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الجزیره از قول مقام ایرانی:  

قطر بیشترین شانس را برای میزبانی
از مذاکرات احیای برجام دارد

سياست 2

سياست 2

رئیس جدید اطالعات سپاه موفق به بستن
حفره های امنیتی خواهد شد؟

»ساس« تغییرات 
ین اختاپوس و دکتر

پنج روز از زمانی که ســردار رمضان شــریف، 
سخنگوی کل سپاه اعالم کرد که حسین طائب پس 
از 13 سال، دیگر رئیس سازمان اطالعات سپاه نیست 
و محمد کاظمی جایگزین او شده است، می گذرد. 
خبر تغییر فرمانده سپاه حفاظت ولی امر )عج( نیز دو 
روز قبل اعالم شد. به نظر می رسد دستگاه اطالعاتی 
چندان مایل به تجزیه و تحلیل این تغییرات نیست 
و چه بسا از همین رو باشد که زمان اعالم خبر اول، 
روز پنجشنبه انتخاب شد تا در خالل استراحت آخر 
هفته رسانه ها، کم تر سر و صدا به پا کند.  از سوی دیگر 
تریبون های رسمی، استفاده از عنوان »برکناری« 
برای طائب و تحلیل های مبتنی بر ضعف عملکرد 

او را هم نوایی با دشمن اعالم کرده و تاکید می کنند 
که این یک تغییر عادی است.  در همین راستاست 
که سردار اسماعیل کوثری، جانشین سابق فرمانده 
قرارگاه ثاراهلل و نماینده فعلی مجلس در گفت وگویی 
کارنامه حسین طائب را »بسیار درخشان« خوانده و 
در پاسخ به اینکه برخی رسانه های برون مرزی علت 
این جابه جایی را ترورهای اخیر مطرح کرده اند، گفته 
است: »ابدا. ضرباتی که ما به پیکر رژیم اشغالگر قدس 
زده ایم خیلی مهلک تر از یکــی دو مورد ترورهای 
اخیر است«؛ همچنین تنفیذ سمت آقای طائب به 
آقای کاظمی طبیعی بوده و اتفاق غیرمنتظره ای 

نیفتاده است...

وقتی مصوبه »تمدید خودکار اجاره نامه« مردم را به جان هم می اندازد؛  

فرمان سزارها
و این گالدیاتورهای  نیمه جان

شهرنوشت 6

سفر بورل به ایران، بازار دالر 
را  خالی از فروشنده کرد 

نماینده مجلس از قول علی باقری: 

روسیه و چین
تاکنون هیچ موضعی 
به ضرر ایران نگرفته اند

داستان یک درگیری ادامه دار 
بین فدراسیون کشتی  و  وزارت ورزش

سرشاخ با بودجه! 

تصویب کلیات طرح ساماندهی
استخدام کارکنان دولت در مجلس 

دالالن نیروی انسانی
از بازار کار جمع می شوند؟ 

سران گروه 7 همزمان با موشک باران کی یف 
توسط روسیه گرد هم آمدند؛

رایزنی برای هدف گذاری 
در یک پیکار

آدرنالين 8

دسترنج 4

جهان 5

سياست 2

چرتکه 3

رئیس جمهور با اشاره به سیاست اصولی دولت 
سیزدهم برای گسترش روابط با همسایگان، اظهار 
داشت: امروز عراق را نزدیک ترین ملت به ملت ایران 
می بینیم و نزدیک ترین روابط در حوزه های مختلف 

را با کشور عراق داریم.
به گزارش ایسنا، ســید ابراهیم رئیسی بعد از 
ظهر یکشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با 
»مصطفی الکاظمی«، نخست وزیر عراق، ضمن 
ابراز خرسندی از ســفر وی به ایران، گفت: روابط 
ایران با عراق معمولی و سنتی نیست، بلکه روابط 
بسیار عمیقی است که ریشه در فرهنگ، اعتقادات 
و باورهای مشترک دیرینه دو ملت و دو کشور دارد 
و امروز مســئولین عالی دو کشور اراده ای عمیق و 

جدی برای توسعه روابط در همه حوزه ها دارند.
وی گفت: در مذاکــرات امروز دربــاره روابط 
سیاسی، اقتصادی و تجاری بین دو کشور گفتگو 
و توافق کردیم تعامالت دو کشــور در این حوزه ها 

گسترش پیدا کند.
رئیس جمهور بــا بیان اینکــه در گفت وگو با 
نخست وزیر عراق بر تسریع در اجرای طرح اتصال 
ریلی شلمچه و بصره توافق شد، خاطرنشان کرد: 
بهره برداری از این طرح تاثیر زیادی در تســهیل و 
افزایش مراودات بین دو کشور دارد. همچنین در 
مذاکرات دو طرف قرار شد گام های جدیدی برای 

تسهیل روابط پولی و بانکی فیمابین برداشته شود.
وی در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به 
اشــتیاق مردم ایران برای زیارت مرقد مطهر امام 
حسین)ع( و عتبات عالیات تصریح کرد: تسهیل 
سفر از ناحیه دولت عراق و جناب آقای الکاظمی و 
اینکه زائران ایرانی از طرق زمینی و هوایی بتوانند با 
لغو روادید به سهولت به زیارت عتبات و بویژه مرقد 
مطهر امام حسین)ع( بروند، اقدامی قابل ستایش 

