
رایزنی ظریف با مشاور امنیت 
ملی افغانستان

وزیــر امور خارجه در دیدار حمداهلل محب با تأکید 
بر حمایت از افغانســتان، راهحل فراگیر سیاسی با 
حضور همه گروههای افغانستانی را بهترین تضمین 

کننده صلح پایدار در این کشور خواند.
محمدجــواد ظریــف در ایــن دیــدار حمایت از 
جمهوری اســامی افغانســتان را سیاست اصولی 
جمهوری اســامی ایران خواند و با اشاره به لزوم 
خروج آمریکا از افغانستان اظهار داشت: ما راهحل 
فراگیر سیاسی با حضور همه گروههای افغانستانی 
را بهترین تضمین کننده صلح پایدار در این کشور  
میدانیم.  ظریف با تاکید بر ضرورت تعمیق رایزنیها 
بین دو کشور دوست و همسایه در سطوح دوجانبه، 
منطقهــای و بینالمللی، از افتتاح راه آهن خواف - 
هرات ابراز خرســندی کرد و آن را زمینهای برای 
گسترش همکاریهای دو کشور و ارتباط سریعتر با 
مناطق شرقی ارزیابی کرد و افزود: ضرورت دارد در 
جهت افزایش همکاریهای مرزی، گذرگاه دوغارون 
بهینهسازی شود. حمداهلل محب مشاور امنیت ملی 
افغانســتان نیز در این ماقات ضمن ارائه گزارشی 
از آخریــن تحوالت مربوط بــه گفتوگوهای صلح،  
از مواضع جمهوری اســامی ایــران در حمایت از 
دولت و ملت افغانستان قدردانی کرد و بر ضرورت 
گسترش همکاریهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و 

امنیتی فیمابین تاکید کرد.  صداوسیما 

آمریکا برای بازگشت به برجام نباید 
پیش شرط بگذارد

وزارت خارجه روسیه اعام کرد که بازگشت ایاالت 
متحده به برجام باید بدون هیچگونه پیش شرطی 
باشد. وزارت خارجه روسیه در بیانیهای بدین منظور 
اعام کرد: معتقدیم که بازگشت ایاالت متحده به 
برجام باید بدون هیچ پیش شــرطی باشد. شرکای 
ما و ما آماده همکاری محسوس در این زمینه بوده 
و آماده هســتیم تا بــه آمریکاییها کمک کنیم در 
مسیر درســت قدم بگذارند. سرگئی الوروف وزیر 
خارجه روســیه حاضر در این نشست نیز گفت که 
امیدوار اســت نه تنها حاضــران کنونی در برجام، 
بلکه واشــنگتن پایبندی به تمامــی تعهدات ذیل 
برجام را مد نظر داشــته باشند. وی تاکید کرد که 
پایبندی آمریکا به قطعنامه 2231 شــورای امنیت 
سازمان ملل متحد یک مورد انتخابی نیست، بلکه 

یک وظیفه است. مهر 

اخبار

ترافیک های به وجود آمده بین 
تهران و کابل نشان از قویتر شدن 

ارتباطات دارد
کارشناس مسائل افغانســتان گفت: رفت و آمدها 
و ترافیکهای به وجود آمده بین ایران و افغانســتان 
نشان میدهد که این ارتباطات در حال قویتر شدن 
است. ســید وحید ظهوری حســینی، درباره سفر 
حمداهلل محب مشــاور امنیت ملی رئیس جمهور 
افغانســتان به ایران، گفت: روابط خیلی نزدیک و 
دیپلماتیــک بین ایران و افغانســتان وجود دارد و 
شرایط مساعدی برای زمینه سازی تامین امنیت و 
عملکردهای مناسب برای انجام تعهدات و موافقت 

