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 تأکید وزیر خارجه موریتانی 
بر تقویت روابط با ایران

وزیر خارجه موریتانی در دیدار س��فیر ایران بر تقویت 
همه جانبه روابط با جمهوری اسالمی تأکید کرد.

محمد عمرانی در این دیدار ضمن تبریک انتصاب مجدد 
وزیر خارجه موریتانی به این س��مت، گزارش��ی از روند 
روابط دوجانبه  و همچنین فعالیت های سفارت ایران در 
این خصوص ارائه و خواس��تار تسهیالت و حمایت های 

بیشتر از تجار و سرمایه گذاران ایرانی شد.
وزیر خارج��ه موریتانی نیز در ای��ن دیدار بر ضرورت 
تقویت همه جانبه روابط  با جمهوری اس��المی ایران 
تأکید و توصیه های الزم را برای پیگیری و رفع موانع 

صادر کرد.  ایسنا 

استرالیا، آزادی 2 شهروند خود در ایران 
را تأیید کرد

وزیر خارجه اس��ترالیا اعالم کرد که 2 شهروند از سه 
شهروند این کشور که در ایران بازداشت بوده اند، آزاد 

شده اند.
ماریس پین با اع��الم این خبر عنوان کرد که »جولی 
کینگ« یک زن بریتانیایی-استرالیایی و مارک فرکین 
نامزد اس��ترالیایی او که اوایل سال جاری میالدی در 
ایران بازداش��ت شده بودند، آزاد شدند.با این حال نفر 
س��وم به نام کیلی مور گیلبرت که تابعیت بریتانیایی-
استرالیایی دارد، همچنان در بازداشت به سر می برد.

پیش از این، غالمحسین اس��ماعیلی« سخنگوی قوه 
قضاییه اواخر ش��هریور ماه در خصوص بازداش��ت سه 
تبع��ه اس��ترالیایی با تأیی��د این خبر گفت��ه بود: این 
موضوع صحت دارد و این افراد در 2 پرونده هستند و 
هر 2 منتهی به صدور کیفرخواست شده است. در یک 
پرونده 2 نفر مبادرت به عکسبرداری از مناطق نظامی 
و ممنوعه کردند ک��ه این عکس ها در حافظه دوربین 
کش��ف ش��ده و وجود دارد. در پرون��ده دیگر موضوع 
جاسوسی برای کش��ور دیگری است و دادگاه قضاوت 

می کند که این فرد مجرم هست یا خیر.  فارس 

اخبار

به مذاکره مستقیم ایران با آمریکا یا در 
قالب 1+5 خوشبین نیستم

یک استاد دانشگاه با اشاره به آخرین تحوالت سیاسی 
و دیپلماتیک در چارچوب برجام میان ایران و آمریکا 
و ایران و 1+4 گف��ت: ادامه این وضعیت و حرکت دو 
طرف در مسیر اهداف و گام های خود موجب افزایش 
فضای تنش و به ویژه بس��ته ش��دن بیشتر فضا برای 

ایران می شود.
مه��دی مطهرنیا درب��اره روند مذاکرات می��ان ایران 
و 1+4 در چارچ��وب برج��ام اظهار ک��رد: بارها تاکید 
ک��رده ام در ادبی��ات گفتمانی ایاالت متح��ده آمریکا 
مذاک��ره معطوف به گرفتن امتیازاتی اس��ت که ایران 
می خواه��د. آمریکایی ها مذاک��ره را بهترین ابزار و کم 
هزینه ترین راه برای رس��یدن به اهداف خود می دانند 
ام��ا تلقی برخی در ایران از مذاکره، س��ازش با آمریکا 
محس��وب می ش��ود که به لح��اظ ایدئول��وژی معنای 
عقب نشینی و شکس��ت دارد و تا وقتی این نگاه است 

مذاکره برد برد امکان پذیر نیست.
وی ادام��ه داد: صحب��ت ترام��پ در مدت��ی که روی 
کار آمده این اس��ت که اوباما نتوانس��ت امتیازاتی که 
بای��د از ایران بگیرد از ای��ن رو برجام را به هم زد تا با 
مذاکره مجدد امتیازات مناسب با آنچه اهداف آمریکا 

