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 تأکید عمران خان 
بر گسترش روابط پاکستان با ایران
نخست وزیر پاکستان در دیدار ظریف بر گسترش 
روابط با جمهوری اسالمی ایران و همکاری در مرزهای 

مشترک تأکید کرد.
محمدج��واد ظریف وزیر ام��ور خارجه جمهوری 
اس��المی ایران که به اس��الم آباد س��فر کرده اس��ت، 
در ادام��ه دی��دار با مقامات عالی پاکس��تان، با عمران 
خان نخس��ت وزیر این کش��ور مالقات و در خصوص 
مهمترین مس��ائل رواب��ط بین دو کش��ور و تحوالت 

منطقه ای گفتگو کرد.
ظریف در این دیدار، بر اهمیت گسترش همکاری 
ها، به وی��ژه برقراری ارتباط بین بنادر چابهار و گوادر 
و اس��تفاده از ظرفیت های بالق��وه آنها به عنوان بنادر 

مکمل در جهت منافع دو کشور اشاره کرد.
نخست وزیر پاکستان نیز در این مالقات، با اشاره 
به دیدار ماه گذش��ته خود از جمهوری اسالمی ایران، 
بر عالقمندی پاکستان به گسترش روابط با کشورمان 
و همکاری ها در مرزهای مشترک و نیز اهمیت صلح 
و همکاری بین کش��ورهای منطقه و مس��لمان تاکید 
کرد.ظری��ف پیش از ای��ن نیز با ژنرال باج��وا فرمانده 

ارتش پاکستان دیدار کرد.  باشگاه خبرنگاران 

تکذیب یک ادعا 
سرپرس��ت وزارت دفاع آمریکا ارقام مطرح شده در 
برخی رسانه های آمریکایی در مورد تعداد نیروهایی که 

قرار است به خلیج فارس اعزام شوند را تکذیب کرد.
پاتریک ش��اناهان اظهار داش��ت: چیزی که ما به 
آن ن��گاه می کنیم این اس��ت که آی��ا می توانیم کاری 
برای محافظت بهتر از نیروهایمان در خاورمیانه انجام 
دهیم؟ این کار ممکن اس��ت ش��امل اع��زام نیروهای 

بیشتر به منطقه باشد.
اخیراً برخی رسانه های آمریکایی از جمله سی ان ان 
و آسوشیتد پرس مدعی ش��ده بودند که وزارت دفاع 
آمری��کا طرح اعزام 5 تا 10 هزار نیروی نظامی جدید 

به منطقه را آماده کرده است.
پیش از این نیز نش��ریه نیویورک تایمز ادعا کرده 
بود که پنتاگ��ون برنامه ریزی هایی را برای اعزام 120 
ه��زار نیرو به خاورمیانه انجام داده اس��ت؛ ادعایی که 

مستقیماً از سوی شخص دونالد ترامپ تکذیب شد.
البته چندی پیش نشریه تایم به نقل از منابع آگاه 
در وزارت دفاع آمریکا اع��الم کرد پنتاگون طرح هایی 
برای اس��تقرار نیرو در اقصی نقاط دنیا و ش��اید حتی 
کانادا دارد، اما در طرح های فعلی که در پنتاگون برای 
مقابله با ایران تنظیم می شوند استفاده از نیروی زمینی 

برای حمله به این کشور مطرح نیست.  ایسنا 

احتمال سفر نخست وزیر ژاپن به ایران
تلویزیون ملی ژاپن از احتمال س��فر نخست وزیر 
ژاپن به ایران در نیمه خرداد خبر داد که در پی س��فر 

روز شنبه دونالد ترامپ به ژاپن انجام خواهد شد.
ان.اچ.ک��ی، تلویزی��ون ملی ژاپن اع��الم کرد که 
ش��ینزو آبه، نخست وزیر ژاپن در نظر دارد تا نیمه های 
ماه ژوئن ]خرداد ماه[ به ایران س��فر کند و این اولین 
س��فر وی به ایران اس��ت که در چهار دهه اخیر و در 
میان افزای��ش نگرانی ها درباره گس��ترش تنش میان 

آمریکا و ایران، اتفاق خواهد افتاد.
خب��ر برنام��ه این س��فر، یک هفته پس از س��فر 
محمدجواد ظری��ف، وزیر امور خارجه ایران به ژاپن و 
دیدار وی با ش��ینزو آبه و تارو کونو، وزیر امور خارجه 