نامههای دو طرف به وجود آمده است.
او افــزود:  آقای عراقچی هم اخیرا به افغانســتان 
سفری داشــتند؛ تنظیم سند راهبردی بین تهران 
و کابل و بحث مسائل امنیتی از مهمترین مسائلی 
بود که در این ســفر صحبت شــد و ناتمام مانده 
بود، لذا اخیر سفر حمداهلل محب مشاور امنیت ملی 
افغانســتان برای تامین امنیت و ارتباطات امنیتی 
بین دو کشور ایران و افغانستان از مهمترین مسائل 

منطقهای محسوب میشود.
ظهوری حســینی ادامه داد: افغانســتان وارد فاز 
جدیدی از همکاری ها با ایران شــده است و کشور 
مــا را معتمد خــود قرار داده اســت، در حالی که 
فشــارهایی از جانب حکومتهای خارج از منطقه به 
ویژه از آمریکا به کابل وارد میشود، این کشور تهران 
را برگزیده اســت.این کارشناس مسائل افغانستان 
گفت: ارتباط بین ایران و افغانستان از ابعاد مختلف 
حائز اهمیت است، از جمله مسائل امنیتی و تامین 
منافع ملت به خصوص مســائل و مشــکاتی که 
افغانســتان دارد، لذا رفت و آمدها و ترافیکهای به 
وجود آمده نشان میدهد که این ارتباطات در حال 

قویتر شدن است.  باشگاه خبرنگاران 

از نگاه دیگران 

گزارش

کارشناس مسائل سیاســت خارجی پیرو مصاحبه رییس 
ســازمان انرژی اتمی با یکی از رســانه های داخلی گفت؛ 
همه حامیان برجام مانند آقای صالحی نگرش مغشــوش و 

پراکنده به برنامه جامع اقدام مشترک دارند. 
به تازگی مصاحبه علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی 
اتمی با یک رســانه داخلی منتشر شــده که بخشهایی از 
آن به شــرح ذیل است؛ در خصوص برخی اظهارات درباره 
اخراج بازرسان آژانس؛ با این روشها که نمیشود کشورداری 
کرد. نمیشود که خود را معزول از دنیا کنیم. از همکاریهای 
فنی آژانس ما کلی داریم اســتفاده میکنیم، اگر برجام به 
هــم بخورد ما قطعا با اجماع جهاني روبرو میشــویم. اروپا 
یا حتی هند با این همــه بزرگیاش از احکام ثانویه آمریکا 
با شرمســاری صحبــت میکنند، البته بــرای ما نان و آب 
نمی شــود. قبل از برجام، کشــورها نه تنها در مقابل ایران 
شرمســار نبودند بلکه طلبکار هم میشدند. نام کشورهایی 
را میتوانم ببرم که از دوســتی نزدیکتر از آنها نداشتیم، اما 

میگفتند نمیتوانیم با شما همکاری کنیم.
هنر دکتر روحانی در مذاکرات ســال 82 این بود که مانع 
اجماع جهانی علیه ایران شــد؛آقای جلیلی، یک مقدار که 
چه عرض کنم؛ انعطافش کــم بود؛ علت این که مذاکرات 
گامــی به جلو نرفــت این بــود که آقای جلیلی ســفت 
گرفته بود. اظهارات قابــل تامل آقای صالحی در مصاحبه 

اخیرش  درحالی اگر برنامه جامع اقدام مشترک اجرا نمی 
شــد هیچ اتافی نمی افتاد؛ ضمن آنکه این ســوال مطرح 
میشــود؛عملگرایی آقای ظریف موجب توافقی شد که به 
تعبیــر رهبر انقاب خســارت محض بود؛ بهتر اســت؟ یا 
آرمانگرایی آقای جلیلی که پس از توافق هســتهای باراک 
اوباما رییس جمهور وقت آمریکا گفت؛ اگر توافق نمی شد 

دیوار تحریم ها فرو می ریخت!
ضمــن آن که آقای صالحی گفته آقــای جلیلی مذاکرات 
را ســفت گرفته بود و آرمانگرا بود، پس میتوان از سخنان 
رئیس ســازمان انرژی اتمی این برداشت را کرد که آقای 

ظریف و تیم مذاکره کننده همراه او نیز شل گرفتند!