می خواند را به دست آورد.
این اس��تاد دانشگاه درباره آینده مذاکره میان ایران و 
کش��ورهای 1+4 به عالوه آمریکا اظهار کرد: بر اساس 
دیدگاه��ی که در باال به آن اش��اره کردم به مذاکره از 
لح��اظ عملی به طور مس��تقیم میان ایران و آمریکا یا 
در قالب 1+5 خوش��بین نیس��تم. عالوه بر تفاوت های 
گفتمانی دو ط��رف، آمریکا از امتی��ازات مدنظر خود 
کوت��اه نخواه��د آم��د و در طرف ایرانی ه��م وضع به 

همین گونه است.
مطهرنیا درباره رویکرد اروپا به روند فعلی و شکس��ت 
ابت��کارات و تالش های امانوئل مکرون و دیگر طرف ها 
تصری��ح کرد: معتق��دم اروپا خیلی وقت اس��ت که از 
برجام خارج شده اما می خواهد با اقداماتی دیپلماسی 
اروپای��ی را حفظ کند همان طور که ایران با اقداماتی 
که انجام داده است تالش کرده تا از میراث دیپلماسی 
خود در س��طح نظام و دول��ت روحانی محافظت کند. 
اما آنچه عمال روی میز است این که اروپایی ها قادر به 
اجرای تعهدات خود نیس��تند. در عین حال ادامه این 
وضعیت و حرکت دو طرف در مسیر اهداف و گام های 
خود موجب افزایش فضای تنش و بس��ته ش��دن فضا 

برای ایران می شود.
وی گفت: با اجرای گام های بعدی تصمیم ایران برای 
کاهش تعهدات هس��ته ای خ��ود و عدم تحرک اروپا و 
انجام اقدامی مناس��ب طبعا فض��ای موجود در برجام 
به لحاظ سیاس��ی و دیپلماتیک تنگ تر خواهد ش��د و 
این شرایط فضا را برای تشدید فشارهای بین المللی و 

فشار آمریکا علیه ایران فراهم می کند.  ایسنا 

از نگاه دیگران 

ایرج مسجدی با نیچروان بارزانی دیدار کرد
سفیر جمهوری اسالمی ایران در عراق با رئیس اقلیم کردستان دیدار و گفت وگو 

کرد.
ایرج مس��جدی که به اقلیم کردس��تان این کشور سفر کرده، با نیچروان بارزانی 
رئیس این منطقه دیدار و درباره مسائل مربوط به راه های توسط روابط دوجانبه 

و آخرین تحوالت منطقه ای گفت وگو کرد.
دی��دار با مس��رور بارزانی و قب��اد طالبانی نخس��ت وزیر و معاون نخس��ت وزیر اقلیم 

کردستان عراق، فاضل میرانی دبیر دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان عراق و سعدی 
احمدپیره عضو ارشد دفتر سیاسی اتحادیه میهنی از دیگر دیدارهای مسجدی بود.

سفیرکش��ورمان در عراق در این دیدارها درباره تحوالت منطقه، عراق، اقلیم و همچنین 
روابط فی مابین جمهوری اسالمی ایران و اقلیم کردستان عراق  گفت وگو کرد و دو طرف 

بر لزوم گسترش همکاری های فی مابین تاکید کردند.  ایرنا

مذاکرات نحوه محاسبه خسارت بانک ملت سال ها طول کشید
سفیر کشورمان در لندن با اشاره به پیچیدگی های محاسبه میزان خسارت وارده 
به بانک ملت در اثر تحریم ها خاطرنش��ان کرد: تخمین های حداکثری و حداقلی 
متعددی توسط وکال و حسابرس ها در نظر گرفته شده است که برخی رسانه ها 
به برخی از تخمین ها اش��اره کرده اند، اما مذاکرات نحوه محاس��به خسارت خود 

سال ها طول کشیده است.
حمید بعیدی نژاد در توییتی نوشت: دعوای حقوقی بانک ملت علیه دولت انگلیس با دعاوی 

متداول طرف های ایرانی علیه طرف های خارجی که عمدتا بر مبنای توقیف پول/اموال یا عدم 
تحویل کاال در برابر وجه دریافتی اس��ت، فرق داش��ته است. بعیدی نژاد گفت: بعد از سال ها 
مذاکرات س��خت خوشبختانه دو طرف در خصوص مبلغ خس��ارت به توافق رسیدند و مهم 
این که این مبلغ غرامت، با وجود چالش های زیادی که در تبادالت بانکی به علت تحریم ها و 

