
ایران صدای رسای ملت های مظلوم 
منطقه است

یک ستون نویس پاکستانی با سرزنش رویکردهای 
غیرموثر برخی از حاکمان مسلمان از جمله سازمان 
همکاری اس��امی برای رس��یدگی به چالش های 
پی��ش روی مس��لمانان، گفت: جمهوری اس��امی 
ایران در دفاع از مس��لمین به صدای رس��ای ملت 

های مظلوم تبدیل شده است.
تنویر قیصر ش��اهد در مقال��ه ای با عنوان قدردانی 
عمران خان از ایران در روزنامه پاکستانی اکسپرس 
منتش��ر ش��د، گفت: ام��روز از عنوان ب��ه اصطاح 
»امت« برای مس��لمانان جهان اس��تفاده می شود 
در حال��ی که این جبهه فاقد اقدام عملی اس��ت و 
هم��واره از تامین حقوق ملت های مس��لمان دچار 

عقب افتادگی بوده است.
وی اظهار داش��ت: هر زمان ک��ه ملت های مظلوم 
مس��لمان ب��ا س��تمگری و تهاجم روبرو ب��وده اند، 
حاکمان برخی از کش��ورهای اسامی نه تنها کاری 
جز ص��دور بیانیه ه��ای توخالی نم��ی کنند بلکه 
سازمان همکاری اسامی نیز توان ایستادگی برای 

تامین حقوق جوامع اسامی را نیز ندارد.
این تحلیلگر پاکس��تانی با اشاره به مواضع سازنده 
و اصول��ی جمهوری اس��امی ای��ران در حمایت از 
ملت های مظلوم جهان، دفاع از حقوق مس��لمانان 
از جمل��ه سیاس��ت اخیر تهران در قبال خش��ونت 
ها علیه مس��لمانان هند، نوش��ت: ایران با حمایت 
از حق��وق مس��لمانان در ش��به ق��اره ب��ار دیگر بر 
درخش��ندگی جایگاه خود در جهان اسام و سایر 

کشورهای اسامی افزود.
وی گفت: س��کوت برخی از حاکمان اس��امی در 
براب��ر حوادث اخی��ر علیه مس��لمانان در هند زجر 
آور اس��ت این در حالی اس��ت که مقام های عالی 
رتبه جمهوری اس��امی ایران به وی��ژه رهبر عالی 
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای و محمد جواد ظریف 
وزیر خارجه ایران مواض��ع دلیرانه را در حمایت از 

مسلمانان هند اتخاذ کردند.
این س��تون نویس پاکس��تانی تاکید کرد: مواضعی 
مثل تقبیح ظلم و س��تم ها علی��ه جامعه اقلیت از 
جمله مسلمانان در شبه قاره و مطالبه از دولت هند 
برای تامین رفاه ش��هروندان خ��ود، باید از مجمعی 
مثل س��ازمان همکاری اسامی شنیده می شد اما 
چنین اتفاقی رخ نداد و رهبران شجاعی مانند مقام 
ه��ای ایران از حقوق مس��لمانان دفاع کرده و جای 
ش��کر آن باقی اس��ت که هنوز هم در جهان اسام 
اندک حاکمانی هس��تند که قلب آنان برای آزادی، 

دفاع از مسلمانان و صلح می تپد.
احزاب سیاسی و مذهبی پاکستان و نهادهای مدنی 
جمعه گذشته در شهرهای اسام آباد، الهور، کویته، 
کراچی، مولتان، پیش��اور و کش��میر در محکومیت 
کشتار مسلمانان هند به ویژه حوادث خونین اخیر 

در دهلی نو پایتخت دست به راهپیمایی زدند.
براثر خش��ونت های یک هفت��ه ای در هند عاوه بر 
کش��ته ش��دن ۴۶ تن، بیش از ۳۰۰ نفر دیگر نیز 

مجروح شدند.
طی روزهای اخیر صدها نفر از شهروندان هندی و 
اروپایی در بس��یاری از کشورهای جهان با برگزاری 
تظاهرات و تحصن ضمن محکوم کردن خش��ونت 
علیه مس��لمانان در دهلی نو خواس��تار اقدام فوری 