این کشور مطرح شد.
به گفته ان.اچ.کی آب��ه احتماالً درباره برنامه های 
خ��ود با رئیس جمه��ور آمریکا در هنگام س��فر وی به 
ژاپن از روز یکشنبه گفت وگو خواهد کرد و تصمیمات 

نهایی به نتایج آن بستگی خواهد داشت.
وقتی از یوش��یهیده س��وگا، دبیر کل کابینه ژاپن 
درب��اره وضعیت فراهم کردن مقدمات چنین س��فری 
خواسته ش��د تا توضیحاتی ارائه دهد، وی این خبر را 

رد کرد.  صداوسیما 

استقبال آمریکا از رایزنی اخیر مقامات 
آلمانی و عمانی 
س��خنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با توجه به 
س��فر اخیر دو مقام آلمانی و عمانی ب��ه ایران، از این 
اق��دام دیپلماتی��ک برای آن چ��ه تنش زدایی وضعیت 

موجود می خواند، استقبال کرد.
م��ورگان اورتاگ��وس، در ای��ن باره ب��ه جمعی از 
خبرنگاران در واش��نگتن گفت: از نظر ما این رفتاری 
عادی میان دو کش��ور اس��ت. ما همچنین از هر گونه 
ت��الش آلمانی ها برای کم��ک به تنش زدای��ی از این 

وضعیت، قدردانی می کنیم.
ینس پلوتنر، مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه 
آلمان و مذاکره کننده ارش��د این کش��ور در برجام با 
س��یدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
کش��ورمان دی��دار و گفت وگ��و کرد. در ای��ن مالقات 
آخری��ن تحوالت برجام و تالش های آلمان برای حفظ 

آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
عراقچ��ی در ای��ن دی��دار ب��ا تاکی��د ب��ر پایان 
خویش��تن داری ایران، تعهدات کشورهای باقی مانده 

در برجام را یادآوری کرد.  ایسنا 

اخبار

تکرار ادعای ضد ایرانی از زبان برایان هوک 
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مدعی ش��د که منابع اطالعاتی آمریکایی 

گزارشهایی دارند که ایران قصد داشت به منافع آمریکا در منطقه حمله کند.
برایان هوک مدعی ش��د ک��ه ایران در تدارک برنامه ری��زی برای حمله به 

منافع آمریکا بود؛ این چیزی است منابع اطالعاتی ما به خوبی نشان می دهد.
وی با اشاره به این ادعا تاکید کرد؛ اگر ایران اول حمله کند آمریکا در دفاع از 

خود با نیروی نظامی پاسخ خواهد داد و در این این راستا در حالت دفاعی و آمادگی 
برای مقابله با این تهدیدات قرار دارد.

برای��ان ه��وک که ادعای مقام��ات آمریکایی طی چند هفته اخی��ر را تکرار می کرد 
همچنین مدعی ش��د: گزارش��های اطالعاتی ما در چندین روز متوالی نش��ان می داد که 
ایرانی ها قصد حمله به منافع آمریکا داش��تند و ارتش آمریکا نیز به س��رعت آرایش الزم 

برای دفاع از خود را تغییر داد.  صداوسیما 

درحاشیه 
روابط با ایران را به خاطر تحریم های آمریکا قطع نمی کنیم

معاون رئیس جمهور ترکیه در مصاحبه با روزنامه دیلی صاباح روابط با ایران 
را به خاطر تحریم های آمریکا قطع نمی کنیم.

فواد اُکتای با بیان اینکه این کشور به همکاری با روسیه و ایران درخصوص 
توافق ادلب ادامه می دهد، افزود: کسانی که می خواهند منطقه را بی ثبات کنند، 

بای��د بدانند که ترکیه موج جدیدی از مهاجران از س��وریه را تحمل نخواهد کرد. 
هم اکنون 150 هزار نفر از خانه های خود در ادلب آواره ش��ده اند. چه کس��ی از آنها 
مراقبت خواهد کرد؟ ما قادر به تامین مخارج موج جدید مهاجران در ترکیه نیستیم.

اُکت��ای درباره تحریم های آمری��کا علیه ایران نیز تاکید کرد: ایران همس��ایه ترکیه 
اس��ت، نه یک کشوری در فاصله 10 هزار کیلومتری. فقط به دلیل اینکه برخی کشورها 
می خواهند همس��ایه ما را تحریم کنند، ما نمی توانیم روابط تجاری و اقتصادی خودمان 

را قطع کنیم.  فارس 

دیدگاه
به دنبال کاهش تنش  بین ایران و آمریکا هستیم

وزی��ر خارجه عمان بر تالش ب��ا طرف های دیگر برای آرام س��ازی تنش در 
منطقه میان آمریکا و ایران تاکید کرد.