محدودیت ها وجود دارند، به طور مستقیم به حساب بانک ملت واریز شد.  ایسنا 

رویکرد ایران صیانت از امنیت فراگیر در خلیج فارس است
سفیر کشورمان در سارایوو در دیدار با باقر عزت بگوویچ رئیس پارلمان اقوام بوسنی 

هرزگوین انتخاب مجدد وی به ریاست حزب اقدام دموکراتیک را تبریک گفت.
محم��ود حی��دری در این دیدار  مواضع جمهوری اس��المی ای��ران در خصوص 
مهمترین تحوالت منطقه ای و بین المللی را تش��ریح و اظهار کرد: رویکرد ایران 

صیان��ت از امنی��ت فراگیر در خلیج ف��ارس در چارچوب افزای��ش همکاری های 
منطقه ای و پرهیز از  دخالت نامشروع نیروهای نظامی بیگانه است.

همچنین رئیس پارلمان اقوام بوس��نی هرزگوین ضمن تشکر از سفیر کشورمان اهمیت 
مناس��بات دوستانه میان دو کشور را یادآور ش��د و بر حمایت پارلمان بوسنی هرزگوین 
از گس��ترش روابط با جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد. باقرعزت بگوویچ در این دیدار 
اظهار داش��ت: در صورت التزام رهبران احزاب سیاس��ی به قانون اساسی به زودی شاهد 

تشکیل دولت جدید در بوسنی هرزگوین خواهیم بود.  صداوسیما 

س��فیر پیش��ین ایران در ایتالیا با انتق��اد از طرح 4ماده ای 
اروپایی ه��ا برای مذاکره ای��ران و آمریکا گفت: رویکرد کلی 
غربی ه��ا مهار مزیت های نس��بی ایران اس��ت، مزیت هایی 
که باعث ش��ده تهران در حال حاض��ر به یک قدرت بزرگ 

منطقه ای تبدیل شود.
ابوالفض��ل ظهره وند با بیان اینکه ط��رح 4 ماده ای اروپایی 
ها که اخیراً مفاد آن در رس��انه ها  مطرح ش��ده اس��ت در 
راستای تامین خواسته های آمریکایی ها و ادعای آنها مبنی 
بر اینکه برجام کامل نیس��ت، می باش��د، ادامه داد: در این 
طرح اروپایی ها  تالش کرده اند که موضوعات دیگری غیر از 
مس��ئله هسته ای ایران از جمله مسائل موشکی و منطقه ای 

را نیز مطرح کنند.
این دیپلمات پیش��ین کش��ورمان با بیان اینکه غربی ها در 
این طرح ظرفیت ه��ای ایران را هدف قرار داده اند و تالش 

دارند ت��ا تهران را در طراز مدنظر خود تعریف کنند، افزود: 
»امانوئل مکرون« رئیس جمهور فرانسه که در واقع به نوعی 
پیش��گام مذاکرات ایران و اروپا است، تالش دارد از وضعیت 
آش��فته ترامپ در آمریکا اس��تفاده کند و ای��ن طرح را به 
ترامپ بفروش��د تا از این طریق امتیازاتی را  از آمریکایی ها  

برای حل مشکالت داخلی کشورش دریافت کند.
ظهره وند با بیان اینکه اروپایی ها از اینکه ایران تبدیل به یک 
قدرت منطقه ای شده است، ناراحت هستند دامه داد: در واقع 
همان ش��یطنت هایی که در برجام از سوی غربی ها به وجود 
داش��ت در این طرح 4 ماده ای نیز  وجود دارد. این دیپلمات 
پیشین کشورمان با تاکید مجدد بر اینکه اروپایی ها می خواهند 
این طرح را به واشنگتن بفروشند و از این طریق امتیازاتی از 
آمریکا بگیرند،تصریح کرد: در این طرح وجود بده و بس��تان 

بین اروپایی ها و آمریکایی ها مشهود است.  تسنیم 

ظهره وند:
هدف اروپا از طرح ۴ ماده ای مهار قدرت ایران در منطقه است

علی رغم هم افزایی های بسیاری که میان ایران و پاکستان 
در چابه��ار و گوادر وجود دارد برخی تعمدا تالش می کنند 