مگر ما برای مشکالت اخالقی پای مذاکره نشستیم؟
محمد صادق کوشــکی کارشناس مسائل سیاست خارجی 
در گفت وگو با سیاســت روز درباره اظهارات اخیر صالحی 
رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: آقای صالحی گفته 
اســت »برجام برای ما آب و نان نداشت؛ اروپا یا حتی هند 
با این همه بزرگیاش از احکام ثانویه آمریکا با شرمســاری 
صحبــت میکنند«؛ اگر قرار اســت با وجــود برجام ذیل 
شدیدترین تحریم ها قرار بگیریم و تنها اروپاییها به همین 
دلیل از ملت ایران شرمســار باشند؛ این نتیجه عملگرایی 
آقای ظریف وزیرخارجه کشورمان چه فایدهای دارد؟ خود 
آقای صالحی گفته این شرمســاری آنهــا برای ملت ایران 

آب و نان نمیشــود. وی با طرح این سوال که آیا مشکات 
معیشتی و اقتصادی مردم با شرمساری اروپایی ها بر طرف 
می شــود؟ بیان داشــت: آقای صالحی در این مصاحبه به 
بهترین شــکل پاســخ خودش را داده و گفته است برجام 
فقط فایده اخاقی داشــت؛ مگر ما برای مشکات اخاقی 

پای مذاکره نشستیم؟
این استاد دانشگاه تصریح کرد: آقای صالحی و دوستانشان 
برای حل مشکات اقتصادی توافق هستهای را امضا کردند 
امــا حاال موضوعات اخاقی را مطرح می کنند فکر میکنم 
مصاحبه آقای صالحی با سایت انتخاب کوبنده ترین پاسخ 

ها و نقدها به برجام است. 
این کارشناس مســائل سیاست خارجی با بیان اینکه یک 
زمانی گفتند برجام مشــکات اقتصــادی را حل می کند، 
بعد گفتند ســایه جنگ را از ســر ملت ایران بر می دارد و 
االن آقای صالحی بحث فوایــد اخاقی را مطرح می کند 
که خود قابل تأمل اســت، اظهار داشــت: پراکنده گویی و 
تناقض گویی، واقعیت برجام اســت، آقای صالحی قســم 
جاله یاد کردند که تمام توانمندیهای هســتهای که درآن 
موقع تخریب شد؛ همه آنها قابل بازگشت است، هم اکنون 
او می گوید باید برای بازگشت به قبل سرمایه زیادی هزینه 

شود و حتی برخی اقدامات بازگشت پذیر نیست. 
کوشکی در ادامه گفت: ماهیت برجام دروغ بود؛ این دروغ 
ها یکی یکی واقعیت خود را آشکار میسازند؛ واقعیت برجام 
این اســت که این توافق برای ما آب و نان نشد؛ مشکات 
اقتصادی و معیشتی مردم را حل نکرد و فقط سرمایه های 

ملت ایران را هدر داد. 
وی خاطرنشــان کرد: همــه حامیان برجــام مانند آقای 
صالحی نگرش مغشــوش و پراکنده به برنامه جامع اقدام 

مشترک دارند.

نقدی بر مصاحبه رئیس سازمان انرژی هسته ای درباره برجام

جلیلی سفت گرفت پس ظریف شل گرفت
پراکنده گویی و تناقض گویی، واقعیت برجام است  

خروج آمریکا از برجام و فشار حداکثری، ریشه مشکالت است
سخنگوی وزارت خارجه چین با مقصر دانستن آمریکا در منحرف شدن 
مسئله هستهای ایران، گفت بازگشت واشنگتن به برجام و از سر گیری 

پایبندی به تعهداتش راه صحیح برای کاهش تنشهاست.
هووآ چونیینگ در صفحه شــخصی توئیتر خود نوشت: خروج آمریکا از 