یوس��ف بن علوی اش��اره کرد که دو طرف آمریکایی و ایرانی خطرات وقوع 
جنگ را بسیار بیشتر درک می کنند.

روزنامه سعودی الشرق األوسط دیروز به نقل از بن علوی در مصاحبه با نشریه 
المجله نوش��ت که عمان با دیگر طرف ها برای آرام س��ازی تنش بین آمریکا و ایران 

تالش می کند و در این زمینه تماس های زیادی برقرار است.
وی جامع��ه جهان��ی را به تالش و همکاری با عمان ب��رای ممانعت از وقوع جنگ و 
خطرات آن فراخواند.بن علوی میانجی گری عمان بین ایران و آمریکا را نه تأیید و نه رد 
کرد. این در حالی اس��ت که آمریکا پیشتر هرگونه ارسال پیام از طریق عمان و یا آلمان 

به ایران را تکذیب کرده بود.  تسنیم 

معادله

هر
م

تخت روانچی:
اظهارات سخیف ترامپ گواه خصومتش با ملت ایران است

س��فیر و نماینده دائم کش��ورمان در سازمان ملل گفت:  ت یپلمـــا اص��رار ترامپ به اس��تفاده از ادبیات توهی��ن آمیز علیه د
ملت ایران عزم مردم ما را در مقاومت علیه سیاست فشار و ارعاب دوچندان 

می کند.
مجید تخت روانچی در واکنش به س��خنان سخیف ترامپ در تروریست 
خواندن مل��ت ایران تصریح کرد: حرف های متناق��ض رئیس جمهور آمریکا 
درباره ایران، نش��انه روشنی از خصومت بی حد و حصر وی نسبت به ایران و 

ملت بزرگ ایران است.
وی با بیان اینکه این مواضع برای ما ناآش��نا نیست، افزود: زیرا آن را در 
ادامه تحریم های ظالمانه آمریکا قابل تفسیر می دانیم که آن هم نمونه بارز 

دیگری از خصومت با ملت ایران است.
تخت روانچی خاطرنش��ان کرد: این س��خنان س��خیف بیش از هر چیز 
نمایانگر بی اطالعی از تاریخ چند هزار س��اله ایران و عدم ش��ناخت نس��بت 
به مردم ایران اس��ت. ایران بزرگترین قربان��ی و در عین حال قدرتمندترین 
دشمن تروریس��م در منطقه بوده و هست و نابودی داعش و دیگر گروه های 
تروریستی مشابه در سال های اخیر جزو آخرین اقدامات ایران در این زمینه 
بوده اس��ت که آقای ترامپ در جریان فعالیت ه��ای انتخاباتی خود به مبارزه 

ایران با داعش اذعان کرده بود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی در کاخ سفید گفت 
فکر می کند نیازی به اعزام نیرو به خاورمیانه )غرب آسیا( برای مقابله با ایران 
نیست.   وی در ادامه به تکرار ادعاهایی پرداخت که در این مدت بارها تکرار 

کرده است: ایران بازیگر بسیار خطرناک و بسیار بدی بوده است.
از س��ویی دیگر تخت روانچی که در نشست شورای امنیت سازمان ملل 
درباره حفاظت از غیرنظامیان در درگیری ها س��خنرانی می کرد، افزود: موارد 
متعددی وجود دارد که سازمان ملل و به ویژه شورای امنیت در قبال جنایات 

علیه غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه سکوت اختیار کرده اند.
وی به برخی از این موارد، از جمله حمالت هوایی آمریکا در افغانس��تان 
و حمالت هوایی رژیم س��عودی در یمن اش��اره کرد که در نتیجه آنها تعداد 
بی شماری از شهروندان غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان، کشته و زخمی 

شده اند. ایرنا 

یک روزنامه آلمانی؛
ارتباط سفر مقام آلمانی به ایران با برجام

یک روزنامه آلمانی از تالش های میانجی گرانه برلین به  رسـانه منظور کاهش تنش های اخیر در مناقش��ات هسته ای با بـازي 
هدف حف��ظ برجام و اعزام یک دیپلمات آلمانی ب��رای این منظور به تهران 

