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افزایشاختالفدموکراتها
وجمهوریخواهاندربارهایران

پایگاه خب��ری المانیتور با اش��اره به طرح جدید 
چند سناتور آمریکایی که حمله دولت ترامپ به ایران 
را بدون اج��ازه کنگره ممنوع می کند، گزارش داد که 
این قانون نش��ان دهنده اخت��اف رو به افزایش میان 
جمهوری خواهان و دموکرات ها بر س��ر آینده سیاست 

آمریکا درباره ایران است.
دوازده س��ناتور آمریکایی طرح��ی را ارائه دادند 
که حمله دول��ت دونالد ترامپ به ایران را بدون اجازه 
کنگره ممنوع می کند. این طرح که توسط سناتور تام 
اودال ارائه ش��ده اس��ت و مورد حمایت سناتور برنی 
سندرز قرار دارد، نشان دهنده آخرین مورد از نزاع رو 
به افزایش میان دو حزب دموکرات و جمهوری خواه بر 

سر آینده سیاست آمریکا درباره ایران است.
این طرح اولین بار در ماه س��پتامبر از س��وی تام 
اودال س��ناتور دموکرات ارائه ش��د و گ��روه البی گری 
لیبرال "جی اس��تریت" با تاکید بر اینکه رویکرد غیر 
س��ازنده دولت ترامپ در ح��ال بیگانه کردن متحدان 
کلیدی آمریکا است، خیلی فوری آن را تصویب کرد.

به گزارش المانیت��ور، بعید به نظر می آید که این 
ط��رح حمایت هر دو حزب را به دس��ت آورد چرا که 
س��ناتور اودال به تازگی در یک یادداش��ت در روزنامه 
واش��نگتن پس��ت گفته اس��ت ک��ه دول��ت ترامپ با 
سیاست هایش خطر جنگ با ایران را افزایش می دهد 
اما ب��ا توجه به اینک��ه مجلس نماین��دگان اکنون در 

کنترل دموکرات ها است.
این سناتورها با ارائه طرح جدید خود تاکید کرده اند 
که سیاست ها و اظهارات رئیس جمهور ترامپ تنش ها 
در منطقه خاورمیانه را تشدید کرده و با خروج از توافق 

هسته ای به لفاظی های خود افزوده  است. فارس 

گزارش

تحریم،ایرانراتسلیمنمیکند
مقام س��ابق آمریکایی با بیان اینکه واش��نگتن در سوریه مرتکب اشتباهات 
شد و روسیه از آن استفاده کرد، اذعان کرد، تحریم سبب نمی شود، ایران پرچم 

سفید باال ببرد و اروپا نیز اکنون ضعیف است.
ویلی��ام جوزف برنز ملقب به بیل برنز نماینده ویژه باراک اوباما در مذاکرات 

هسته ای با ایران، در خصوص نفوذ ایران در سوریه گفت، من درباره رژیم ایران و 
تهدیدهای آن برای ملت ایران و متحدانمان دچار توهم نیستم اما باید درباره حضور 

صرفاً ۴۰۰ سرباز آمریکایی در سوریه واقع بین بود. 
وی در خصوص مذاکرات با ایران و اینکه آیا مس��ئله سوریه یا نقش منطقه ای ایران 
نیز مطرح ش��ده، گفت: در حاش��یه گفت وگوها موضوع مطرح شد اما مذاکرات متمرکز 
ب��ر برنامه هس��ته ای بود. در برخی اوقات وقتی س��اعاتی را با ه��م می گذراندیم، از امور 

منطقه ای صحبت کردیم.  تسنیم 

دیدگاه
بایداطمینانحاصلکنیمایراناورانیومتولیدنمیکند

وزیر خارجه آلمان با بیان اینکه مس��ئله ایران در دس��تور کار مس��ائل مورد 
بررسی نشست گروه هفت در فرانسه قرار دارد گفته الزم است اطمینان حاصل 

شود ایران اورانیوم تولید نکند.
هایک��و ماس اضاف��ه کرد: مطمئن هس��تیم نیازمند چارچوبی هس��تیم که 

اطمین��ان حاصل کنی��م ایران اقدام به تولید اورانیوم نخواه��د کرد. درباره برنامه 
موشکی ایران و نقش این کشور در سوریه هم رایزنی خواهیم کرد.