برجام و فشار حداکثری آن بر ایران، ریشه اصلی انحراف مسئله هستهای 
ایران از مسیر درست آن است. وی سپس نوشت: بازگشت آمریکا به توافق و 

از سر گرفتن پایبندی به آن، راه صحیح برای کاهش تنشهاست سخنگوی وزارت 
خارجه چین سپس مهمترین بخشهای سخنرانی وانگ یی وزیر خارجه این کشور 
در نشست غیر رسمی وزرای خارجه اعضای برجام )ایران و گروه ۴+1( را اینگونه 
جمعبندی کرد: تاشهای بیوقفهای برای حفظ برجام و ضد فشار حداکثری باید 

انجام شود. مسئله پایبندی را منصفانه و بیطرفانه حل کند. فارس 

امیدوارم دولت بایدن به دقت روی بازگشت به برجام تمرکز کند
رئیس کمیته روابط خارجی ســنای آمریــکا در گفتوگویی به تصمیم 
دولت رئیســجمهور منتخب آمریکا برای بازگشــت به توافق هستهای 

پرداخت.
ویتو پتروچلی رئیس کمیته روابط خارجی ســنای آمریکا در بخشــی 

از یک گفت و گو با خبرگزاری اســپوتنیک خروج دولت دونالد ترامپ، 
رئیســجمهور فعلی آمریکا از توافق هســته ای)برجام(  در سال 2۰18 را  

خطرناک تلقی کرده و با توجه به تصمیم دولت جو بایدن رئیس جمهور منتخب 
آمریکا برای بازگشــت به این توافق گفت: امیدوارم دولت جدید بایدن به دقت 
روی ایــن موضوع تمرکز کنــد،  چراکه مطمئنم جهان بــه یک پلیس جهانی 
احتیاج ندارد بلکه قوانین بین المللی، سیاست های عدم اشاعه تسلیحات هسته 

ای و احترام به منشور سازمان ملل نیاز دارد. ایسنا 

شهید سلیمانی مهندس محور مقاومت بود
عضو دفتر سیاســی جنبش جهاد اســامی فلســطین تاکید کرد که 
ســردار سلیمانی تکیه گاهی برای تمام گروه های مقاومت و مهندس 

محور مقاومت بود.
خالد البطش، در پاسخ به ســوالی در رابطه با سردار سلیمانی گفت: 

شهید سلیمانی تکیه گاهی برای تمام گروه های مقاومت ملی و اسامی 
بود ؛تکیه گاهی برای ســرایا القدس، گردان های قسام و تکیه گاهی برای 

شهدای اقصی ، ابوعلی مصطفی، گردان های الناصر، حزب اهلل و تمام گروه های 
مقاومت در منطقه بود. وی خاطرنشــان کرد: این مرد)سردار سلیمانی( مهندس 

محور مقاومت بود و آمریکایی ها میزان خطر و اهمیت آن را درک کردند. 
البطش گفت: آمریکایی ها تاثیر گســترده سردار ســلیمانی در مقابله با دشمن 

صهیونیستی-آمریکایی و حمایت از مقاومت فلسطین را دیدند. مهر 
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 جزئیات مواضع برجامی جدید 
اروپایی ها به روایت وال استریت ژورنال

یــک روزنامه آمریکایــی جزئیات تازهای به گزارشــهای قبلی درباره 
مواضع برجامی جدید کشورهای اروپایی اضافه کرده است.

