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 برگزاری کارگاه مشترک هسته ای 
ایران و اتحادیه اروپا

کارگاه مشترک ایران و اتحادیه اروپا با عنوان آمادگی 
و پاسخ به ش��رایط اضطراری هسته ای و رادیولوژیکی 

در لوکزامبورگ برگزار شد.
در ای��ن کارگاه مدیران ارش��د و بخش ه��ای مختلف 
س��ازمان انرژی اتم��ی ایران، مدیری��ت بحران، هالل 
احمر و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران 

در کنار همتایان اروپایی شرکت کردند.
استفان کلمنت« که به تازگی ریاست هیأت نمایندگی 
اتحادی��ه اروپا در آژان��س بین المللی انرژی اتمی را به 
عهده گرفته، دیروز دوشنبه از افتتاح این کارگاه خبر 
داده بود و در حساب کاربری خودش در توئیتر نوشت: 
از افتتاح کارگاه "آمادگی و پاسخ در موارد اضطراری" 
در لوکزامبورگ که بخش��ی از همکاری های صلح  آمیز 
هسته ای ایران و اتحادیه اروپا ذیل ضمیمه سه برجام 

است، خرسندم.  ایسنا 

اخبار

الهیان:
 ایران در همکاری با آژانس بین المللی 

انرژی اتمی تجدیدنظر کند
عضو اس��بق کمیس��یون امنیت ملی با بی��ان اینکه تا 
نیمه آبان هیچ اقدامی از سوی اروپا صورت نمی گیرد، 
گفت: ایران در راس��تای کاهش تعهدات برجامی، در 
همکاری با آژانس تجدیدنظر کرده و اجرای داوطلبانه 

پروتکل الحاقی را متوقف کند.
زه��ره الهیان درباره نزدیک ش��دن به پایان فرصت 60 
روزه سوم ایران به طرف های باقیمانده در برجام به ویژه 
س��ه کشور اروپایی عضو برجام برای اجرای تعهداتشان 
و ورود ای��ران به گام چه��ارم کاهش تعهدات برجامی، 
عن��وان کرد: با توجه به نزدیک ش��دن ب��ه نیمه آبان و 
فرصتی که ایران به کشورهای اروپایی عضو برجام داد، 
قاعدتا بع��د از این دوره 60 روزه، آنچه در دس��تورکار 
ایران اس��ت کاهش تعه��دات برجامی اس��ت که بنابر 
فرمایش مقام معظ��م رهبری باید این کاهش تعهدات 
با جدیت کامل دنبال ش��ود تا زمانی که طرف اروپایی 
به تعهدات خودش عمل کند. وی افزود: این جدیت از 
این باب اس��ت که جمهوری اس��المی ایران و دستگاه 
دیپلماس��ی باید به دنبال حقوق هسته ای ملت ایران و 
منافع ملی، این تعهدات را کاهش دهد، چرا که در قبال 
اج��رای تعهدات در قالب برج��ام، منفعتی نصیب ملت 
ایران نش��ده و اقدام موثر و عملی را از سوی کشورهای 
اروپایی مش��اهده نکردی��م و علیرغم صب��ر راهبردی 
جمهوری اس��المی در طول این یک سال بعد از خروج 
آمری��کا از برجام، طرف اروپایی ب��ا وجود تعهداتی که 
داده و پیش��نهاداتی که در مورد کانال مالی ارائه کرد، 

نتوانست به هیچ یک از تعهداتش عمل کند.
ای��ن تحلیلگ��ر مس��ائل بین الملل اضافه ک��رد: به نظر 
می آی��د در این فرصت باقیمانده تا نیمه آبان هم اتفاق 
مهمی نیفتد و کش��ورهای اروپایی یا نمی خواهند و یا 
نمی توانند به تعهداتشان عمل کنند و بر همین اساس، 
ای��ن حق ملت ایران اس��ت ک��ه ای��ران در همکاری با 
آژانس تجدیدنظر کند و با جمع بندی که شورای عالی 
امنی��ت ملی به آن خواهد رس��ید و کمیته ویژه ای که 
برای کاهش تعهدات برجامی شکل گرفته، این کاهش 
تعهدات با جدیت دنبال و گام های موثری برداشته شود 
تا ط��رف اروپایی و جامعه بین الملل متوجه قاطعیت و 