علیه عامان این خشونت ها شدند.
وی اظه��ار ک��رد: ما با مواض��ع رهبر عال��ی ایران 
موافق هس��تیم و تاکید می کنیم ک��ه باید در برابر 
بحران پیش روی مس��لمانان هند مواضعی متحد و 

یکپارچه اتخاذ کنیم. ایرنا

توافقات جدید ایران و ترکیه 
وزیر تجارت ترکیه در تماس تلفنی با دکتر محمود 
واعظ��ی رئیس دفتر رئیس جمه��ور اعام کرد که 
مش��کل کامیون های ایرانی در مرزهای ترکیه حل 

شد. 
همچنین کامیون ه��ای ایرانی مجوز یافته اند برای 
بارگیری راهی بندر مرس��ین  ش��وند. پیرو گفت و 
گوی تلفنی  دکتر واعظی و خانم "رخسار پِکجان"  
درخص��وص مش��کات کامی��ون ه��ای ایرانی در 
مرزهای ترکیه، وزیر تجارت این کشور روز یکشنبه 
در تماس تلفنی با رئیس دفتر رئیس جمهور گفت 
که دس��تور حل مش��کل عبور و مرور کامیون های 
ایرانی در مرزهای ترکیه با بلغارس��تان ، گرجستان 

و یونان صادر شده است. 
محک��ود واعظ��ی و خانم پکجان تواف��ق کردند که 
پروتکل بهداش��تی تهیه ش��ده دو کش��ور ، هر چه 
س��ریعتر امض��ا و نهایی ش��ود تا با ب��ه این ترتیب 
وضعیت رفت و آمد کامیون های ایران به طور دائم 

به حالت عادی بازگردد. ایسنا

اخبار

تکرار ادعای مدیرکل آژانس علیه ایران
مدی��رکل آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگ��ر ادعای خود مبنی بر عدم 
دسترسی آژانس به دو مکان در ایران را تکرار کرد وگفت که تهران به درستی 

درباره سواالت آژانس شفاف سازی نکرده است.
رافائل گروس��ی درخصوص  نظارت و راس��تی آزمایی فعالیت های هسته ای 

ایران ذیل قطعنامه 22۳1 شورای امنیت سازمان ملل و همچنین در ارتباط با 
اجرای توافقنامه پادمانی آژانس با ایران و پروتکل الحاقی اشاره کرد.

وی در بیانیه مدعی شد: آژانس سواالتی را در رابطه با احتمال وجود فعالیت ها و مواد 
مرتبط هسته ای اعام نشده از سوی ایران  در سه مکان که تاکنون جمهوری اسامی 
آنها را اعام نکرده، مش��خص کرده است. آژانس خواهان دسترسی به دو مورد از این 
مکان ها اس��ت. ایران اجازه دسترس��ی به آن ها را نداده و برای روشن شدن سواالت 

آژانس )در این زمینه( وارد گفت وگوهای اساسی نشده است. صداوسیما

مذاکره با ایران برای هماهنگی  بازگشت زائران هندی
وزیر امور خارجه هند از انجام مذاکرات الزم با مقامات ایران بر سر بازگشت 

زائران هندی از ایران خبر داد
سوبرامانیام جایشانکار نوشت: اقدامات برای بازگشت زائران هندی از قم در 
ایران در حال انجام ش��دن اس��ت. روند آزمایش ها آغاز شده است و در حال 

مذاکره با مقامات ایرانی بر س��ر هماهنگی های پس از آن هستیم. این اولویت 
اول است و گروه سفارت هند در ایران کاما در حال فعالیت در این زمینه است.

گفتنی اس��ت؛ به دلیل انتش��ار ویروس کرونا در ایران و سراس��ر جهان بسیاری از 
پروازها معلق و مرز همس��ایگان کش��ورهای مختلف با یکدیگر بس��ته ش��ده است.
البته ایران پیش��رفت قابل توجهی در درمان مبتایان به ویروس کرونا داشته باشد.