بعد از ادعای روزنامه گاردین که مدعی عقبنشینی کشورهای اروپایی از 
برخی مطالبات »برجامی« خود از ایران شده بود یک خبرنگار روزنامه 

واالستریتژورنال جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه کرده است. 
این روزنامه نوشته این گام اروپاییها یکی از موانع بالقوه بازگشت ایران 
به پایبندی به برجام، در صورت رفع تحریمها از سوی آمریکا و متعهد 

شدن آن کشور به قطعنامههای سازمان ملل را از میان برمیدارد. 
گاردین درباره موضع انگلیس نوشــته اســت: گمان میرود باور دولت 
انگلیس این اســت که تا هنگام دســتیابی به "پیشرفتهای محسوس" 
از جانب آمریکا و بازگشــت ایران به پایبندی به توافق، نیازی به طرح 
مســئله تمدید توافق نیســت. گاردین این مســئله را تحولی مهم در 
راســتای احیای برجام خوانده و نوشته کشورهای اروپایی موافقند که 
مذاکرات بر ســر تمدید توافق و قویتر کردن آن به زمانی دیگر موکول 

شود. 
موافقت وزیران خارجه ســه کشــور اروپایی با عدم طرح مطالبات جدید 
برجامی از ایران در جریان نخستین  نشست وزرای خارجه طرفهای برجام 
در سال جاری میادی صورت گرفته است.  روزنامه گاردین نوشته است: 
دراتفاقی که ممکن است یکی از مهمترین تحوالت باشد سه قدرت اروپایی 
رضایت دارند برای رایزنی در خصوص تمدید توافق و قویتر کردن آن صبر 
کنند. گاردین نوشته عدم طرح الزامات جدید از سوی طرفهای اروپایی در 

خصوص توافق جدید با ایران احیای زودهنگام برجام را آسانتر میکند.
یک دیپلمات ارشــد اروپایی گفت: »همه حاضران بر ســر میز موافق 
بودند که الزم اســت توافق حفظ شود و بایستی آمریکا را مجاب کرد 
که بازگشت به برجام، به همان شکلی که در حال حاضر هست و بدون 
گذاشــتن پیششرط برای آن یا تاش برای افزودن چیزی به آن، اقدام 
بهتری خواهد بود.« وی اضافــه کرد: اگر میخواهیم ایران به پایبندی 
کامل برگردد باید مشــوقهای اقتصادی که وعده داده بودیم را محقق 
کنیم. امروز تجارت بین کشــورهای اروپایی و ایران کمتر از آن چیزی 
اســت که قبل از توافق بود. الورنس نورمن، خبرنگار واالستریتژورنال 
با ارائه جزئیات بیشتر در خصوص مواض اروپاییها نوشته این کشورها 
هنــوز بر ضرورت »قویتری کردن مفاد برجام« و پرداختن به مســائل 

موشکی و منطقهای ایران در چارچو این توافق تأکید دارند. 
با این حال، به نوشته این خبرنگار واالستریتژورنال اروپاییها نمیخواهند 
پرداختن به این مســائل گســتردهتر به پیششرطی برای احیای برجام 
تبدیل شــود.  نورمن درباره گفتوگوهایی که روز دوشــنبه در نشست 
غیررسمی وزرای امور خارجه ایران و گروه 1+۴ )آلمان، فرانسه، انگلیس، 
روســیه و چین( مطرح شده نوشــت: یک منبع تأیید کرد که 3 کشور 
اروپایــی  بر ضرورت قویتر کردن مفاد توافق هســتهای و پرداختن به 
مسائل موشکی و منطقهای ایران تأکید کردند، اما ]از نظر آنها[ پرداختن 

در سالگرد ترور ناجوانمردانه شهیدان سپهبد 
» قاسم ســلیمانی« فرمانده نیروی قدس و 
»ابومهــدی المهنــدس« معاون ســازمان 
»الحشد الشعبی« عراق توسط دولت آمریکا، تعدادی 
از نمایندگان پارلمان این کشور بر لزوم پاسخ قاطع به 

این ترور تاکید کردند.
سردار ســپهبد حاج قاسم ســلیمانی فرمانده نیروی 
قدس و ابومهدی المهندس معاون ســازمان الحشــد 
الشــعبی عراق به همراه 8 نفر دیگر بامداد جمعه 13 
دی ۹8 در مســیر فرودگاه بغداد در اقدام تروریستی 
کاخ ســفید و بــه دســتور »دونالد ترامــپ« رئیس 
جمهوری آمریکا و با شــلیک از پهپادهای ارتش این 