جدیت ایران در دفاع از حقوق ملت خود باشند.
الهی��ان عنوان ک��رد: قاعدتا با این کاه��ش تعهدات و 
اقداماتی که جمهوری اس��المی ایران برای بازگش��ت 
به فناوری صلح آمیز هس��ته ای انجام خواهد داد، افکار 
عمومی دنیا هم متوجه این حقانیت جمهوری اسالمی 
در اج��رای تعهدات خودش در چارچوب برجام خواهد 
شد و این دوره فرصت و امتحانی بود برای اینکه افکار 
عمومی جهان متوجه نقض عهد و عهدش��کنی آمریکا 
و کش��ورهای اروپایی بش��وند. وی با ذکر این نکته که 
تصمیم گیری در رابطه ب��ا کاهش تعهدات برجامی بر 
عهده شورای عالی امنیت ملی و کمیته ویژه ای است که 
دولت اعالم کرد برای این موضوع و بررسی کارشناسی 
بحث های فنی تش��کیل شده، خاطرنشان کرد: کاهش 
تعهدات در چند محور می تواند شکل بگیرد، از طرفی 
می تواند اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف شود و 
از سوی دیگر کاهش تعهدات نظارتی آژانس بین المللی 
ان��رژی اتمی اتفاق بیفتد؛ ولی به لحاظ مباحث فنی و 
لحاظ کردن منافع ملی، تصمیم نهایی در شورای عالی 

امنیت ملی اتخاذ خواهد شد.
زهره الهیان بیان کرد: آنچه مطالبه مردم و مقام معظم 
رهبری است این است که این کاهش تعهدات برجامی 
باید با جدیت دنبال ش��ود و عاملی باشد تا شاید طرف 
اروپایی متوجه عدم تعهد خود به این قول و قرارها بشود 
و اقدام عملی را صورت بدهد، در غیر این صورت، پس 
از گام های صورت گرفته به مرحله ای خواهیم رسید که 
عمال برجام یک معاهده بی خاصیت خواهد شد که در 
نهای��ت خروج ایران از برجام، می تواند حقانیت ایران را 

در منظر افکار عمومی ثابت کند. فارس

از نگاه دیگران

با حمله نکردن به ایران سرمایه سیاسی ام را افزایش دادم
رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ای مجددا به موضوع حمایت واشنگتن از ریاض 

و همچنین حمله نظامی به ایران پرداخت.
دونال��د ترامپ گفت: ایرانی ها تا حاال نفتکش های ما را نگرفته اند، و نفتکش های 
توقیفی مال ما نبودند. تنگه هرمز از نظر ژئواستراتژیکی برای ما اهمیت چندانی 

ندارد. با ورود من به کاخ سفید، ما از نظر انرژی مستقل شده ایم و االن کشتی های 
کمی در تنگه هرمز داریم.

وی ادام��ه داد: م��ن واقعاً برای حمله به ایران تحریک ش��ده بودم. ام��ا با حمله نکردن، 
س��رمایه سیاسی و حس��ن نیت خود را افزایش دادم. این در حالی است که پیش از این 
منابع دیپلماتیک فاش کردند پس از س��رنگونی پهپاد آمریکایی توس��ط ایران، ارس��ال 
پیام هایی از سوی عربستان، امارات و رژیم صهیونیستی ترامپ را در لحظه آخر از حمله 

به ۳ نقطه در ایران منصرف کرد.  باشگاه خبرنگاران

برخی اظهارات ایران درباره عملیات در سوریه من را ناراحت کرد
رئی��س جمهور ترکی��ه گفت: اظه��ارات آزاردهنده برخی مقامات ای��ران درباره 

عملیات چشمه صلح را به شدت محکوم می کنم.
رجب طیب اردوغان با اشاره به حمایت تسلیحاتی آمریکا از عناصر قسد)نیروهای 
س��وریه دموکراتیک یا ی پ گ( گفت: کسانیکه به تروریست ها کمک تسلیحاتی 