چناچنه بر اساس آمار رسمی سازمان بهداشت جهانی، ایران توانسته پس از چین، 
بیشترین تعداد بیمار مبتا به کرونا را درمان کند. تسنیم

توسعه مناسبات ایران و عراق در دستورکار 
س��فیر سابق ایران در عراق گفت: دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در 

سفر به بغداد، توسعه مناسبات ایران و عراق را در دستور کار قرار داد.
حس��ین دانایی فر افزود: به طور حتم در س��فر ش��مخانی به عراق مس��ائلی 
پیرام��ون ادامه تعامات و تجارت تهران-بغداد مطرح ش��ده اس��ت تا روابط 

دو کش��ور تحت تاثیر ویروس کرونا قرار نگرفته و متوقف نشود. وی بیان کرد: 
مس��ائل منطقه و آخرین تحوالت در کش��ورهای همسایه هم  از جمله دغدغه های 
مهمی است که در سفر دبیرشورای عالی امنیت ملی کشورمان به عراق مورد توجه 
قرار گرفت. س��فیر پیش��ین ایران در عراق در پاس��خ به این س��ئوال که آیا در سفر 
دبیرشورای عالی امنیت ملی کشورمان در بغداد به موضوع تشکیل کابینه این کشور 
هم پرداخته شد؟ گفت: با شناختی که از وضعیت دو کشور داریم بعید می دانم که  

شمخانی در این سفر به  تشکیل دولت در عراق بپراز. باشگاه خبرنگاران

گزارش

از سوی وزیر کشور پیشین عراق مطرح شد:

نقش شهید سلیمانی در حل اختالف 
احزاب عراقی

 
وزیر کش��ور پیش��ین عراق با 
انتق��اد از اختاف��ات جاری 
گروه ه��ای  رهب��ران  می��ان 
سیاسی شیعی، نقش فرمانده 
شهید نیروی قدس سپاه در 
متحد ک��ردن این رهبران را 

یادآور شد.
محم��د الغبان ب��ا تمجید از 
نقش س��پهبد شهید »قاسم 
س��لیمانی« فرمان��ده نیروی 
قدس س��پاه در متحد کردن 
ش��یعیان ع��راق گف��ت: وی 
این کشور  همواره ش��یعیان 
را که اکنون نیز دچار شکاف 
ش��ده اند، گرد هم جمع می کرد. وی طی بیانیه ای که نسخه ای از آن در پایگاه خبری 
»المس��له« منتشر شد، گفت: ش��اهد شکاف شدیدی در س��اختار ]احزاب[ شیعیان 
در قبال بحران نخس��ت وزیری عراق هس��تیم و با وجود تاش ه��ای جاری برای حل 
این مس��ئله و اختافات میان رهبران ش��یعی، نور امیدی برای عبور از این امر دیده 

نمی شود.
الغبان ادامه داد: دلیل عدم دس��تیابی به راهکاری در این باره، پافشاری برخی رهبران 
ش��یعی بر دیدگاه های خود است، بدون آنکه هیچ گونه انعطافی نشان دهند که بتواند 

در نهایت به توافق مقبول همه طرف ها منجر شود.
الغبان درباره تداوم اختافات جاری بدون دس��تیابی به راهکار و امکان عبور از مهلت 
قانونی دوم برای انتخاب نخست وزیر گفت: من انتظار دارم که با وجود کلیه تاش ها و 
دیدارها و نشست های جاری، آنها از مهلت قانونی جدید نیز برای انتخاب نخست وزیر 

عبور کنند.
وزیر س��ابق عراقی در ادامه به نقش ش��هید سپهبد قاسم سلیمانی در متحد و همسو 
کردن ش��یعیان در عراق اش��اره کرد و گفت، او کس��ی بود که همواره ساختار از هم 

پاشیده و دچار شکاف شیعیان را ترمیم و متحد می کرد.
رئیس جمه��ور عراق پس از کش وقوس ه��ای طوالنی، در 12 بهم��ن »محمد توفیق 
عاوی« را برای تشکیل کابینه معرفی کرد اما به دلیل کارشکنی ها و مانع تراشی های 
مختلف گروه های سیاس��ی س��نی و ُکرد و نیز مداخله های واشنگتن، وی در  شامگاه 
یکشنبه )1 مارس( در پیامی مکتوب به برهم صالح رئیس جمهور عراق انصراف خود 
را از تش��کیل کابینه اعام کرد. پس از این انصراف، برهم صالح،  1۵ روز مهلت دارد 