این دو بندر را رقیب هم معرفی کنند.
توس��عه زیر س��اخت ها همچون ج��اده ها، خط��وط ریلی، 
فرودگاه ها و بنادر مهمترین اولویت های زیر بنایی اقتصادی 
هر کش��وری محسوب شده و نقش مهمی در تحقق اهداف 
اقتصادی مد نظر و همچنین تکمیل همکاری های اقتصادی 
کشورهای منطقه ایفاء می نمایند. لذا اقدامات سالهای اخیر  
ایران و پاکستان در ساخت و توسعه  بنادر گوادر و چابهار را 

می توان در همین راستا ارزیابی نمود.
هر کدام از این بنادر نقش مهمی در توسعه تجارت و تامین 
نیازهای لجس��تکی و ارتباطی کش��ور خود ایفاء می نمایند 
و در عین ح��ال می توانند کارکردی مکم��ل برای یکدیگر 
داش��ته باشند و در راس��تای تحقق همین هدف در آذر ماه 

1393 یادداش��ت تفاهم خواهرخواندگ��ی میان دو بندر به 
امضاء رس��ید. اما با این حال شاهد هستیم برخی جریانات 
مش��کوک که از روابط رو به توسعه دو کشور ناخرسند بوده 
و آن را خالف منافع خود می بینند ، سعی در طرح موضوع 
رقاب��ت منفی  دو بندر گوادر و چابهار می نمایند و برخی از 
افراد نیز ناخواس��ته در دام این جنگ روانی گرفتار ش��ده و 

به آن دامن می زنند.
البت��ه برخی این س��ئوال را مطرح می کنندکه چرا کش��ور 
هن��د در چابهار س��رمایه گ��ذاری می کند. طب��ق اظهارات 
مک��رر طرف ایرانی چابهار به عنوان یک منطقه آزاد تجاری 
پذیرای س��رمایه گذاری از س��وی تمامی سرمایه گذاران از 
تمامی کشورهاست و این تنها به هند محدود نشده بلکه از 
سرمایه گذاری هر کشوری در این منطقه به ویژه پاکستان 

استقبال می شود. تسنیم 

وقتی دشمن برای به هم زدن روابط ایران و پاکستان تقال می کند
ایجاد رقابت منفی بین چابهار و گوادر

گزارش
تقویت و تحکیم روابط عراق و ایران که مثال های 
ب��ارز آن در چند وقت اخی��ر را می توان حضور 
مقتدی صدر در کنار رهبر انقالب، حضور موکب 
داران عراقی در حسینیه امام خمینی )ره( جهت 
دیدار با رهبر انقالب و همکاری مقامات بغداد و 
تهران برای پیاده روی اربعین دانست، مسئله ای 
نیس��ت که خوش��ایند مقامات واشنگتن، لندن، 
تل آویو و ریاض باشدو البته فتنه اخیر آنها را نیز 
که با هدف بر هم زدن مراس��م با شکوه اربعین 
حس��ینی و وح��دت دو ملت ای��ران و عراق بود 
نقش برآب کرد و این نقشه فقط چند روز کوتاه 
دوام آورد و با درایت و هوش��مندی دولتمردان 

عراقی و ملت این کشور خنثی شود.
تظاهرات و تجمعاتی که طی 5 س��ال گذشته به 
امری عادی در بغداد تبدیل ش��ده بود، روز سه 
شنبه هفته گذشته به طرز مشکوکی به خشونت 
کشیده ش��د، آن هم در آستانه اربعین حسینی 
که کرب��الی معال و جاده ه��ای متتهی به آن از 
ش��مال و جنوب میزبان نزدی��ک به 15 میلیون 

زائرعراقی و از کشورهای مختلف جهان است.
شروع این تظاهرات، همانند سال های گذشته، به 
وضعیت معیشتی و رفاهی ربط داشت ، بطوری 
که اولین بار در سال 1394 تجمعات در اعتراض 
به فقدان برق کافی در ساعات گرم تابستان بود 
که معترض��ان ب��ا کولرهای آبی اس��قاطی دور 
می��دان التحریر در مرکز بغ��داد می چرخیدند و 
ش��عار می دادند، اما اعتراضات عراقی ها در تمام 
آن س��ال ها که عراق در جن��گ علیه داعش نیز 
بس��ر می برد و دولت این کشور کنترل دستکم 
5 اس��تان را بین 3۰ ت��ا 1۰۰ درصد در اختیار 
نداشت،  به غیر از یک مورد در سال 9۶  هیچگاه 