می کنند بدنبال تجزیه سوریه هستند اما ما از تمامیت ارضی سوریه دفاع می کنیم. 
وی درباره موضع گیری برخی مقامات ایران درباره عملیات ترکیه در ش��مال س��وریه 

گفت: ایران 15-20 س��ال درگیر پرونده هسته ای ایران بوده و در این ایام همه دنیا موضع 
اردوغان را می دانند اما متاسفانه در روزهای اخیر صداهایی از ایران می شنویم که متفاوت 
است. برخی اظهارات درباره عملیات مرا ناراحت کرد.  وی افزود: ایران نیز جزو روند آستانه 
است و چنین موضع گیری علیه یکی از اعضای آستانه درست نیست. الزم بود مقامات ایران 

بخصوص آقای روحانی از این گونه اظهارات ممانعت کنند.  صداوسیما 

نشست کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو برگزار می شود
س��خنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد اولین نشس��ت کمیته قانون اساس��ی 

سوریه ۳0 اکتبر برگزار خواهد شد.
س��یدعباس موس��وی با بیان اینکه ایران از تشکیل این کمیته حمایت می کند، 
اظهار داش��ت: امیدواریم تحوالت منطقه آثار س��لبی روی این موضوع نگذارد و 

مقدمه ای برای اقدامات اساسی در روند سیاسی برای حل بحران سوریه باشد.
موس��وی در پاسخ به این سوال که ایران چه نقشی در تحوالت اخیر سوریه و ترکیه 

ایف��ا می کن��د، تصریح کرد: ایران، کش��وری موثر در روند آس��تانه و ضامن آتش بس در 
س��وریه بوده اس��ت و نقش مثبتی در کاهش تنش دارد. از دولت دوس��ت و همس��ایه 
ترکیه خواس��تیم خویشتن داری کند و راه حل نظامی را در پیش نگیرد. ترکیه برای رفع 
نگرانی های امنیتی خود، این اقدام را انجام داد و اعالم کرد موقت است اما ایران راه حل 

این مسائل را در اقدام نظامی نمی داند.  تسنیم

ترام��پ در م��ورد تصمی��م ت��ازه دولت��ش برای 
عقب نشینی از مناطق تحت کنترل شبه نظامیان 
کرد در شمال سوریه، در توییتر نوشت: "جنگ که 
برای صد ها سال بین گروه های مختلف در جریان 
بوده اس��ت. ایاالت متحده آمریکا هرگز نباید در 
خاورمیان��ه می ب��ود". در همین رابطه با باش��گاه 
خبرنگاران جوان، با س��عد اهلل زارعی کارش��ناس 

مسائل خاورمیانه، مصاحبه ی تفصیلی انجام داد.
با توجه به تحوالت اخیر منطقه چرا ترامپ ادعا 
می کند که رفتن ب��ه خاورمیانه بدترین تصمیم 
تاریخ آمریکا بود  و از طرف دیگر گفته می شود 
از زمان حضور نیرو های این کشور، منطقه بیش 

از پیش  دچار بی ثباتی  شده است.
من در پاسخ به این  سوال مهم سه نکته به نظرم 
می رس��د. اول اینک��ه وقتی در آس��تانه انتخابات 
آمریکا مسئله لزوم بازگرداندن نظامیان آمریکایی 
به کشورش��ان مطرح می شود، حاکی از آن است 
که این تصمیم براساس مطالبه عمومی و سیاست 
اتخاذ شده نه بر اساس خواست دولت واشنگتن، 
بلکه جمع بندی عموم کشور این است که حضور 
نظامی آنها در جهان دیگر به نفع آمریکا نیست و 
برای کاستن از هزینه ها، مشکالت و مصیبت هایی 
ک��ه حض��ور نظامیان در خ��ارج از مرز ه��ا برای 
خانواده ه��ا ایجاد می کند الزم اس��ت تا در داخل 

مرز های خود به دنبال امنیت باشند.
نکت��ه دوم این اس��ت که دولت آمری��کا در خارج  
کردن نیرو های نظامی خود از منطقه صادق نیست، 
چراک��ه این حرف را آمریکایی ه��ا از ابتدای دولت 
اوبام��ا زده اند و در دوره ترامپ هم این گفت وگو ها 
تشدید شده اس��ت، اما هیچگاه از حجم نیرو های 