تا نخست وزیر جدید مامور تشکیل کابینه را معرفی کند. تسنیم

یک رس��انه نزدیک به قطر در واکنش به خبر س��فر اخیر فرمانده جدید 
نیروی قدس س��پاه به س��وریه، آن را پیام حضور قوی از جانب ایران در 

سوریه دانست و نوشت ایران به تهدیدهای آمریکا بی توجه است.
العربی الجدید در این گزارش که با عنوان سفر قاآنی به سوریه؛ پیام حفظ 
نفوذ منتشر کرد، نوشت:  سفر سردار اسماعیل قاآنی فرمانده جدید نیروی 
قدس سپاه پاسداران ایران به سوریه که شنبه اطاع رسانی شد، پیام های 
متعددی داش��ت، بخصوص در س��ایه تداوم تس��لط ایران و کنترل بخش 
بزرگی از تصمیم نظامی در س��وریه.  این روزنامه توضیح داد، سفر قاآنی، 
اولین س��فر او به س��وریه از زمان ترور سردار شهید قاس��م سلیمانی در 
دی ماه گذش��ته در پایتخت عراق بود. صفحات موافق و مخالف در سوریه 
تصاویری از س��فر او در سوریه منتشر کرده اند که گمان می رود اوایل ماه 
فوریه )اواسط بهمن( در جبهه هایی باشد که نیروهای متحد ارتش سوریه 

بخصوص حزب اهلل باشد. 
العربی الجدید مدعی ش��د که س��ردار قاآنی از جبهه هایی در غرب استان 
حل��ب در نزدیکی دو ش��هرک نب��ل و الزهراء و همچنین جنوب اس��تان 
حلب مش��خصاً ش��هرک خان طومان که ارتش سوریه اخیرا کنترل آن را 
دوباره در دس��ت گرفت بازدید کرده اس��ت. به ادعای این روزنامه سردار 
قاآنی همچنی��ن از پایگاه جبل عزان در جنوب اس��تان حلب هم بازدید 
کرده است. العربی الجدید نوشت، مناطق مورد بازدید سردار قاآنی شامل 

جبهه هایی از منطقه »کاهش تنش« در اس��تان ادلب هم می ش��ود. سفر 
او به بخش هایی از غرب و جنوب استان حلب، استان ادلب، استان حماه 
و الذقیه پیامی روش��ن بر اصرار ایران و تأکید بر ثبات حضور پرقدرت در 
س��وریه و جبهه های شمالی نبرد اس��ت بخصوص بعد از آنکه برخی بعد 
از ترور قاس��م س��لیمانی دچار تردید ش��ده بوده اند که این ثبات کاهش 

می یابد یا خیر.
العربی الجدید همچنین نوش��ت، زمان ترور شهید سلیمانی برخی معتقد 
بودند که حضور ایران در س��وریه کاه��ش می یابد و می گفتند که آمریکا 
برای تضعیف حضور س��پاه پاسداران و گروه های وابسته به آن در سوریه 
تاش خواهد کرد اما روش��ن اس��ت که ایران کاما عکس این خط را در 
پی��ش گرفته و حضورش را بیش��تر و بیش��تر می کن��د و هیچ توجهی به 
تهدیده��ا یا برخی انتظ��ارات ندارد. همه می دانند که قاآنی پیش��تر بعد 
از آنکه جانشین ]سردار[ س��لیمانی شد در اوایل فوریه گذشته آمریکا را 
تهدید کرد و گفت که کشورش، مقاومت را ادامه خواهد داد. او گفته بود 
که آمریکا ]با این ترور[ درهای جهنم را بر روی خود باز کرده و این کشور 

زبانی جز زبان زور نمی فهمد.
روزنامه العربی الجدید با انتش��ار تصویر زیر در خبری نوش��ت، رسانه های 
رسمی ایران با انتشار این عکس خبر دادند که اسماعیل قاآنی را در یکی 

از محورهای درگیری در سوریه نشان می دهد. فارس  

نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق به تازگی از فشارهای 
واش��نگتن علیه بغ��داد برای قط��ع روابط با ته��ران پرده 
برداشت و این پیام را به آمریکایی ها مخابره کرد که روابط 

