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 در روابط دو کشور کايبه آمر يياعتنايب     روز حرف▼

قوی  یوندهایپ ،عراق یکیتیوزن ژئوپل لیبه دل ،بعد از سقوط صدام

 یمرز خاک نیشتریاز ب یبرخوردار ،میان این کشور با ایران یمذهب

سرآغاز مناسبات ، یبالقوه اقتصاد یهاتیظرفو  دو کشور انیم

 یهارقابت شیافزا رغمبه -رانی. اشدفراهم  میان دو کشور یراهبرد

 یقدرت در عراق و حضور عربستان سعود خألاز  یناش یامنطقه

در  دیضمن استقبال از تحوالت جد -در منطقه رانیا بیرق عنوانبه

 ،یمذهب یهاعرصه گسترش مناسبات در یدر پعراق پس از صدام، 

 اردوو عراق  رانیروابط ا پسازآنبرآمد.  یتیو امن یاقتصاد ،یاسیس

مشترک  داتیشد. هر دو کشور منافع مشترک و تهد یدیفاز جد

و از  المللنیجهان اسالم و ب دارند و در موضوعات مربوط به منطقه،

مضاف بر  .وحدت نظر دارند سمیدر مبارزه با ترور ترمهمهمه 

در دو کشور  هایاراده رهبران و ملت ،یممتاز اقتصاد یهاتیظرف

 یمصطف» راستا نیدر هم .بوده است مؤثرافزایش این روابط حسنه 

 باهدف خود، یسفر خارج نیدر نخستعراق  ریوزنخست «یالکاظم

 ،یاقتصاد دیجد یوندهایپ میو ترس نهیریگسترش مناسبات د

به کار دولت  از زمان آغاز یالکاظم .آمد تهران به ،یو فرهنگ یاسیس

، نشان داده که به گسترش مناسبات با طی دو ماه اخیر ودخ

دستور  ساسا نیمند است و بر همعالقه رانیا یاسالم یجمهور

 باوجودرا  رانیبا ا یمرز یهاگذرگاه شتریمجدد ب ییبازگشا

 رودیسفر انتظار م نیدر ا کشور داده است. نیکرونا در ا یریگهمه

سقف  رامونیبه تهران پ یمهم در سفر الکاظم یهااز پرونده یکی

انجامیده به توافق  19که در سال  یدالر اردیلیم 24 یمبادالت تجار

 نیبرود که تحقق آن در ا شیپبهشدن  یاتیبه سمت عمل است،

 ییکایآمر یهاحربه یسازیخنث یبرا ییو کرونا یاقتصاد تیوضع

 راهگشا و سازنده خواهد بود. اریبس

م انقالب با رهبر معظ یالکاظم یمصطف دارید ،سفر نیفصل مهم ا

و عراق را به پشتوانه اشتراکات فراوان  رانیبود که معظم له روابط ا

کلمه  یواقع یبه معن ،و عادات و سنن یفرهنگ ،یمذهب ،یخیرتا

 یبرا دوجانبهآنچه در روابط » کردند: دیبرادرانه خواندند و تأک

منافع، مصالح،  ،است تیحائز اهم اریبس رانیا یاسالم یجمهور

 ران،یدر عراق است و ا طیو بهبود شرا یاعزت، اقتدار منطقه ت،یامن

و وحدت و  یارض تیو با حفظ تمام قلعزتمند، مست خواهان عراق

 دارید نیدر ا یاخامنهکه امام  یدیموضع کل« است. یانسجام داخل

و عراق  رانیگسترش روابط ا»بود که  نیبه آن اشاره نمودند ا

 دینبا وجهچیهبه یول ؛است کایآمر هاآندارد که در رأس  ینیمخالف

 [هرچند]بکند.  تواندیمن یغلط چیه رایز ،دیترس کایاز آمر

بدون  دیاما دولت عراق با ؛کنندیم جادیا تیزحمت و اذ هاییکایآمر

ا خود با قدرت ادامه دهد و مردم ر ریها به مسمزاحمت نیاعتنا به ا

 (قاسمی یعل: سندهی)نو «عنوان پشتوانه خود حفظ کند.به

 خالص تير                            روزگزارش ▼

 -سیاسی رتبهعالی هیئت صدر در عراق وزیرنخست الکاظمی مصطفی :خبری گزاره

طی  دیپلماتیک سفرهای ترینمهم از یکی توانمی رااین سفر . شد تهران وارد اقتصادی

 آمدوشدهای ترینمهم از یکی به را سفر این عواملی چه اما؛ دانست منطقه در های اخیرماه

 است؟ کردهتبدیل  سیاسی

 :تحليلي هایگزاره

 و اخیر هایماه در ،سعودی و غربی هایرسانه تاگرفته  ضدانقالب از ،ضدایرانی ایرسانه هایجریان