به خشونت کشیده نشد.
البته در تمام س��ال های بعد از 2۰۰3 میالدی 
که به حاکمیت دیکتاتور صدام خاتمه داده شد، 
هر سال در آس��تانه اربعین، عملیات تروریستی 
و انتحاری اوج می گرف��ت. اینها از نظر عراقی ها 
طبیع��ی بود، چ��را که عالوه بر تروریس��ت های 
مولود تفکر وهابیت مانند القاعده و داعش و نیز 
بازمانده های حزب بعث و نیز برخی جریان های 
سیاس��ی در حاکمی��ت و همچنی��ن حامی��ان 
منطقه ای آنان، حرکت مسالمت آمیز و میلیونی 
ملت عراق را بر نمی تابیدند و هر س��ال در کنار 
حمالت تروریستی مرگبار،  یک جنجال سیاسی 

براه می انداختند.
در تم��ام این س��ال ها تالش زیادی ش��د تا در 
آس��تانه موس��م اربعی��ن می��ان ش��یعیان، بین 
ایرانی ه��ا و عراقی ه��ا و نیز در داخل ش��یعیان 
ع��راق تفرق��ه ایجاد ک��رده و اخت��الف انگیزی 
کنند، با اینحال هرس��ال اربعین از س��ال قبل با 
عظمت بیشتری برگزار ش��د؛ اگرچه رسانه های 
منطق��ه ای و حتی بی��ن المللی ت��الش کردند، 
این آئین معنوی را تحت الش��عاع تحرکات خود 
قرار دهن��د و درنهای��ت آن را بایکوت کنند.هر 
س��ال در این ایام، از کش��ورهای مختلف جهان 
تعداد بیش��تری به زائران اربعین در عراق ملحق 
می شوند؛ چنانچه از جمهوری آذربایجان، لبنان 
و حتی طی یکی دو س��ال اخیر از هندوس��تان، 
بر جمعیت زائران خارجی اربعین افزوده ش��ده 
اس��ت و آمار زائ��ران ورودی از ایران نیز از 5۰۰ 
هزار نفر در سال 92 به نزدیک به 2 میلیون نفر 
در س��ال گذشته رسید. برای امسال نیز افزایش 

تعداد زائران ایرانی پیش بینی شده است.
در هر صورت عراق یکی از مهم ترین صحنه های 
رقابت رژیم س��عودی به عن��وان نماینده محور 
شرارت یعنی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی 

با جمهوری اسالمی ایران در منطقه است.
رژیم سعودی چند سالی است درباره پیشنهاد های 
اقتصادی به خصوص برای دوران بازسازی عراق 
ت��ا جذب و همراه س��ازی رهبران سیاس��ی این 

کشور برنامه ریزی و تالش می کند.
با وج��ود این تالش ه��ا و هزینه های س��نگین، 

ریاض، اما نتوانس��ته پایگاه منس��جمی در عراق 
ایج��اد کند و این در حالی اس��ت ک��ه ایران به 
واس��طه کمک ب��ه عراقی ها در پاکس��ازی گروه 
تروریستی داعش مورد احترام اکثریت گروه های 

سیاسی عراق است.
اربعین یکی دیگر از موارد نزدیکی تهران و بغداد 
هست که هر سال، با پذیرایی عراقی ها و حضور 
میلیون ه��ای ایرانی نمایانگر اقتدار اس��المی در 
جهان اس��ت که حتی توانس��ته پذیرای س��ایر 

ادیان هم باشد.
تقویت و تحکیم روابط عراق و ایران که مثال های 
ب��ارز آن در چند وقت اخی��ر را می توان حضور 
مقتدی صدر در کنار رهبر انقالب، حضور موکب 
داران عراقی در حسینیه امام خمینی )ره( جهت 
دیدار با رهبر انقالب و همکاری مقامات بغداد و 
تهران برای پیاده روی اربعین دانست، مسئله ای 
نیس��ت که خوش��ایند مقامات واشنگتن، لندن، 