آلمان یکی از کش��ورهای اروپایی طرف توافق هسته ای با ایران است که وعده داده 
این توافق را بعد از خروج آمریکا از آن حفظ کند. کشورهای اروپایی علی رغم این وعده 
با ادعاهای آمریکا درباره فعالیت های منطقه ای و موش��کی ایران همراه ش��ده اند. گفتنی 
است؛ کشورهای اروپایی همچنان با همراهی از سیاست های آمریکا به دنبال حذف ایران 

از معادالت منطقه هستند. فارس 

معادله
پروندهپی.ام.دیخاتمهیافتهاست

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در س��خنانی در واش��نگتن تصریح 
ک��رد پرونده ادعایی موس��وم به جنبه های نظامی احتمالی در برنامه هس��ته ای 

ایران  خاتمه یافته است.
یوکی��ا آمانو از اظهارنظر درباره ادعاهای مطرح ش��ده در یک گزارش رویترز 

مبنی بر بازرس��ی آژانس از یک انبار در تهران که نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
ادعاهایی درباره آن مطرح کرده بود، خودداری کرد. وی علی رغم این گفت: هنگامی 

که ما اطاعاتی پیدا کنیم که موثق باش��ند به ویژه وقتی که به وجود تجهیزات یا مواد 
هس��ته ای مربوط ش��ود، می توانیم خواستار دسترسی به یک سایت شویم، حتی اگر این 

را رسماً اعام نکنیم.
آمانو گفت: همه ما با پرونده های گس��ترده  راس��تی آزمایی که در دستور کار آژانس 

قرار دارند یعنی ایران، کره شمالی و سوریه آشنا هستیم.  باشگاه خبرنگاران 
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گروه دیپلماسی  س��فر نخس��ت وزیر عراق به پرونـــــده
ایران در حالی صورت گرفته اس��ت که این س��فر 
می توان��د تاریخ جدیدی برای روابط تهران و بغداد 
را در شرایط حس��اس منطقه ای رقم بزند و دقیقا 
نکته ای اس��ت که مردم دو کشور نیز همین تحول 

اساسی را انتظار دارند.
س��یدرضا صدرالحس��ینی کارش��ناس مسائل 
سیاس��ت خارجی در خصوص اهداف سفر نخست 

وزیر عراق به ایران اظهارداشت: 
س��فر آقای ع��ادل عبدالمهدی نخس��ت وزیر 
کشور دوس��ت و برادر جمهوری عراق به ایران در 
حالی صورت گرفته است که کمتر از یک ماه پیش 
رئیس جمهور کش��ورمان به این عراق س��فر کرده 
بود و بنابراین  این س��فر از جه��ات مختلف قابل 

بررسی و تحلیل است. 
وی افزود: ابتدا اینکه از نگاه سیاست منطقه ای 
دو کشور ایران و عراق این سفر حائز اهمیت است، 
ب��ه دلیل اینکه نظام س��لطه به رهب��ری آمریکا در 
مدت 1۰س��ال اخیر تمام تاش خویش را معطوف 
به ایجاد اختاف و تشدید رقابت های این دو کشور 
با اس��تفاده از همه ابزار ممک��ن نموده بود اما، طی 
یک دهه گذش��ته همکاری ه��ای منطقه ای ایران و 
عراق در ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی 
گسترش یافته است که این سفر م  تواند به تعمیق 
روابط دو کش��ور در منطقه منجر شود.  این استاد 
دانشگاه بیان داش��ت: دوم اینکه این سفر می تواند 
برای س��رعت بخشی به توافقات اقتصادی، مرزی و 
دیپلماتیک دو طرف که در سفر ماه گذشته حجت 

االسام روحانی انجام شد بسیار موثر باشد. 
صدرالحس��ینی در ادامه گفت: سوم این سفر 
به منظور پاس��خگویی به مطال��ب غیرمنطقی که 
بعد از س��فر رئیس جمهور ایران به عراق توس��ط 
مخالفین روابط دو کش��ور در منطقه مطرح ش��د 
خط بطان��ی بکش��د؛ نباید فرام��وش کنیم پس 
از س��فر مقامات ایران��ی به عراق و دی��دار آنان با 
باالترین شخصیت های سیاسی و مذهبی آن کشور 
به خصوص مرجعیت عالی ش��یعه عراق آقای آیت 
اهلل سید علی سیستانی، در فضای مجازی مطالبی 
توسط وهابیت تکفیری منطقه که همان عربستان 
است منتش��ر ش��د که بوی ناامیدی و یاس برای 

ملت دو کشور ایران و عراق به دنبال داشت.
وی افزود: چهارم س��فر آق��ای عبدالمهدی به 
تهران می تواند در س��الی که به نام رونق تولید نام 
گذاری ش��ده اس��ت ایجاد فضای مطلوب را برای 
ص��ادرات کاالهای ب��ا کیفیت ایرانی ب��ه بازارهای 
کش��ورعراق فراهم نمای��د و از این بابت به نفع دو 
کش��ور خواهد بود؛ پنجم اینکه سفر آقای نخست 
وزی��ر عراق به ایران که دو روزه بوده و به همراهی 
تع��داد قابل توجهی از مقامات سیاس��ی نظامی و 
اقتصادی  اس��ت، حتما در اجرای توافقات تعیین 
خطوط م��رزی، تعیین ح��دود آبراه ه��ای مرزی، 
تس��ریع در ام��ر کش��تیرانی در ارون��د رود، ایجاد 
تس��هیات برای بازرگانان و تجارو گردشگران اعم 
گردش��گران مذهب��ی، درمان��ی و تاریخی-تمدنی 
می تواند بس��یار موثر بوده و این دو کشور مهم در 
منطقه را به قطبی از قدرت برای رسیدن به اهداف 

و منافع مشترک تبدیل نماید. 