را به  عراق اتفاقات از وارونه تفسیرهای، ایرسانه و خبری بمباران با ،الکاظمی دولت تشکیل از پس

 به اختالف جدید دولتتشکیل  در بغداد و تهران میان که کنند القا گونهاین تا نمایش گذاشتند

 به عراق وزیرنخست سفر شرایط این در! هستند هم از شدن دور حال در کشور دو و آمده وجود

 ینا سازیخنثی در ایویژه تأثیر کشورمان مقامات و مسئوالن با دیدار و سطح باالترین در تهران

 به الکاظمی سفردیگر  راهبردی پیام .داردو نزدیکی راهبردی روابط میان دو کشور  روانی عملیات

در تهران  سطوح باالترین در اقتصادی رتبهعالی هیئت حضور! است وزیرنخست همراه تیم ،تهران

 تصادیاق همکاری پیرامون متحدهایاالت تهدیدات و هاکارشکنی همه باوجود که معناست این به

! هستند روابطسطح  گسترش به مصمم پولی و اقتصادی هایحوزه در کشور دو ،تهران و بغداد

از  بلندمدتبرداری ای شده است؛ ایران به دنبال بهرههمچنانی که در دو هفته اخیر رسانه

ای های منطقههای موجود در شرق و بخصوص چین است، اما در کنار این از ظرفیتظرفیت

 رهای همسایه نیز غافل نبوده است.بخصوص کشوخویش و 

، معاون وزیر امور عراقچیدالر در سال،  اردیلیم 24در کنار افزایش سطح روابط اقتصادی با عراق تا 

 افغانستان با بلندمدت و راهبردی روابط سند تنظیم درباره تا است کرده سفر کابل به خارجه

 بررسی را روسیه و ایران روابط گسترش تا است شده مسکو راهی ظریف محمدجواد کند و گفتگو

 خواهد زد. کشورمان علیه آمریکا هایتحریم بر را خالص تیردر صورت تداوم،  که رویکردی کند،

 تغییر برای بغداد و تهران همراهی و همکاری ادامه توانمی راالکاظمی به تهران  سفر دیگر پیام

 فرودگاه تروریستی اقدام با که ایهمکاری دانست، نطقهم از هاآمریکایی اخراج و منطقه معادالت

. است شده بازگشتبی مسیر به تبدیل المهندس ابومهدی و سلیمانی سردار شهادت و بغداد

 (موسوی فخرالدین سید: نویسنده)

 اقتصادی مهم پرونده يکمتواری  متهمان                 ژهیو خبر ▼

 در دیگر متهم 90 و پتروشیمی بازرگانی شرکت سابق مدیرعامل اتهام به رسیدگی دادگاه دهمین

 قاضی ریاست به اقتصادی مفسدان و اخاللگران جرائم به رسیدگی ویژه دادگاه سوم شعبه

 پرونده این متهم ۵ فرار از مقام مسعودی قاضی جلسه این ابتدای در. شد برگزار مقام مسعودی

 االسالمی،شیخ مرجان هاینام به آن تهمم ۵ که دارد متهم 9۵ پرونده»: گفت و داد خبر

 ریاحی اشرف و سروستانی قریشی امین سید نفس،نیک شریفی مهدی شیرعلی، محمدحسین

 دادگاه در و شده متواری اما است، کشور داخل در و شده ایران وارد ریاحی متهم. هستند متواری

 داماد است، پتروشیمی فساد دادگاه فراریان از یکی که ریاحی اشرفعلی «.است نشده حاضر

 اشرفعلی دادستانی، اعالم بر بنا .است 9912 یازدهم دولت صنعت وزیر زاده،نعمت محمدرضا

. نامشروع طریق از مال تحصیل و اقتصادی نظام در کالن اخالل در معاونت به است متهم ریاحی

 از حاصل ارز یورو میلیون ۶۵۶ و میلیارد ۶ مبلغ از حاصل عواید پتروشیمی، فساد پرونده متهمان

 .اندزده جیب به هاییپورسانت عالوههب را پتروشیمی محصوالت فروش



 

 

 

 اخبار ▼

 است نهفته بزرگ غارت يک فتنه، هر پشت

 پیرامون کشاورزی جهاد وزیر از سؤال در» :نوشت توئیتی در مجلس، در تهران نماینده خضریان، علی

 فضای از استفاده با که گفتم سیاسی پرنفوذ شخصیت یک از ،گندم خودکفایی ودجهب حذف

 جز نیست کسی شخص این است؛ نموده گندم هایمحموله واردات به اقدام ،داخلی تولید شدهتضعیف