خبر داده است.
روزنامه زوددویچه سایتونگ از تالش های آلمان برای میانجی گری برای 
حفظ برجام خبر داده و نوش��ت: دولت آلمان برای میانجی گری در تنش ها 

بر سر مسئله هسته ای ایران میانجی گری می کند.
بر اس��اس اطالعات این روزنامه در همین راس��تا ینس پلوتنر، مدیرکل 
سیاس��ی وزارت امور خارجه آلمان روز پنج شنبه به ایران سفر کرده است و 
با عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران که از مذاکره کنندگان ارش��د در 

جریان توافق هسته ای میان ایران و 1+5 بوده است گفت وگو کرده است.
وزارت ام��ور خارج��ه آلمان ب��ا نگاهی به تنش های اخی��ر بین آمریکا و 
متحدان عرب آن از یک طرف و ایران از طرف دیگر شرایط در منطقه خلیج 
فارس را بس��یار جدی ارزیابی کرده و تاکید کرده که در این شرایط مذاکره 

از اهمیت باالیی برخوردار است.
ایران اخیرا اعالم کرده است که برخی از تعهدات خود در قبال برجام را 
دیگر اجرایی نکرده و می خواهد مجددا برنامه هسته ای خود را در پیش گیرد 
در صورتی که شرکای اروپایی توافق ظرف مدت 60 روز به تعهدات اقتصادی 

خود در قبال برجام عمل نکنند.
اخیرا در پارلمان آلمان درخواس��ت هایی برای میانجی گری آلمان برای 
حل مناقش��ات هس��ته ای با ایران بلند شده است. در همین راستا امید نوری 
پور، س��خنگوی سیاست خارجی حزب س��بز آلمان از هایکو ماس، وزیر امور 
خارجه کش��ورش درخواست کرده است که هر چه سریع تر برای این منظور 
به تهران س��فر کند. وی در این باره به هفته نامه اش��پیگل گفته اس��ت که 
برای دیپلماس��ی بحران، مذاکرات مستقیم ضرورت دارد. به گفته وی دولت 
آلم��ان باید همه اقدام��ات الزم را انجام دهد تا ایران را در توافق هس��ته ای 
نگه دارد. ش��رایط به اندازه ای جدی اس��ت که تنها درخواس��ت ها از راه دور 

کافی نیست.
بر اساس اطالعات وزارت خارجه آلمان هدف اصلی سفر ینس پلوتنر، به 

تهران تالش برای حفظ برجام است. تسنیم 

مقام دولت بوش:
هیچ کدام از اهداف ترامپ علیه ایران محقق نمی شوند

ی��ک مقام رئیس جمهور اس��بق آمری��کا در مصاحبه ای  گفت��ه دولت فعلی این کش��ور دو ه��دف در قبال ایران راهبـــــرد
دنبال می کند که هیچ کدام محقق نخواهند شد.

ریچارد هاس در مصاحبه ای با ش��بکه خبری »سی ان ان« که چهارشنبه 
پخش ش��د گفت��ه معتقد اس��ت دولت فعلی آمری��کا به دنبال آن اس��ت از 
طریق تحت فش��ار قرار دادن ایران یا نظام این کش��ور را تغییر دهد و یا در 

سیاست های تهران تغییرات بنیادین ایجاد کند. 
این مق��ام دولت جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور اس��بق آمریکا تصریح 

کرد: هر دوی این اهدف مشابه هستند و محقق نخواهند شد.
دولت ترامپ بعد از خروج از برجام سیاس��تی موس��وم به »کارزار فشار 

حداکثری« را علیه ایران به راه انداخته است.
برخ��ی تحلیلگران معتقدن��د هدف دولت ترامپ تغیی��ر نظام جمهوری 
اسالمی ایران است، اما هم او و هم مقام های دولتش گفته اند به دنبال تغییر 

رفتار تهران و عقد توافق هسته ای جدید با این کشور هستند. 
ترامپ 1۸ اردیبهش��ت ماه س��ال گذشته به مش��ارکت آمریکا در توافق 
هس��ته ای برجام خاتمه داد و دس��تور احیای تحریم های متوقف  ش��ده علیه 

ایران را صادر کرد.
دولت ترامپ گفته قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر برس��اند و بر 
همین اس��اس گفته قصد دارد معافیت های خریداران نفت ایران از تحریم ها 
را تمدید نکند. مقام های جمهوری اس��المی ایران گفته اند که آمریکا نخواهد 
توانس��ت به تهدید خود برای قطع صادرات نفت ایران عمل کند و شکس��ت 

