 
«الجريده» ادعا کرده روحانی برای موفقيت آميزکردن سفر خود به بغداد حاضر به پذيرش 

نيمی از توافقات شده است.

 روزنامه «الرای» کويت نيز در گزارشی از ديدار ديروز روحانی با آيت اهللا سيستانی و ديگر 
مراجع نجف نوشته و موضع آمريکا را در قبال اين سفر منعکس کرده و خبر داده برايان هوک، 
نماينده ويژه آمريکا در امور ايران به الحره گفته است: «تهران خواهان تبديل شدن عراق به يک 
استان ايرانی است.» با اين حال، در يادداشتی به قلم «ايليا مگناير» به پرسش «آيا ايران در 
عراق بر آمريکا پيروز شد؟» پاسخ داده و نتيجه گيری کرده: «هر گزينه ای که ترامپ در عراق 
انتخاب کند، باز هم دولت فعلی آمريکا چالش و تقابل خود را با جمهوری اسالمی ايران باخته و 

نتوانسته است که ايران را به زانو درآورد.»
 «الشرق االوســط» هم ضمن پرداختن به ســفر روحانی به عراق تالش کرد تا موضع 

واشنگتن را در قبال اين سفر منعکس کند.
 «القــدس العربی» از اعتراف ايران به اســتفاده از عراق به عنوان کانالی بــرای دور زدن 
تحريم های آمريکا سخن گفت. روزنامه «االهرام» هم از حضور روحانی در کربال نوشت و به 
نقل از عباس عراقچی، معاون سياسی وزير امور خارجه ايران به مقايسه سفر رئيس جمهوری 

ايران و رئيس جمهوری آمريکا به عراق پرداخت.
 شبکه العربيه، شبکه اسکای نيوز، شبکه الجزيره و ده ها شبکه عراقی و عربی زبان منطقه 
در کنار شبکه های سی ان ان عربی، شبکه روسيا اليوم و برخی ديگر از شبکه های فرامنطقه ای 

در يک يا چند نوبت به بازتاب ســفر روحانی به عراق به ويژه در زمينه توافقات 
اقتصادی، همکاری های مرزی و نيز تقابل با آمريکا پرداختند.

انعکاس سفر روحانى در رسانه هاى عرب زبان
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 آيت اهللا سيستانی به رئيس جمهوری 
تاکيد کرده که نسبت به مسائل حل نشده 
حول قطعنامه ۵۹۸ که براساس آن جنگ 

تحميلی عراق عليه ايران پايان يافت، 
اهتمام ويژه ای صرف شود

مردم را به سفرهاى 
غیرضرورى  ترغیب 