 و پردازانتئوری از همچنین حجاریان جناب !اصالحات جریان هایتئوریسین از حجاریان سعید جناب

 موضوع در کشور خودکفایی طرفی از هایشتدبیریبی با که است دولتی آمدن کار روی یاصل حامیان

 خودکفا سابقاً کاالی این واردات برای را بستر دیگر طرف از و انداخته مخاطره به را گندم استراتژیک

 از ،توئیت همین ادامه در خضریان «.است ساخته فراهم وی امثال برای( جهانگیری) مرجع ارز با شده

 برداریپرده مرجع، ارز با گندم واردات زمینه در ،«سنگر به سنگر فتح» پردازنظریه خانوادگی شرکت

 روحانی جناب پیروزی از پس ماه چند تنها و 9912 سال اسفندماه 24 در حجاریان سعید جناب» :کرد

 ندیست راشا» نام به شرکتی ثبت به اقدام محسن، فرزندش شراکت با یازدهم، دولت استقرار و

 تحت حجاریان جناب دهندمی نشان اسناد .است نموده اساسی کاالهای واردات حوزه در «پارسیان

 .است کرده وارد کشور به را گندم از اعم زراعی محصوالت محموله چندین خانوادگی، شرکت این لوای

 قیام برای کردن چاکسینه پابرهنگان، جنبش از حمایت مدنی، جامعه ژست حالی در حجاریان آقای

 رودمی انتظار و هست ارز کمبود شرایط در مردم نان کاسبان از یکی که نموده بیان را... و گرسنگان

 «.دهد توضیح است، نموده اقتصادی هایآشفتگی این دچار را مردم که مدیریتی در خود نقش پیرامون

 هستند؟ کساني چه چين با رابطه دلواپسان

 از یکی»: گفت چین با راهبردی و درازمدت همکاری درباره ملل سازمان دفتر در ایران دائم نماینده

 «.هاستتحریم حین در ایران توسعه و پیشرفت سند، این تحقق از خارجی مخالفان عمده هاینگرانی

 و مستقر المللیبین هایسازمان نزد ایران اسالمی جمهوری دائم نماینده و سفیر ،آبادیغریب کاظم

 2۵ هایهمکاری راهبردی سند درباره اینستاگرامش صفحه در وین در ملل سازمان دفتر همچنین

 و جانبهیک هایسیاست مخالف تنهانه امروزه چین، اینکه بیان با»: نوشت چین و ایران ساله

 دومین صاحب داخلی، ناخالص تولید دالر تریلیون 90.90 بودن دارا با بلکه ،ی آمریکاستطلبتوسعه

 در ایران با متعددی مواضع اشتراک همچنین کشور این. است درصد نیم و 9۵ با جهان بزرگ اقتصاد

 در ایران علیه اقدامات و تصمیمات اتخاذ با همواره اخیر، سالیان در و دارد المللیبین موضوعات

 راستا، این در»: کندمی خاطرنشان آبادیغریب «.است کرده مخالفت المللیبین هایسازمان چارچوب

 شود، ایجاد نآ ایمنطقه و غربی حامیان و آمریکایی دلواپسان با روشنی مرزبندی است ضروری

 فقط هاآن تحریمی؛ سخت شرایط در ایران توسعه نگران نه و هستند مردم دلسوز نه هاآن کهچرا

 «.هست عزیزمان کشور و مردم بر بیشتر فشار اعمال دنبال

 !شوديمهمين  یبعدتکنتيجه نگاه 

 آخرین در ،طلباصالح هایرسانه ابتثپای  کارشناسان و هاچهره از، «طبا هاشمی مصطفیسید »

 و اصولگراها نه که حاال. ندارد کشور اداره برای حلیراه یا حرف کسهیچ: »است گفته خود اظهارنظر

 در گفتم بارها من .بمیریم و برویم همگی باید ندارند، کشور اداره برای ایبرنامه هاطلباصالح نه

 نه. کنیم پیشه ریاضتی اقتصاد یا بشویم آمریکا تسلیم باید یا داریم، قرار تحریم در که شرایطی چنین

. بکشید ریاضت باید که بگویید مردم به ،است مقاومت بر قرار اگر. بدهیم خاصیتبی شعارهای اینکه

 هم را ریاضتی اقتصاد این زمینه. کنید سازش آمریکا با پس ،هستید ولنگاری به معتقد هم اگر

داخلی  یهاتیظرفتأکیدات دلسوزان نظام مبنی بر تکیه بر  باوجود« .کنند فراهم باید کشور مسئوالن

تنها آمال و  یاعده، وقتی و برداشتن و موانع و مشکالت پیش رو برای شکوفایی اقتصاد کشور