خواهد خورد. 
دول��ت آمریکا در تازه تری��ن اقدام خود برای اعمال »فش��ار حداکثری« 
علی��ه ایران صحنه آرایی نظامی برای القای وضعیت جنگ را در دس��تور کار 
قرار داده است.  جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید چند هفته پیش 
اعالم کرد ارتش آمریکا برای »مقابله با تهدید ایران« ناو »یو اس اس آبراهام 

لینکلن« را به منطقه خلیج فارس اعزام کرده است. 
سی. ان. ان به نقل از منابع آگاه نوشت ترامپ معتقد است مداخله نظامی 
گس��ترده در ایران برای او از لحاظ سیاسی ویرانگر خواهد بود. گفتنی است 

آمریکا به دنبال حذف ایران از معادالت بین الملل است.  ایسنا 

اعطای معافی��ت تحریمی به  متحده پرونـــــده ایاالت  توس��ط  بغداد 
آمریکا به مثابه شکست استراتژی اعمال فشار این 
کشور به مقامات عراقی برای تبعیت از تحریم های 

ضد ایرانی است.
پس از کش  و قوس ه��ای فراوان در خصوص 
تحریم ه��ای ض��د ایرانِی ای��االت متح��ده آمریکا 
و تأکی��د مقام��ات عراق��ی بر عدم تبعی��ت از این 
تحریم ها، ایاالت متحده آمریکا اخیراً تصمیم تازه 
خود در این خصوص را اعالم کرده است. درهمین 
ارتب��اط، »جوی ه��ود« کاردار آمریکا در بغداد در 
کنفران��س خبری ب��ا حضور چند رس��انه غربی و 
عراقی گفت: عراق از تحریم های مربوط به واردات 
سوخت و نیز خرید برق از ایران معاف شده است.

وی افزود: با این ح��ال ما از خودکفایی عراق 
در زمین��ه تولی��د گاز و ب��رق حمایت م��ی کنیم. 
هود افزود: عراق سرش��ار از منابع طبیعی اس��ت و 
نخس��ت وزیر این کشور نیز بر رسیدن به استقالل 
در زمین��ه گاز و برق تاکی��د دارد. اظهارات کاردار 
آمریکا در حالی اس��ت ک��ه مقامات آمریکایی طی 
ماه های اخیر بارها خواستار قطع واردات گاز و برق 
از ایران شده اند اما مسئوالن عراقی تاکید کرده اند 
که دس��ت کم تا سه سال دیگر امکان بی نیازی از 
واردات این حامل های انرژی از ایران وجود ندارد.

اع��الم معافیت عراق از تحریم ه��ای یکجانبه 
آمریکا در واردات گاز و برق از ایران، نشان می دهد 
که تاکید و پافش��اری مقامات مختلف عراقی طی 
این م��دت بر جایگزین نداش��تن واردات از ایران، 
س��رانجام واش��نگتن را مجبور کرد به این شرایط 

تن دهد.
واقعیت آن اس��ت که مقام��ات عراقی همواره 
و در مناس��بت های مختل��ف با اش��اره ب��ه روابط 
همسایگی و برادری میان دو کشور از یکسو و نیاز 
متقابل اقتصادی از سوی دیگر بارها تاکید کرده اند 
که بخش��ی از نظام تحریمی علی��ه ایران نخواهند 
بود و تعامالت اقتصادی با جمهوری اسالمی ایران 

را ادام��ه می دهند. درهمی��ن ارتباط، دولت جدید 
عراق به نخس��ت وزیری »ع��ادل عبدالمهدی« از 
همان ابتداء مواضع اصولی و هوش��مندانه ای را در 
قب��ال تحریم های ضد ایرانی ایاالت متحده آمریکا 
اتخاذ کرد؛ مواضعی که البته به پاس حمایت های 
بی دریغ ته��ران از بغداد در زمینه های مختلف به 

ویژه در عرصه مبارزه با تروریسم، اتخاذ شدند.
عادل عبدالمهدی نخس��ت وزیر ع��راق بارها 
و در مناس��بت های مختلف ضم��ن اتخاذ مواضع 
شفاف و راهبردی در قبال تحریم های ایران تأکید 
کرد: عراق از تحریم های ضد ایرانی آمریکا تبعیت 
نخواه��د کرد؛ بغداد از پایبن��دی به این تحریم ها، 
معاف اس��ت. وی همچنین افزود: عراق بخش��ی از 