نظامی آنها در خاورمیانه کاسته نشده است.
در حقیقت نیرو های آمریکایی در منطقه ما جابه 
جا می شوند، به عنوان مثال نیرویی از سوریه به 
ع��راق، از عراق به کویت و از کویت به قطر رفته 
اس��ت، اما منطقه را ترک نک��رده اند. اکنون هم 

که ترامپ خارج کردن نیرو های خود از س��وریه 
را مطرح می کند، بخش��ی از نیرو های خود را از 
منطقه ش��مال رقه برده، اما تمام نظامیان خود 
را ب��ه داخل عراق فرس��تاد، همچنین قصد دارد 
بازه��م ب��ه تعدادنیرو های نظامی خ��ود در این 

کشور اضافه کند،
نکته س��وم این اس��ت که آمریکایی ها در نهایت 
ناگزیر می شوند منطقه ما را ترک کنند، اما بردن 
نیروی نظامی تحت یک سیاس��ت اتخاذ شده در 
داخل واشنگتن نیست، بلکه یک سیاست تحمیلی 
به آمریکاست، یعنی همان گونه که با یک قرارداد 
امنیتی در س��ال 200۹ نیرو های خود را از عراق 
خارج کردند و تا سال 2011 تقریبا حضور آن ها 
در این کش��ور به صفر رس��ید، ناگزی��ر به خارج 
کردن نیروهای خود از منطقه هس��تند. همانطور 
که باید سوریه را ترک کنند، ولی این خروج تابع 
شرایط منطقه ماست و به نظر من حداقل طی 5 
سال و حداکثر 10 سال آینده منطقه ما خالی از 

نیرو های نظامی آمریکا می شود.
ترامپ ادعا می کند، از زمانی که نیرو های نظامی 
اش را  به منطق��ه آورده، ثبات و امنیت منطقه 
خاورمیانه کمتر شده است، به نظرتون به دنبال 

بازی نیست؟
ترامپ از یک س��و ادع��ا می کند که دیگر لزومی 
برای ادامه حضور نظامی آنها در منطقه احساس 
نمی شود و از طرف دیگر می گوید که خاورمیانه  
از گذش��ته تاکنون نا امن تر ش��ده اس��ت، این 
اظه��ارت به چه معناس��ت؟ اگر واش��نگتن خود 
را اب��ر قدرت می دان��د و منافعی ب��رای خود در 
منطقه قائل اس��ت، چ��را نمی ماند تا از آنها دفاع 
کن��د؟ اظهارات ترامپ بدین معناس��ت که بوش 

ب��ا لشکرکش��ی، 100 هزار نی��روی نظامی را به 
این منطقه گس��یل ک��رد و از آن زم��ان امنیت 
خاورمیانه کمتر شده است ، یعنی از سال 2001 
که آمریکا لش��کر کشی خود را آغاز کرد تا سال 
200۹ منطقه برای آنها نا امن تر شده است و این 
یعنی که حضور نظامیان واشنگتن در خاورمیانه 
ب��رای آنها منفعت، قدرت و امنیت نمی س��ازد و 

وضعیتی را به نفع شان تغییر نمی دهد.
با این تفاس��یر این سوال مطرح می شود که چرا 
باید نیرو ه��ای آمریکایی در منطقه بمانند. روی 
دیگر س��که این اس��ت، به میزانی که منطقه ما 
برای نظامیان آمریکایی نا امن تر می ش��ود، برای 
ملتهای منطقه ای امن تر خواهد ش��د. به عبارت 
دیگر ش��ما امروز را نس��بت به س��ال 2001 که 
آمریکا افغانس��تان را اش��غال کرد همچنین در 
مقایسه با سال 200۳ که عراق را تحت سیطره 
خ��ود در آورد یا س��ال های 2011 و 2012 که 
آمریکایی ها ب��ه حجم مداخالت خود در منطقه 
افزودند می توان گفت منطقه امنیت بیش��تری 
پیدا کرده اس��ت، چراکه در افغانس��تان حوادث 
کمتر ش��ده و در پاکس��تان و سوریه هم امنیت 
بیش��تری وج��ود دارد. در آن س��ال ها می��زان 
مناطقی که در س��وریه تحت سیطره دولت قرار 
داش��تند کمتر از 20 درصد ب��ود، اما اکنون این 
رقم به حدود 65 درصد رس��یده است. عراق هم 
از اشغال و سیطره تروریست خارج شد، بنابراین 
می توان گفت ک��ه منطقه برای ملتها و دولت ها 
امن تر ش��ده، ولی ب��رای آمریکا نا امن تر ش��ده 
اس��ت.چه عاملی منجر به خارج شدن ملت ها و 