عراق با ایران به قوت خود باقی است.
عادل عبدالمهدی نخس��ت وزیر دولت پیش��برد امور عراق 
اخیراً از سلس��له کارش��کنی های ایاالت متحده آمریکا در 
برخی مس��ائل این کشور و همچنین دخالت های مکرر آن 

در امور داخلی عراق پرده برداشته است.
نخس��ت وزیر دولت پیش��برد امور عراق در همین ارتباط، 
تأکید کرده اس��ت: ایاالت متحده آمریکا با اعمال فش��ار بر 
بغداد به دنبال قطع روابط عراق با ایران است. وی در ادامه 
می افزاید: این درحالی است که منطق ژئوپلیتیک سیاسی 
حک��م می کند که م��ا از ظرفیت های همس��ایگان خود در 
راستای منافع و امنیت ملی خود بهره بگیریم. این اظهارات 
اخی��ر عبدالمهدی در واقع حاوی پیام واضح و روش��نی از 
سوی بغداد خطاب به واشنگتن درخصوص استحکام روابط 
میان ایران و عراق اس��ت. عبدالمهدی سخنان مذکور را در 
جریان دیدار با علی ش��مخانی دبیر ش��ورای عالی امنیت 
ملی جمهوری اس��امی ایران مطرح ک��رد تا بدین ترتیب، 
بار دیگر این پیام را به آمریکایی ها رس��انده باش��د که آنها 
نمی توانن��د خللی در روابط میان بغداد با همس��ایگانش و 
به ویژه جمهوری اس��امی ایران، وارد س��ازند. پیشتر نیز 
عبدالمه��دی در برابر فش��ارهای س��ردمداران تروریس��ت 

آمریکایی برای قطع روابط با تهران ایستادگی کرده بود.
به عنوان نمونه می توان به سلسله فشارهای آمریکایی ها بر 
دولت بغداد پس از خروج واشنگتن از توافق هسته ای اشاره 
کرد. در آن زمان مقامات آمریکایی به هر ابزاری برای وادار 
س��اختن بغداد جهت تبعیت از تحریم های واشنگتن علیه 
تهران متوسل شدند اما دولت عبدالمهدی زیر بار فشارهای 
آمریکا نرفت و صراحتاً اعام کرد که بغداد جزئی از منظومه 

تحریم های ضد ایرانِی ایاالت متحده آمریکا نیست.
پیام دیگری که اخیراً عادل عبدالمهدی نخست وزیر دولت 
پیش��برد امور عراق ب��ه آمریکایی ها مخاب��ره کرده مربوط 
به مس��أله مبارزه با تروریس��م اس��ت. وی در اظهاراتی که 

طبیعت��اً به مذاق آمریکایی ها خ��وش نمی آید، تأکید کرد: 
از کمک ه��ای خالصانه دولت و ملت ایران که در س��الهای 
س��خت مبارزه با تروریس��م تکفیری در کن��ار مردم عراق 
بودند صمیمانه سپاسگزاری می کنم. این بخش از اظهارات 
عبدالمهدی نیز برای واش��نگتن که همواره مدعی حمایت 

ایران از تروریسم است، حامل پیام مهمی است.
ای��ن اظه��ارات در حالی مطرح می ش��ود که س��ردمداران 
آمریکایی از بام تا شام ضمن سر دادن شعارهای عوام فریبانه 
و مطرح کردن اظهارات فرافکنانه تاش می کنند جمهوری 
اس��امی ایران را به حمایت از تروریسم در عراق و منطقه 
مته��م کرده تا از این رهگذر نف��وذ روزافزون آن را محدود 
سازند. س��خنان اخیر عبدالمهدی در خصوص نقش فعال، 
پررن��گ و تعیین کننده جمهوری اس��امی ای��ران در نبرد 
با تروریس��م درع��راق در واقع خط بطان��ی بر تاش های 
مذبوحان��ه آمریکایی ه��ا علیه تهران در منطقه محس��وب 

می شود.