تحریم های آمریکا علیه ایران نیست.
ای��ن مواضع اصول��ی در حال اتخاذ ش��د که 
رس��انه های وابس��ته به محور غربی عربی پیشتر و 
ب��ه دنبال اعالم دولت العب��ادی مبنی بر پایبندی 
از تحریم ه��ای آمریکا علیه ای��ران، روابط دوجانبه 
تهران بغداد را هدف سنگین ترین هجمه های خود 
ق��رار داده بودند و عماًل از پایان این روابط س��خن 

می گفتند.
ب��ا این ح��ال، اتخ��اذ موضع هوش��یارانه و به 
موقع نخس��ت وزیر جدید عراق، تمامی نقشه های 
رس��انه های تح��ت امر آمریکا و غ��رب برای ایجاد 
انش��قاق در روابط و مناس��بات تنگاتنگ میان دو 
متحد اس��تراتژیک یعنی ته��ران و بغداد، نقش بر 
آب ش��د. عبدالمهدی با این مواضع خود ضمن به 
شکست کشاندن توطئه ها برای خدشه وارد کردن 
به روابط جمهوری اس��المی ایران و عراق، نش��ان 
داد که روابط میان دو طرف نه تنها آسیبی ندیده 

اس��ت بلکه با حمایت های بغ��داد از تهران پس از 
اعمال تحریم های جدید ایاالت متحده آمریکا، این 

روابط وارد مرحله تازه ای نیز شده است.
از س��وی دیگر، عالوه بر واکنش های مقامات 
عراقی در س��طوح رس��می، اح��زاب و جریان های 
مختلف شیعی در عراق نیز به حمایت از جمهوری 
اسالمی ایران برخاس��ته و مواضع شفاف و اصولی 
را در قبال این تحریم های ظالمانه اتخاذ کرده اند؛ 
مواضعی که نشان از عمق روابط دوستانه تهران با 

تمامی اقشار شیعی در عراق است.
ب��ه عن��وان مثال، س��ید عمار حکی��م« رهبر 
جریان حکم��ت ملی در س��خنانی ضمن محکوم 
کردن تحریم های ضد ایرانی ایاالت متحده آمریکا 
تأکید کرد: سیاس��ت تحریم��ی در قبال جمهوری 
اسالمی ایران را سیاستی ظالمانه قلمداد می کنیم. 

تحریم های یکجانبه علیه جمهوری اسالمی ایران، 
غیرقانون��ی ب��وده و بدعت��ی خطرناک محس��وب 
می ش��ود. این در حالی اس��ت که پیشتر نیز دیگر 
گروه های ش��یعی عراق ب��ه تحریم های ضد ایرانی 
واش��نگتن واکنش نش��ان داده و آن را به ش��دت 

محکوم کرده اند.
در همین راستا پیشتر جنبش نجباء با صدور 
بیانیه ای به صورت رسمی به تحریم های ضد ایرانی 
واکنش نشان داد و تأکید کرد: »جمهوری اسالمی 
با رهبری حکیم، فرزانه و شجاع در برابر نقشه های 
ظالمان��ه آمری��کا علیه ایران و منطقه می ایس��تد. 
تحریم های ایاالت متحده علیه جمهوری اس��المی 
ایران، با هدف بر هم زدن ثبات و استقرار در منطقه 

و به فقر کشاندن ملت ها اعمال شده است.
بر اس��اس آنچه که گفته ش��د، پر واضح است 

که ایاالت متحده آمریکا در مقابل مواضع قاطعانه 
دول��ت ع��راق و همچنی��ن اح��زاب و جریان های 
سیاس��ی مختلف این کش��ور در قبال تحریم های 
ض��د ایرانی، چاره ای جز ص��دور معافیت تحریمی 
برای بغداد در مقابل خود نیافته اس��ت و می توان 
گفت که واش��نگتن در قبال بغداد دست به عقب 

نشینی زده است.
آمریکایی ها پیش از این بس��یار تالش کردند 
ت��ا یا معافیت تحریمی به بغداد اعطا نکنند و یا در 
ازای اعطای معافیت تحریم��ی، از آن باج خواهی 
به عم��ل آورن��د. در همین ارتب��اط، برخی منابع 
پیشتر اعالم کردند که آمریکایی ها اعطای معافیت 
تحریمی به بغداد را مش��روط ب��ه انعقاد قراردادها 
و توافقنامه های هنگفت با ش��رکت های آمریکایی 