تل آویو و ریاض باشد.
مجموعه این دالیل به همراه نشانه هایی )اعم از 
عملیات روانی مبتنی بر اخبار دروغ و ش��ایعات( 
که طی روز های اخیر به کرات مش��اهده ش��ده 
اس��ت، می توان عربس��تان س��عودی را یکی از 
عناص��ر اصلی اغتشاش��ات این روز ه��ای عراق 
دانس��ت که در کن��ار س��رویس های اطالعاتی 
موساد، س��یا و اینتلیجنت س��رویس، با اهداف 
مختل��ف، ولی ذیل یک راهبرد مش��ترک یعنی 
اخت��الف افکنی میان ملت و دولت عراق و ایران 

نقش آفرینی می کند.

وحدت زوار اربعین، اختالفات اخیر در 
عراق را جارو خواهد کرد

یک کارش��ناس مس��ائل سیاس��ی با بیان اینکه 
اعتراضات در برخی مناطق عراق، در آستانه روز 
اربعین و فقط در برخی ش��هر های شیعه نش��ین 
جای تعجب دارد، گف��ت: وحدت زوار و حرکت 
مردمی در دنیا برای حضور در مراس��م اربعین، 
موج عظیمی اس��ت که اختالفات اخیر در عراق 

را جارو خواهد کرد.
صب��اح زنگنه در گفت وگ��و با میزان، با اش��اره 
ب��ه درگیری ه��ا و تجمع��ات اخی��ر در برخ��ی 
نقاط عراق بیان داش��ت: هی��چ گروه، حزب و یا 
تش��کیالت مشخصی در عراق برای حضور مردم 
در تجمعات اخیر دعوت نش��ده اس��ت؛ بنابراین 
دعوت کنن��دگان اصلی هنوز در هاله ای از ابهام 

قرار دارند.
 وی ادامه داد: به نظر می رسد سازمان های مردم 
نهاد کمتر ش��ناخته شده، پش��ت این دعوت ها 
بوده باش��ند و البته توئیت هایی که از کشور های 
مختل��ف و به خصوص عربس��تان و چند ش��بکه 
ماهواره ای مشخص صورت گرفت به شکلگیری 

این تجمعات دامن زد.
سفیر پیشین ایران در سازمان همکاری اسالمی 
یادآور شد: از طرف دیگر با توجه به سال های زیاد 
جنگ و ناآرامی در عراق، نارسایی ها و مشکالت 
در ارائه خدمات عمومی مانند بهداش��ت، آب و 
برق، نظافت ش��هر ها و بیکاری وجود دارد. البته 
اعضای دولت و پارلمان این کش��ور هم به وجود 

این مشکالت، اذعان دارند.
زنگن��ه با بی��ان اینکه س��فر اخیر آق��ای عادل 
عبدالمه��دی به چین  هم یکی از مس��ائل مهم 
پشت این قضایا تلقی می شود، گفت: آمریکایی ها 
از اینک��ه قراردادهایی در عراق به ش��رکت های 
ب��زرگ چینی واگذار ش��ود، چنانچ��ه در زمان 
العبادی  هم وقتی با شرکت زیمنس، قراردادی 
بسته ش��د، آمریکایی ها به شدت ناراحت شدند 
و حتی رئیس جمه��ور و وزیر خارجه آمریکا به 
دولت عراق اعتراض کرده و خواس��تند ش��رکت 
جن��رال الکتریک را دعوت ک��رده و قراردادی با 

این شرکت ببندند.
وی تاکید ک��رد: از طرف دیگر، احزاب گوناگون 
مش��اغل و کارها را عمدتا برای پیروان خودشان 
اختصاص می دادند و در این باره چندین برخورد 
و تجم��ع هم رخ داده ب��ود؛  چنانچه ظرف چند 
ماه گذش��ه، تحصیل کرده های رشته های خاص 
در ع��راق تجمع کرده بودند اما نیروهای نظامی 
برخورد نس��بتا خشنی با آب پاش های آب گرم و 
احیانا گاز اش��ک آور با آن ها داشتند؛ در صورتی 
ک��ه آن ه��ا از تحصیل ک��ردگان دانش��گاه های 
مشخصی بودند و مجموعه حاکمیتی با استفاده 
از دانش و تجارب علمی آنها می توانست به نتایج 