عاوه بر عادل عبدالمهدی نخس��ت وزیر دولت پیشبرد امور 
ع��راق، برهم صالح رئیس جمهور این کش��ور نیز در جریان 
دیدار اخیرش با دبیر ش��ورای عال��ی امنیت ملی جمهوری 
اس��امی س��خنان مهمی را در خصوص روابط گس��ترده و 
مس��تحکم تهران و بغداد مطرح کرده اس��ت؛ س��خنانی که 
بدیهی است طی روزهای آینده نشان های خشم و عصبانیت 

آمریکایی ها از آن آشکار خواهد شد.
در همین ارتباط، برهم صالح رئیس جمهور عراق در سخنانی 
تأکید کرد: ایران همواره یار و همراه دولت و ملت عراق بوده 
اس��ت و ما قدردان دولت و ملت ایران هستیم«. وی در ادامه 
افزود: نمایش اتحاد و برادری در مراسم اربعین حاکی از پیوند 
عمیق دو ملت است که توطئه بدخواهان را بی تاثیر می کند. 
این اظهارات رئیس جمهور عراق پیش از هرچیزی نش��ان از 
آن دارد ک��ه دولتمردان عراقی جملگ��ی در حفظ و تقویت 
روابط با جمهوری اس��امی ایران علیرغم فشارهای خصمانه 
آمریکایی ها، یکصدا هستند. افزون بر آنچه که گفته شد، دیگر 

مقام��ات عراقی ازجمله »مصطفی کاظمی« رئیس دس��تگاه 
اطاعات عراق نیز بر نقش مهم و مؤثر جمهوری اسامی ایران 
در نبرد با تروریسم در این کشور صحه گذاشته است. وی در 
این خصوص تأکید می کند: »ما در عراق قدردانی کمک های 
بی دریغ جمهوری اس��امی ایران در عرصه نبرد با تروریسم، 
هس��تیم«. وی همچنین اظهار داشت: افزایش تبادل مستمر 
اطاعات و همکاری مش��ترک کشورهای منطقه برای ریشه 
کن کردن گروههای تروریستی رویکردی اجتناب ناپذیر است. 
موفقیت ایران در مقابله با تروریسم و برقراری امنیت در داخل 
و پیرامون مرزهای خود دلیل روش��نی ب��ر کارکرد کم نظیر 

الگوی امنیتی جمهوری اسامی است.
براس��اس آنچه که گفته ش��د، ناگفته پیداس��ت که سلسله 
تاش های مذبوحانه آمریکایی ها در عراق و فشارهای خصمانه 
آنها علیه مقامات این کش��ور تاکنون کوچک ترین دستاورد و 
موفقیتی برای آنها در عرصه سیاست خارجی به دنبال نداشته 
اس��ت. مقامات عراقی نه تنها تاکنون تحت تأثیر فش��ارهای 
س��ردمدار تروریست آمریکایی قرار نگرفته اند، بلکه اظهارات 
متعدد اخیرش��ان حاکی از آن اس��ت که آنها معتقدند روابط 
میان تهران و بغداد می بایس��ت بی��ش از پیش تقویت گردد. 
این بدان معناست که سرمایه گذاری های هنگفت آمریکایی ها 
در عراق به ویژه از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ با هدف 
قطع روابط بغداد با تهران و به تبع آن، کاهش نفوذ جمهوری 
اس��امی ای��ران در عراق کامًا بیهوده ب��وده و اهداف خود را 
محقق نساخته است. بدیهی است که اکنون آمریکایی ها خود 
به این مس��أله پی برده اند که بیش از پیش در عراق در انزوا 

قرار گرفته اند.
در ه��ر صورت، در ح��ال حاضر که ش��مارش معکوس برای 
خروج تروریس��ت های آمریکایی از عراق آغاز ش��ده اس��ت، 
مقامات واشنگتن بیش از پیش نگران تقویت روزافزون روابط 
و مناسبات تهران و بغداد هستند؛ چراکه علیرغم ادعاهایشان 
خود به خوبی می دانند که جمهوری اس��امی ایران در خط 
مقدم نبرد با تروریس��م در منطقه ایس��تاده است. این همان 
مس��أله ای اس��ت که موجبات نگران��ی گس��ترده مقامات 

آمریکایی را فراهم آورده است. مهر 
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دست رد بغداد به سینه واشنگتن؛

 روابط با ایران به قوت خود باقی است
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شهردار کاشان- سعید ابریشمى راد

ول
ت ا
نوب

رسانه قطری:

 پیام سفر قاآنی به سوریه، اثبات حضور با قدرت بود