دولت ها از سیطره آمریکا شده است؟
طی 50 س��ال گذش��ته مفهوم ق��درت در دنیا 

تغییرات اساس��ی کرده اس��ت، قب��ال قدرت در 
چارچ��وب ظرفیت ه��ای س��خت اف��زاری مورد 
ارزیابی قرار می گرفت؛ قدرت سیاسی، اقتصادی، 
نظامی همچنین اتحادیه های نظامی، اقتصادی و 
تس��لط بر آبراه ها بسیار برجسته بود، اما به مرور 
ملت ه��ا و دولت ها متوجه ش��دند که قدرت های 
سخت افزاری عدالت را رعایت نمی کنند، حقوق 
ملت ها را در نظر نمی گیرند و به دنبال س��یطره 
هستند، بنابراین نمی شود به آن ها تکیه کرد بلکه 
بایدقدرت از درون منطقه بجوش��د، در نتیجه به 

این سمت رفتند که قدرت نرم تولید کنند.
در واق��ع قدرت نرم در منطقه ما نمی تواند از دین 
نش��ات گرفته باشد، چراکه خاورمیانه مرکز بعثت 
ادیان بزرگ است؛  بنابراین از متن دین مفاهیم و 
انقالب هایی پدید آمده در حالی که در آن دوره ای 
که سخت افزار حرف اول را می زد، ادبیات این بود 
که دین افیون اس��ت، اما در 50 سال اخیر ادبیات 
راجع به دین تغییر کرد و دین عامل اصلی تحریک 
شد. اما در نهایت ملت ها به خودشان آمدند و شاهد 
ش��کل گیری گروه های مقاومت در سطح منطقه 
بودیم؛ در لبنان، عراق، سوریه و همه جای منطقه 
گروه های مقاومت به شکل رسمی و نهادی درون 
ملت ها به وجود آم��د بنابراین امروز منطقه ما در 
برابر آن قدرت س��خت افزاری که قبال مس��لط بر 

ملت ها و دولت ها بود، احساس ضعف نمی کند.
ترکیه وارد جنگ با بخش��ی از کرد های س��وریه 
شدو همچنین عربستان  هم در باتالق یمن گیر 
کرده و می خواهد آبرومندانه از آنجا خارج شوند. 
به نظرتون این نوعی سیاس��ت آمریکا نیست که 

در منطقه آشوب و درگیری بماند؟
بله ایاالت متحده آمریکا به دنبال آشوب و پیدایش 

یک درگیری هدفمند در منطقه اس��ت، سیاست 
انفعالی  واشنگتن با این هدف بود که نظم نوینی 
بر منافع مس��لمانان در منطقه به وجود نیاید. اما 
در اینجا ماجرا معکوس ش��د یعنی آن نظم نوین 
که نیاز به زمان داش��ت تا مستقر شود، با دسیسه 
آمریکایی ها س��رعت گرفت. در حقیقت روزی که 
جنگ عربستان، امارات و غرب علیه یمن آغاز شد 
)1۳۹۴( انصاراهلل تنها بر ۴ استان یمن مسلط بود 
)عمران، صعده، حجه و صنعا(، اما امروز 10 استان 
تحت سیطره انصاراهلل است به گمان من اگر این 
اتفاق نمی افتاد بعید بود در مدت کوتاه انصاراهلل بر 

بخش وسیعی از یمن مسلط شود.
در کل تصمی��م ترامپ برای خروج نیروهایش از 
منطقه را چطور می بینید؟ و صحبت های ترامپ 