بهتری برسد.
کارش��ناس مسائل غرب آسیا عنوان کرد: بعد از 
آن اتفاقی که برای پادگان حشدالش��عبی عراق 
رخ داد، بحث ه��ای زیادی ب��ه وجود آمد که آیا 
حشد الش��عبی قصد دارد با رژیم صهیونیس��تی 
بجنگ��د یا خیر؟ آیا اصال  این حمله ها از س��وی 
اس��رائیل بوده یا از سوی منابع دیگری رخ داده 
اس��ت؟ خود به راه افتادن ای��ن بحث ها و اینکه 

حشد الش��عبی می خواهد جایگزین ارتش شود؛ 
نفاقی بود که توطئه گران خارجی می خواستند 

بین این دو نیرو در عراق ایجاد کنند.
زنگنه اضافه کرد: این اتفاقات نش��ان داد عده ای 
پش��ت ای��ن قضای��ا هس��تند و می خواهن��د به 
اختالفات در عراق دامن بزنند و حشد الشعبی را 
در بین ارتش و مردم  این کشور،  به عنوان یک 

رقیب، اگر نگوییم دشمن معرفی کنند.
وی ی��ادآور ش��د: 2 روز قب��ل از برگ��زاری این 
تجمعات در برخی نقاط عراق، آقای عبدالمهدی 
اع��الم کرد ک��ه این حم��الت ب��ه پادگان های 
حشدالش��عبی از س��وی رژیم صهیونیستی بوده 
اس��ت و همین اع��الم آمریکا و اس��رائیلی ها را 
نگران ک��رد؛ چرا ک��ه معنی اش این اس��ت که 
حشد الش��عبی حق دارد که به این نوع حمله ها 
پاسخ دهد و جواب دادن یعنی وارد شدن عراق 
ب��ه محور مقاوم��ت که ب��رای آمریکایی ها، خط 

قرمز است.
سفیر پیشین ایران در سازمان همکاری اسالمی 
بی��ان کرد: اینک��ه اعتراض��ات در برخی مناطق 
عراق، در آس��تانه روز اربعی��ن و فقط در برخی 
شهر های شیعه نشین رخ داده است جای تعجب 
دارد؛ چ��را که برخی نقاط بغداد تا اس��تان های 
شیعه نش��ین درگی��ر ای��ن تجمع��ات بوده اند و 
اس��تان های غرب و کردنشین عمال آرام بوده اند، 
به جز کرکوک که مخلوطی از شهروندان عرب و 

ترکمن و کرد را درخود جای داده است.
 زنگن��ه عنوان کرد: مجموع این  اتفاقات نش��ان 
می دهد دست هایی در تالش است تا هیچ دولت 
نزدیک به ایران و س��ایر کشور ها غیر از آمریکا، 
عربس��تان و رژیم صهیونیستی  به دولت  مستقر 
در عراق، نزدیک نش��وند. از س��وی دیگر اجازه 
کار ب��ه دولت آقای عبدالمهدی را هم نمی دهند 
چراکه این دولت تنها یک س��ال است که روی 
کار آمده و نتوانس��ته هم��ه ظرفیت های خود را 

به خوبی نشان دهد.
وح��دت زوار و حرک��ت مردم��ی در دنی��ا برای 
حضور در مراسم اربعین، موج عظیمی است که 

اختالفات اخیر در عراق را جارو خواهد کرد
کارش��ناس مسائل غرب آس��یا  درباره تاثیر این 
ناآرامی ها در راهپیمایی اربعین نیز گفت: وحدت 
زوار و حرک��ت مردمی در دنی��ا برای حضور در 
مراسم اربعین، موج عظیمی است که اختالفات 
اخی��ر در ع��راق را ج��ارو خواهد ک��رد. اما این 

احتمال وجود دارد ک��ه در البه الی ایام زیارت 
و یا مس��یر های منتهی به کرب��ال، درگیری های 
گذرایی به ص��ورت زبانی ی��ا برخورد های اندک 
به وجود بیاید که همه زوار باید مواظب باش��ند 
و هیچ عامل تحریک آمیزی از خودش��ان نش��ان 
ندهند تا این توطئه گران مثلث شوم منطقه در 

اهداف پلید خود موفق نشوند.