وی با اش��اره به اینکه دو کش��ور ایران و عراق 
می توانند الگویی برای تقویت همکاری کشورهای 
منطق��ه باش��د، تصری��ح ک��رد: در ش��رایطی که 
اتحادیه های مختلف در دنیا برای رسیدن به منافع 
ملت های خود تاش می نمایند پیوس��تگی این دو 
کش��ور و دعوت از کشورهای دوس��ت دیگر مانند 
س��وریه می تواند اتحاد کش��ورهای منطقه را برای 

رسیدن به اهداف مشترک تسریع بخشد. 
وی گفت: ششم ابعاد نظامی امنیتی این سفر 
نبای��د فراموش گردد؛ چرا که هر دو کش��ور برای 
تامی��ن امنیت خویش می توانند از امکانات موجود 

در دو کشور بهره برداری الزم را بنمایند. 
وی در خصوص مورد هفتم اینطور توضیح داد 
و گف��ت: موضوع مهم مقابله با تروریس��م تکفیری 

منطقه اس��ت ک��ه هر دو کش��ور تجربی��ات قابل 
توجهی برای مقابله با این پدیده شوم دارند و ملت 
عراق هزینه های س��نگینی ب��رای آن پرداخته اند 
بنابراین تجربه موفق جمهوری اس��امی ایران در 
مقابله و نابودی داعش که دس��ت پرورده تفکرات 
س��یاه و خوفناک مدارس وهابی- تکفیری منطقه 
و حمایت های س��رویس های اطاعات��ی آمریکا و 
رژیم صهیونیستی اس��ت می تواند برای جلوگیری 
از تکثی��ر این پدیده هولناک در منطقه و خارج از 

آن بسیار موثر باشد. 
این کارش��ناس مس��ائل منطقه بیان داشت: 
هش��تم این س��فر می تواند برای پویایی اقتصاد دو 
کشور در همه ابعاد مختلف آن تاثیر گذار باشد که 
این تاثیر گذاری حتما بر روی توس��عه و پیشرفت 

کش��ورهای دوس��ت منطقه نیز موث��ر خواهد بود 
و دیگر کش��ورها نیز می توانند از توس��عه ایران و 
عراق به عنوان دو کشور موثر در منطقه بهره های 

اقتصادی فراوان ببرند. 
وی در باره مورد نهم نیز اظهارداشت: این دیدار 
می توان��د تحوالت قابل توجه��ی در حوزه انرژی به 
مفه��وم نفت و گاز و اورانیوم داش��ته باش��د؛ امروز 
جمهوری اسامی دارای منابع قابل توجهی از انرژی 
های فس��یلی و نوظهور است و اعام آمادگی کامل 
نموده که در این حوزه می تواند با همه کش��ورهای 
دوس��ت و غیر متخاصم همکاری های فنی علمی و 
صنعتی داش��ته باش��د و چه بهتر که این روابط از 
کش��وری که بیشترین مرز مشترک، فرهنگ، آداب 

رسوم مشترک و عائق مشترک را دارد، باشد. 
صدرالحس��ینی یادآور ش��د؛  ام��روز جمهوری 
اسامی ایران در بسیاری از علوم سطح باالی جهانی 
رتبه های قابل قبول بین المللی را کسب نموده است 
و کشور دوست و برادر عراق به دلیل شرایط نامطلوب 
چهار دهه گذش��ته نیازمند این علوم پیش��رفته در 
مراکز دانش��گاهی و پژوهشی اس��ت، بنابراین سفر 
آقای عبدالمهدی می تواند دریچه ای برای گسترش 

روابط علمی- دانشگاهی دو کشور باشد. 
وی خاطرنش��ان کرد: در س��فر نخس��ت وزیر 
ع��راق به ای��ران از همه جنبه های انس��انی، مادی 
و معن��وی به نف��ع دو ملت بوده و این دو کش��ور 
می توانن��د تاریخ جدیدی برای روابط ایران و عراق 
را در شرایط حس��اس منطقه ای رقم بزنند که دو 
ملت نیز همین تحول اساس��ی را از مس��ئوالن دو 

کشور انتظار دارند. 

اهداف مهم سفر نخست وزیر عراق به تهران از نگاه کارشناس مسائل منطقه 

گسترش روابط تهران و بغداد در شرایط حساس منطقه  