را چطور ارزیابی می کنید؟
ب��ه نظر من ترامپ هوش��مندانه ای��ن اظهارات را 
مطرح می کند زیرا جنب��ه تبلیغاتی دارند. او می 
خواهد بگوی��د که باتوجه به بی ثم��ر بود حضور 
نظامیان آمریکایی در منطقه مردم این کشور انتظار 
بازگش��ت بیشتر این نیروها به داخل کشورشان را 

دارند که  این گرایش عمومی و رای آور است.
نکته دوم این اس��ت که ریی��س جمهور آمریکا 
در مقاب��ل مخالفین خود ی��ک چالش بزرگ را 
مط��رح ک��رده اس��ت، می دانیم که ک��م کردن 
نظامیان این کشور در دنیا دقیقا در نقطه مقابل 
آرمان واش��نگتن اس��ت و حتی خود ترامپ هم 
می خواه��د حض��ور نظامی نیروهای��ش در دنیا 
اس��تمرار یابد، در نتیجه این اظهارات ریاکارانه 
اس��ت، چراکه نیروهای نظامی آمریکا در منطقه 
کاهش نیافته اس��ت. در نتیجه حقیقت این است 
که ترامپ قصد دارد مخالفین خود را تحت فش��ار 
قراردهد و به آنها بفهماند که اگر س��ر به س��رش 
بگذارند، استراتژی اصلی آمریکا که حضور نیرو ها در 
خارج از کشور است را به عنوان اهرم  فشاری علیه 

آنها کار می گیرد.

گزارش

مراس��م عظیم اربعین ظرفیتی خدادادی و تحفه ای الهی است 
که دو کشور ایران و عراق هدیه شده است و این دو کشور باید 
بتوانند با همه توان خود از این جنگ الهی برای حل مشکالت 
اقتصادی و سیاسی جهان اس��الم کمال استفاده را نموده و در 
این حالت اس��ت که می توان گفت شکرگزاری مناسبی در برابر 

این نعمت الهی انجام شده است.
ناظران سیاسی بر این باورند؛ اربعین و پیاده روی شکوهمند آن 
یکی از جلوه های دیپلماسی انقالبی است و در سایه آن، تقویت 
مناسبات رس��می ایران و عراق ممکن و مسیر اتحاد اسالمی و 

یکی از ملزومات ایجاد تمدن نوین اسالمی، هموار شده است.
سیاس��ت خارجی جمهوری اس��المی ایران برگرفته از اسالم و 
منبعث از اهداف و آرمان های انقالب بوده و بر منافع بلندمدت 
و اصول و ارزش های آن اس��توار اس��ت. در عی��ن حال رویکرد  
و راهکاره��ای دیپلماتیک در مقاطع مختل��ف باید در خدمت 

پیشبرد اصول سیاست خارجی باشد.
به��ره گیری از پیاده روی اربعین به عن��وان یک رخداد مهم و 
دارای ابعاد مذهبی و سیاس��ی، می تواند یک راهکار دیپلماتیک 
برای تحقق اهداف سیاس��ت خارج��ی از جمله تحکیم روابط با 
همسایگان و ایجاد اتحاد و تفاهم میان مسلمانان باشد. دوستی 
و در ه��م تنیدگ��ی توده های مردم��ی از کش��ورهای مختلف 
بخص��وص از ایران و ع��راق، نقش مهمی در پیش��رفت اهداف 
سیاس��ت خارجی این کشورها داش��ته باشد و به عنصری برای 

تامین منافع ملی مبدل شده است.

نقش مهم اربعین در معادالت منطقه  
سیدرضا صدرالحس��ینی کارشناس مسائل سیاست خارجی در 
خصوص تاثیر پی��اده روی اربعین در معادالت منطقه ای گفت: 
موضوع راهپیمایی اربعین باید مورد توجه قرار بگیرد و آن اینکه 
ای��ن راهپیمایی عظیم قطعا زمینه س��از دول��ت جهانی عدل و 
مصل��ح کل خواهد بود، در حقیقت ای��ن راهپیمایی و اتفاقات، 

حوادث و صحنه های داخل این راه پیمایی رزمایش کوچکی از 
ظهور حضرت امام عصر عج است.