کرده اند.
ای��ن درحالی اس��ت ک��ه دولت بغ��داد ضمن 
مخالف��ت با ب��اج خواهی های ای��االت متحده، در 
این زمینه دس��ت رد به سینه دونالد ترامپ رئیس 
جمه��وری آمریکا زد. مقام��ات عراقی در واکنش 
به ش��رط و ش��روط ایاالت متحده ب��رای اعطای 
معافیت تحریمی به بغداد در ازای ارائه تس��هیالت 
به ش��رکت های آمریکایی از سوی عراق، صراحتاا 
اعالم کردن��د که چنین مس��ئله ای اتفاق نخواهد 
افت��اد. بدین ترتی��ب بود که تالش ه��ای بی وقفه 
ای��االت متحده آمریکا برای باج خواهی از عراق به 
بهانه ع��دم تبعیت آن از تحریم ه��ا علیه ایران، با 

شکست مواجه شده است.
بر اس��اس آنچه که گفته ش��د، از یک س��وی 
آمریکایی ها سیاس��ت باج خواهی از عراق در ازای 
اعطای معافیت تحریمی به این کش��ور را شکست 
خورده دیدند و از سوی دیگر، به این نتیجه رسیدند 
ک��ه مواضع دولت بغ��داد و اح��زاب و جریان های 
عراق��ی در حمایت از ایران بس��یار قاطعانه بوده و 
تغیی��ر نخواهد کرد. به همین دلیل، واش��نگتن در 
نهایت شکست خود در وادار کردن بغداد به تبعیت 

از تحریم های ضد ایرانی را پذیرفت.  مهر

عراق از تحریم های ضدایرانی آمریکا معاف شد؛

شکست واشنگتن در سیاست اعمال فشار

معاون فرهنگی سازمان بسیج  )الحش��د نظـــــرگاه ع��راق  مردم��ی 
الش��عبی( از سخنان برخی رهبران عراقی مبنی بر 
ضرورت اتخاذ سیاس��ت بیطرفی در بحران آفرینی 
اخیر آمریکا علیه ایران انتقاد کرد و آن را بی معنا 

دانست.
س��ید هاش��م الحیدری در مراسم بزرگداشت 
ش��هدای الحشد الش��عبی در بغداد پایتخت عراق 
گفت: در بحران آفرینی اخیر آمریکا علیه جمهوری 
اس��المی ایران برخی از رهبران عراقی می گویند 
نباید وارد قطب بندی ها ش��د و عراق باید بیطرف 

باشد و خود را وارد معرکه نکند. 
وی افزود: ما به این افراد احترام می گذاریم اما 
این دیدگاهش��ان را قبول نداریم چرا که با دیانت 
اسالم، تش��یع و حتی ملی گرایی عراقی در تضاد 

است. 
الحی��دری گفت: در جن��گ میان حق و باطل 
و ظال��م و مظلوم چگونه می ت��وان بیطرف بود، آیا 
این ب��ا تعالیم مکت��ب امام حس��ین )ع( و انتظار 
حضرت مهدی )ع( سازگار است، چگونه می توانیم 
در س��رزمین عراق که سرزمین حسین و سرزمین 

حکوم��ت جهانی مهدی اس��ت، از بیطرفی و عدم 
ورود به قطب بندی ها سخن بگوییم. 

معاون فرهنگی سازمان الحشد الشعبی افزود: 
حتی اگر افرادی باش��ند که از منظر دینی به این 
موضوع نگاه نکنن��د، از منظر ملی گرایی در عراق 

نیز نمی توانند بیطرف باشند. 
وی گفت: ملی گرایی عراق اقتضا می کند طرف 
کسی باش��ی که در سختی ها به کمکت شتافت و 
با س��الح و نیرو و تقدیم ش��هدا تو را یاری کرد نه 
کسانی که تروریس��ت ها را به عراق آوردند و مردم 
کش��ورت را به خاک و خون کش��یدند.  الحیدری 
افزود: حیدر العبادی نخست وزیر سابق عراق وقتی 
در مس��ئولیت بود اعالم کرد که بیش از پنج هزار 
س��عودی به عراق آمدند و عملیات انتحاری انجام 
دادن��د. وی گف��ت: امروز برخ��ی از آغوش عربی و 
بازگشت به فضای عربی و دوستی و برادری با همه 
کشورها سخن می گویند، این امر نه منطقی است و 