و قدردانی است .
رئیسی ادامه داد: قرار شد که برای زیارت زائرین 
در اربعین حسینی تســهیالت بیشتری از طرف 
دولت عراق ایجاد شود و زائرین اربعین با توجه به 
بهبود وضعیت کرونایی، بتوانند با سهولت و آسان 
از مرزهای هوایی و زمینی به عراق ســفر کنند و 

مشکالت سنوات گذشته برطرف شود.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به تاکید سران 

ایران و عراق برای تقویت ارتباط کشورهای منطقه با 
یکدیگر تصریح کرد: بر این باوریم که گفت وگوهای 
مسئولین کشورها می تواند مسایل منطقه را حل 
کند و تأکید کردیم که حضور یا دخالت بیگانگان در 
منطقه نه تنها مشکل گشا نیست، بلکه مشکل ساز 
نیز هست و لذا بر لزوم مذاکره مسئولین کشورهای 
منطقه برای حل مشکالت و مســائل با یکدیگر 

تأکید کردیم.
رئیس جمهور گفت: بدون تردید ادامه این جنگ 
بی حاصل است و جز رنج مردم یمن حاصلی ندارد، 
لذا باید هر چه زودتر به این جنگ خاتمه داده شود و 
آتش بس می تواند گامی در جهت حل مسایل باشد.
وی تاکید کرد: تالش رژیم صهیونیستی برای 
عادی سازی روابط با کشــورهای منطقه به هیچ 
عنوان امنیت ســاز نخواهد بود. ایــران و عراق بر 
لزوم برقراری صلــح و آرامــش در منطقه تاکید 
دارند و معتقدیم صلح و آرامش در منطقه در پرتو 
نقش آفرینی مســئولین همه کشورهای منطقه 
است و عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی یا 
حضور بیگانگان در منطقه حتما مشکل ساز خواهد 

بود و مشکلی را حل نخواهد کرد.
رئیس جمهور با بیــان اینکه حســن روابط 
دوجانبه و منطقه ای بین عراق و ایران می تواند در 
نقش آفرینی دو کشور در منطقه و مسائل بین المللی 
بسیار تأثیرگذار باشد تاکید کرد: ایران در روزهای 
سخت در کنار عراق بوده و همواره در کنار یکدیگر 
خواهیم ماند. عالقه و ارتباط دو همسایه هرگز به 
سردی نخواهد گرایید و روابط فیمابین روز به روز 
در حال ارتقاء و گســترش است. بدون تردید سفر 
جناب آقای کاظمی نخست وزیر محترم و هیأت 
محترم همراهشان به ایران می تواند نقطه عطفی 

برای روابط دو کشور باشد.

روابط با ایران برای عراق بسیار مهم است
نخســت وزیر عراق  نیــز در ایــن کنفرانس 
مطبوعاتی با اشــاره به روابط تاریخی، فرهنگی و 
دینی ایران و عراق گفت: در جریان گفت وگوهای 
انجام شده راهکارهای ارتقای سطح روابط دو جانبه 

را مورد بحث قرار دادیم.
مصطفی الکاظمی روابط کشورش با جمهوری 
اسالمی ایران را بســیار مهم توصیف کرد و افزود: 
امروز توافق کردیم در چارچــوب مصالح و منافع 
مشترک دو ملت و کشــور روابط تجاری فیمابین 

را تقویت کنیم.
وی با اشاره به اینکه دو کشور همچنین توافق 
کردند که یــک چارچوب زمانی برای تســهیل 
زیارت زائران ایرانی که قصد دارند در ایام اربعین به 
زیارت حرم امام حسین )ع( مشرف شوند، تنظیم 
کنند، اظهار کرد: تا پیش از ایــن زوار ایرانی فقط 
می توانســتند در فرودگاه های عراق ویزا دریافت 
کنند، اما در چند هفته اخیر ایــن زمینه را فراهم 
کردیم که زوار ایرانی بتوانند در گذرگاه های مرزی 
با سقف مشخصی از نظر تعداد زوار، البته در مقطع 
فعلی، ویزای ورود به عراق دریافت کنند.  وی تاکید 
کرد که در ایام زیارت اربعین با تمام توان در خدمت 

زوار خواهیم بود و از آنها استقبال خواهیم کرد.
نخســت وزیر عراق در ادامه سخنانش با اشاره 
اینکــه در بخــش دیگــری از گفت وگوهایمان 
چالش هایی را که منطقه با آن روبه رو اســت مورد 
بحث و گفتگو قرار دادیم، تصریح کرد: توافق کردیم 
مشــترکاً برای برقراری ثبات و آرامش در منطقه 

تالش کنیم.
الکاظمــی بــا بیــان اینکــه در گفت وگو با 
رئیس جمهــور ایــران در خصــوص مســایل 
سرنوشت سازی که ملت های منطقه با آن روبه رو 
هســتند، صحبت کردیم، خاطرنشــان کرد: دو 
کشور توافق کردند که حمایت خود را از آتش بس 
در یمن و لزوم گفت وگو برای پایان دادن به جنگی 
که مردم این کشور را با رنج بسیار روبه رو کرده است، 
اعالم کنند. همچنین توافق کردیم، برای مقابله با 
چالش های حوزه امنیت غذایی که به سبب جنگ 
اوکراین ایجاد شده اســت، تالش های مشترکی 

داشته باشیم .
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