وی افزود: بر این اس��اس اربعین و راهپیمایی آن را نیز می توان 
مهمترین و موثرترین رسانه دیپلماسی عمومی نام گذاری نمود 
و دلیل اصلی آن میزان آثار الهی و توحیدی اس��ت که بر روی 

مخاطبان خود می گذارد. 
این اس��تاد دانش��گاه بیان داش��ت: امروز دیپلماسی عمومی به 
عنوان یکی ارکان سیاست خارجی هر کشور محسوب می گردد 
که مهمترین ابزار این دیپلماسی انواع رسانه بوده و وظیفه این 
رس��انه ها انتقال پیام مدیران و گردانندگان دستگاه دیپلماسی 
می باش��د؛ حقیقت امروزه در دیپلماسی عمومی وسیله ای است 
برای جلب و ج��ذب مخاطبینی که در یک بعد مکانی از مرکز 

پیام قرار گرفته اند .
صدرالحسینی اظهارداش��ت: با این توضیحات بزرگترین تجمع 
انس��انی در یک مح��دوده جغرافیایی کوچک هر س��اله به نام 
مراسم اربعین برگزار می گردد که می توان منشاء حوادث بسیار 
مهمی بوده وهمچنان که طی 10س��ال گذشته موج مشتاقان 
این مراسم  گسترش روزافزون پیدا کرده است، پیام این مراسم 

نیز در حال حاضر جهانی شده است. 
وی گفت: اربعین س��ال ۹8)1۴20(ویژگی های بسیاری داشت 
که  از جمله این ویژگی ها حضور گس��ترده مردم از اقصی نقاط 
جهان که بر اساس آمار رسمی سازمان های مربوطه در عراق از 
55کشور جهان زائرینی به این سفر معنوی مشرف شده بودند از 
دیگر ویژگی های اربعین امسال موکب دارانی از 22 کشور بودند 
که عاشقانه برای پذیرایی از زوار حضرت اباعبداهلل حسین خود 
را به جاده های منتهی به کربال رسانده تا بتوانند از مهمانان امام 

حسین ع پذیرایی نمایند. 
به باور این اس��تاد دانشگاه؛ البته اگر بخواهیم از ویژگی امنیت 
حاکم بر این مراس��م عظیم جهان��ی بگوییم باید به اقدامات دو 
کش��ور آمریکا و عربس��تان نیز اش��اره کرد که این دو کشور به 

کمک رسانه های خود و هزینه های هنگفت در پی سوء استفاده 
از تجمعات مردم عراق که برای مطالبات قانونی خویش دس��ت 

به اعتراضات مسالمت آمیز زده بودند نام برد.
وی افزود: این دو کش��ور به کمک رسانه های منطقه ای خویش 
و توان بخش عربی "مرکز اعتدال" عربس��تان سعی می نمودند 
تظاهرات آرام و قانونی مردم عراق را به تظاهراتی خونین و پر از 
آشوب تبدیل نموده و شعارهای تظاهر کنندگان را از مطالبات 
اقتصادی و اجتماعی به مطالبات خش��ونت آمیز، مخالف دولت، 
مخالف نظام سیاس��ی، مخالف مرجعیت و مخالف ایران تبدیل 
نماین��د تا ش��اید بتوانند از  قبل اقدام��ات و افزایش نا امنی در 
عراق ترس و واهمه ای در دل زوار امام حس��ین ع قرار دهند و 
مراسم با شکوه اربعین را کم فروغ کنند؛ اما امنیت مثال زدنی 
مراس��م اربعین امسال هم قوت و قدرت مدیریت دولت عراق را 
ثابت نمود و هم جمعیت بیشتری را به صف ارادتمندان حضرت 