نه با مبادی دینی و ملی گرایی ما سازگار است. 
معاون فرهنگی الحش��د الش��عبی اف��زود: بر 
خالف آنچه ترویج می شود، ورود به قطب بندی ها 
و پیوس��تن به قطبی که حق است، تاکید و توصیه 
دین، تش��یع و مکتب امام حسین و مکتب انتظار 
اس��ت و این مسئله ای است که هم دینی و شرعی 

است و هم با ملی گرایی ما مطابقت دارد. 
وی گف��ت: ملی گرایی یک عراقی یعنی امروز 
در کنار کشوری باشی که وقتی هیچکس به یاری 
تو نیامد در کنارت قرار گرفت و از کشورت، وطنت، 
ارتش و الحش��د و فتوای مرجعیت و مقدس��ات تو 
دف��اع کرد و با س��الح و جوانان و خ��ون خود به 
ام��ر ولی فقیه به یاری تو آمد و ش��انه به ش��انه و 
دست در دس��ت تو با تروریسم جنگید نه این که 
امروز بگوی��ی عمق عربی و س��عودی، کدام عمق 
عربی ، کدام سعودی، همان که نخست وزیر سابق 
گفت پنج هزار انتحاری به عراق فرس��تاد و زنان و 

کودکان بیگناه عراقی را کشت؟
ای��ن مقام عراقی افزود: فراموش نکرده ایم این 
افراد از طرف آل سعود آمدند و با فتوا، پول، سالح 
و خودروی انتحاری سعودی آمدند و مردم عراق را 

از شیعه، سنی، مسیحی و ایزدی کشتند. 
الحی��دری اظهار داش��ت: هنوز خ��ون مردم 
بیگن��اه عراق در موصل و انبار س��نی ت��ا بصره و 
کربالی ش��یعی که تروریس��ت های آل س��عود به 
زمین ریختند خش��ک نش��ده است و شما از عمق 
عربی و س��عودی سخن می گویید و آنها را به مثل 

یک دوست و محبوب آغوش می کشید؟ 
وی تاکی��د کرد که سیاس��ت بیطرفی و عدم 
ورود به قطب بندی در زمانی که نبرد میان حق و 
باطل است، با دیانت و ملی گرایی سازگار نیست. 
به نظر می رسد اشاره این مقام الحشد الشعبی 
به موضع برخی رهبران احزاب است که با سیاست 
دول��ت عبدالمه��دی مبن��ی ب��ر ع��دم همراهی با 
تحریم های ضد ایرانی آمریکا و قطع یا کاهش روابط 
اقتص��ادی با ایران مخالفند و انتقادات خود را تحت 

عنوان ضرورت بیطرفی عراق مطرح می کنند. 
در همی��ن حال بس��یاری از رهب��ران عراق و 

ش��خصیت های حزبی و سیاسی و دینی از طیف 
ه��ای دینی، مذهبی و قوم��ی مختلف در ماههای 
اخیر با صدور بیانیه یا سخنرانی و یا گفت و گوهای 
رس��انه ای، ضمن محکوم کردن اقدامات یکجانبه 
آمری��کا علیه ای��ران، بر همبس��تگی و همراهی با 

مردم ایران تاکید کرده اند.
گفتن��ی اس��ت ای��ن تح��والت همزم��ان ب��ا 
افزایش اقدامات تحری��ک آمیز و تهدیدات آمریکا 
علیه کش��ورهای منطقه از جمل��ه ایران و عراق و 
همچنین جوسازی واش��نگتن و برخی کشورهای 
عرب��ی منطقه در خص��وص افزای��ش تهدیدات و 
ناامنی در عراق از جمله با هدف افزایش فشارها به 
عراق برای همراه کردن این کشور با سیاست های 

ضد ایرانی گروه ب، صورت می گیرد. 
در پ��ی افزایش تهدی��دات و اقدامات تحریک 
آمیز مقامات آمریکایی در هفته های اخیر در سطح 
منطق��ه و از جمل��ه در عراق، بس��یاری از رهبران 
سیاسی این کشور نسبت به تبعات خطرناک نقض 
حاکمیت عراق از س��وی آمریکا و پیامدهای وخیم 
افزایش تنش ها برای عراق و کل منطقه هش��دار 

می دهند.  ایرنا 

مقام الحشد:
 بیطرفی عراق در دعوای ایران و آمریکا معنا ندارد