آرزویشان افتادن در بغل آمریکا است، طبیعی است که با از دست دادن دست کدخدا باید چنین 

یریتی است که مدعی سال مد 9 بزنند؛ این سخنان نتیجه یزیحقارت آمو  دکنندهیناام یهالیتحل

 ود باید با کدخدا بست و کاری کرد که هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ زندگی مردم!ب

 کوتاه اخبار ▼

 وزیر ايم/خورده شکست ايران عليه هاجبهه تمام در: تاپانه ◄

 برجام، از خروج نگران خیلی من»اعتراف کرد:  آمریکا اسبق دفاع

 به زمان آن در .بودم آتی رویدادهای درباره راهبردی داشتن بدون

 نفوذ قابلیت با سالحی روی بر کار حال در آمریکا امهگفت هااسرائیلی

 به نظامی حمله انجام از هاآن و است ایران زیرزمینی تأسیسات به

 ایران در رژیم تغییر به ها،این همه درنتیجه .اندشده منصرف ایران

 «.ایمخورده شکست هاجبهه همه در تقریباً و ایمنشده ترنزدیک

 قرارگاه فرمانده /پور غالم سردار روايت به سرنوشت عمليات ◄

 ۵15مه از روزهای بعد از پذیرش قطعنا ،قدسم دفاع دوران در کربال

 که صدام ولی ؛پذیرفتند تلخی با را بسآتش امام حضرت: »دیگویم

 و کرد حمله ایران به بعد روز چند و نرفت بار زیر ،بود صلح مدعیِ

 ؛ندفرمود امام شرایطی چنین در .شد محاصره گربارید برای خرمشهر

 آقا کههنگامی .خرمشهر یا سپاه، یا یدگویب سپاه فرماندهان همۀ به

 رزمندگان، و فرماندهان کرد، ابالغ سیمبی پشت را پیام این محسن

 جاده روی ساعته، 05 و سخت نبردی در و گرفتند ایتازه جان

 از تعدادی که ایگونهبه ،شدند درگیر دشمن با خرمشهر، -اهواز

 کاظمی، احمد سلیمانی، قاسم ؛سرداران جملهمن هایگان فرماندهان

 دست به اسلحه خود، یگان رزمندگانِ کنار در اسدی و قربانی مرتضی

 «.برانیم عقب به مرز تا را دشمن توانستیم. جنگیدند و گرفته

 تحلیلگر دهند/نمي رأی طلباناصالح به ديگر مردم: زيباکالم ◄

 به توانندنمی ابداً و اصالً طلباناصالح» :دیگویم طلباصالح سیاسی

 پرچم کردن بلند طلباناصالح چاره تنها .باشند 9044 انتخابات فکر

 جز ایچاره که بپذیرند را این ایدب طلباناصالح .است خواهیآزادی

 مردم .دهندنمی رأی طلباناصالح به دیگر مردم .ندارند خود از انتقاد

 جریان فعلی رویکرد با وجههیچبه دادند نشان 15 اسفند دوم در

 «.نیستند موافق اصالحات

 بخشیعلی امیرعباس /شد سازمدرسه خير ساله 12 نوجوان ◄

 کمپین به پیوستن با کشور سازمدرسه خیر ترینجوان عنوانبه

این  .کرد تقبل را کالسه ۶ آموزشی واحد یک ساخت «آجر به آجر»

 امر در مردمی هایکمک از بیشتر گیریبهره هدف با کمپین

 به توانندمی خیرین .است درآمده اجرا به مدارس وسازساخت

 .شوند سهیم سازیمدرسه در، دارند توان در که هراندازه

تاکنون/  1۹ سال از بندیشرط سايت هزار 2۳ شدن مسدود ◄

 در قضایی پرونده مورد 550 و هزار 2» اعالم کرد: فتا پلیس رئیس

 تاکنون 15 سال از .است شده تشکیل قمار و بندیشرط با ارتباط

 همکاری حال در .کردیم مسدود را رابطه این در تارنما هزار 94 هم

 فعالیت کاهش برای ارتباطات و زیرساخت حوزه در مرکزی بانک با

 «.هستیم هاسایت این

تبیین و تحلیلی که همراه با ایجاد  (:4سؤال احکام سياسي ) ◄

کمک به : پاسخ یأس و ناامیدی مردم باشد، چه حکمی دارد؟

و لذا جایز  باشدمیو تضعیف مسلمانان  دشمن، موجب تقویت وی

امروز هر : »العالیمدظلهنیست. بنا به فرمایش مقام معظم رهبری 

به خود، به مسئولین و به آینده  کس که مردم را ناامید کند و

 «اعتماد کند، به دشمن کمک کرده است.بی