اباعبداهلل اضافه کرد. 
صدرالحسینی گفت: باید این نکته مورد اشاره قرار گیرد میزبانی 
حدود 20میلیون مهمان امام حس��ین همه س��اله و امیال بهتر 
از س��ال های گذش��ته بطور کامل توسط عاشقان حضرت انجام 
گردی��د و دولت ه��ا در این ماجرا فقط نق��ش هماهنگ کننده 
داش��ته و هیچ هزینه اضافه بر بودجه س��االنه کش��ورها در این 
ارتب��اط صرف نمی گ��ردد؛ با این توصیف این مراس��م بزرگ و 
جاودانه که هر ساله می تواند باعث نزدیکی ملت های مختلف از 
ادی��ان و فرق گوناگون گردد حتما می تواند بر تعمیق روابط دو 

کشور ایران و عراق موثر واقع گردد. 
این اس��تاد دانشگاه بیان داشت: ایران بیش��ترین زائر را در این 
س��فر معنوی به عراق اعزام می نمای��د و در ضمن به دلیل مرز 
طوالنی بین دو کشور این زوار به جز مرز هوایی از ۴مرز زمینی 
به منظور زیارت مرقد امام حسین ع و شرکت در مراسم عظیم 
اربعین وارد عراق می ش��وند این روابط گس��ترده انسانی حتما 
می توان��د در موضوعات راهبردی اقتصادی فرهنگی و اجتماعی 

بین دو کش��ور موثر واقع شود و همچنان که مورد انتظار ملت 
دو کش��ور می باش��د دس��تگاه های مربوطه باید از این ظرفیت 
عظی��م و منحصر به فرد کمال بهره ب��رداری در حوزه های ذکر 

شده را بنمایند. 
وی گفت: خوش بختانه در س��ال های اخی��ر روابط اقتصادی و 
تجاری دو کش��ور به مرز 1۴میلیارد دالر رسیده و انتظار است 
که این روابط تا کش��ور از دو سال دیگر به مرز 20میلیارد دالر 
نزدیک شود؛ این اقدام موثر بر افزایش مراوادات تجاری و مالی 
حتما می تواند به شکوفایی اقتصاد عراق و به ارتقای اقتصاد ایران 
کمک نموده و همه می دانیم که وظیفه دس��تگاه دیپلماسی دو 

کشور در این شرایط به چه میزان حساس می باشد. 
این کارش��ناس مسائل سیاست خارجی یادآور شد؛ شایان ذکر 
است که تش��کر مقامات عالی کش��ور ایران از مرجعیت شیعه 
در ع��راق و مقامات سیاس��ی آن کش��ور در دلگرم��ی مردم و 
مس��ئوالن عراقی بس��یار موثر بوده و می تواند بر برگزاری بهتر 
اربعین س��ال های بعد موثر باش��د؛ تحکیم روابط دو کش��ور در 
حوزه ه��ای گوناگون می تواند به افزایش ظرفیت و نقش آفرینی 
دو کش��ور در مس��ائل منطقه و بین الملل بسیار کمک کرده و 
در حقیقت بازیگری این دو کش��وردر مسائل مهم منطقه و بین 
الملل ارتقا خواهد یافت. وی خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد 
دو کشوری که از لحاظ فرهنگی و اعتقادی سیاسی و همسایگی 
به هم نزدیک هس��تند می توانند در برابر دشمنان مشترک نیز 
نقش افرینی یکدیگر را تکمیل نموده و در مقابل بدخواهان دو 
کشور با اقتدار بیشتری اقدامات خود را مدیریت نمایند؛ مراسم 
عظی��م اربعین ظرفیتی خدادادی و تحفه ای الهی اس��ت که دو 
کشور ایران و عراق هدیه شده است و این دو کشور باید بتوانند 
با همه توان خود از این جنگ الهی برای حل مشکالت اقتصادی 
و سیاس��ی جهان اسالم کمال استفاده را نموده و در این حالت 
اس��ت که می توان گفت شکرگزاری مناسبی در برابر این نعمت 

الهی انجام شده است. 

صدرالحسینی در گفت وگو با سیاست روزمطرح کرد: 

جلوه های دیپلماسی انقالبی میان دو ملت ایران و عراق نمایان شد

کارشناس مسائل سیاست خارجی: 
طی ۵ سال آینده منطقه خالی از نیرو های نظامی آمریکا می شود

مراسم عظیم اربعین، 
ظرفیتی برای حل مشکالت 

جهان اسالم