واکنش فالحت پیشه به اتهام زنی معترضان 
عراقی به ایران

یک عض��و کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارج��ی مجل��س ش��ورای اس��المی گفت که 
مخالفان س��نتی ع��راق از اعتراضات مس��المت 
آمیز مردم این کش��ور برای پیگیری مطالبات به 

حقشان سوء استفاده کردند.
حش��مت اهلل فالحت پیشه، در تحلیلی از شرایط 
اخی��ر عراق گفت: باید از هرگونه تحلیل مداخله 
جویان��ه در قب��ال تح��والت عراق پرهی��ز کرد. 
واقعی��ت این اس��ت که در اتفاق��ات پیش آمده 
بخش��ی از مردم عراق ناراضی هس��تند چون در 
این کشور روزانه س��ه میلیون بشکه نفت صادر 
می شود، اما مشکالت معیشتی مردم ادامه دارد 
و مطالب��ات واقعی آنه��ا در موضوعاتی همچون 
اش��تغال و امنیت اقتصادی وجود دارد. به ویژه 
ای��ن که در بخش های��ی از حوزه های اقتصادی 
عراق نیز فس��اد دیده شده و این موارد غیر قابل 

انکار است.
وی گف��ت که در چنین ش��رایطی م��ردم عراق 
اعتراض��ات مس��المت آمی��زی را ب��رای بی��ان 
مطالباتش��ان ب��ه راه انداختند، اما کس��انی که 
دش��منان واقعی ع��راق بودند از ای��ن اعتراضات 
سوء استفاده می کنند. آنها همان مخالفان سنتی 
هس��تند که از هر موضوعی ب��رای ایجاد ناامنی 
در عراق اس��تفاده می کنن��د. در این بین برخی 
از بازیگران از عوامل ناامن س��ازی عراق حمایت 
می کنند. همان کس��انی که بعد از سال 2۰۰3 و 
س��قوط صدام بمب گذاری هایی را انجام دادند و 
سپس حامیان اصلی داعش بودند. آنها به دنبال 
تجزیه عراق هس��تند و سعی کردند در انتخابات 

این کشور نیز نقش میانجی بازی کنند.
غرفالح��ت پیش��ه ادام��ه داد:  در این ش��رایط 
جریانات مخالف ثبات و توسعه در عراق سوار بر 
تحوالت این کشور شدند که به ضرر مردم عراق 
خواهد بود. این موض��وع را هم باید مردم عراق 
بدانند هی��چ اقدام ایران در داخ��ل عراق بدون 
دعوت این کشور انجام نشده اقداماتی که نتیجه 

آن توسعه عراق است.
وی توضی��ح داد: حضور جمهوری اس��المی در 
ع��راق در زمینه ه��ای نظامی امنیتی، سیاس��ی 
و اقتصادی به س��ود ملت این کش��ور بوده و در 
حوزه سیاسی و در جهت دفاع از تمامیت ارضی 
و حق حاکمیت مردم ع��راق و در حوزه نظامی 
در راس��تای مقابله با تروریس��ت اقداماتی انجام 
شده است، جمهوری اسالمی در حوزه اقتصادی 
در احیای مبادله مرزی و صنایع س��نگین نقش 
داشته و در نهایت نیز تجربیات بازسازی خود را 
در اختیار عراق داده اس��ت. این که برخی تالش 
می کنن��د اتهامات��ی را علیه ای��ران مطرح کنند 

کامال کذب است.
این عض��و کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس درباره ی پش��ت پ��رده اتفاقات 
اخیر برای تحت الشعاع قرار دادن مراسم اربعین 
گفت: واقعیت آن اس��ت ک��ه راهپیمایی اربعین 
باعث ناکام ماندن بسیاری از سیاست های تفرقه 
آمی��ز در داخل عراق و بین عراق و کش��ورهای 
همس��ایه شده است. کش��ورهای مختلفی برای 
این که راهپیمایی اربعین را با شکس��ت مواجه 
کنند اقداماتی را انجام می دهند اما نتیجه عکس 
خواهند گرفت. اربعین امس��ال هم نماد وحدت 
بین مردم عراق و همدلی و همس��ویی بین ملت 

ایران و عراق خواهد بود.

وقتی دولت و ملت عراق در برابر فتنه گری اعتراضات بغداد هوشمندانه عمل کردند

پایان فتنه عربی،عبری و غربی