کشور، به شهادت رسیدند.
در پیامد این اقدام تروریســتی کاخ ســفید، ســپاه 
پاســداران انقاب اســامی بامداد چهارشــنبه 18 
دیماه چندین فروند موشــک بالســتیک را به سمت 
پایــگاه آمریکایی »عیناالســد« در اســتان »االنبار« 
عراق شــلیک کرد. در پی این موشک باران، پنتاگون 
در چندیــن مرحله و به صــورت تدریجی اعام کرد 
که تعــداد 11۰ نفر از نیروهــای آمریکایی حاضر در 
پایگاه عین االســد دچار آســیب مغزی شده و تحت 
درمان قرار گرفتهاند. این جنایــت پلید آمریکا علیه 
فرماندهان شــهید سلیمانی و المهندس باعث شد که 
نمایندگان منتخب مردم عراق در پارلمان این کشور 
مصوبه اخراج نیروهای بیگانه از کشورشان را با وجود 
تاشهای آمریکا جهت جلوگیری از آن، تصویب کنند 
تا مرحله دیگری از مبارزه مردم عراق علیه اشغالگری 

آمریکا آغاز شود.
برخی تحلیلگران عراقی اقدام آمریکا در ترور ســردار 
ســپهبد ســلیمانی و المهندس فرماندهان عملیات 
پیروزی بر گروه تروریستی »داعش« را به خاطر خشم 
آمریکا از نقش بارز آنها در خنثیسازی توطئه واشنگتن 
و همدستان منطقهای آن در عراق دانستند که تاش 
میکردند با ایجاد و حمایت از این گروه تروریســتی، 

منطقه را وارد گستردهای از ناامنی و بیثباتی کنند.
این درحالی است که خود مقامات آمریکایی نیز اذعان 

کردهاند که واشنگتن داعش را ایجاد کرده است.
در ســایه مصوبــه پارلمان عــراق، فشــار گروهی از 

نمایندگان، سیاســتمداران، کارشناســان، گروههای 
مقاومت و مردم برای اخراج هرچه ســریعتر نظامیان 
آمریکایــی از عراق آغاز شــد و آنهــا در مصاحبهها، 
ســخنرانیها و مناســبتهای مختلــف از دولت عراق 

خواستند تا این مصوبه را اجرا کند.
همین فشــارها باعث شــد کــه آمریــکا مجبور به 
عقبنشــینی گام به گام درخصوص حضور اشغالگرانه 
خود در عراق شــود که بارزترین آنهــا در 28 مرداد 
۹۹ بود که ترامپ اعام کــرد که نیروهای آمریکایی 
را تا ســه ســال آینده از خاک عراق خارج میکند و 
به دنبال آن، ســتاد عملیات مشترک نظامی عراق در 
اول آذرمــاه ۹۹ اعام کرد که اولین گروه 5۰۰ نفری 
نظامیــان آمریکایی کار خروج خود از کشورشــان را 
آغاز کردند. فشــارها همچنین باعث شد که نظامیان 
آمریکایی پایگاههای خود در عراق را تخلیه کرده و به 
نیروهای مسلح این کشور تحویل دهند و فقط در دو 
پایگاه »عین االسد« در استان االنبار در غرب عراق و 
»الحریر« در منطقه اربیل در شمال این کشور محدود 

شوند.
در ســایه این موفقیتهای تدریجی عراقیها در بیرون 
راندن اشــغالگران آمریکایی از کشورشــان و نزدیک 
شدن به اولین ســالگرد ترور سردار سپهبد سلیمانی 
و المهنــدس فرماندهان عملیــات پیروزی بر داعش، 
تعدادی از نمایندگان پارلمان عراق ضمن ســتایش از 
رشــادتهای این فرماندهان شهید در نبرد با داعش و 
ســختیها و دشواریهایی که در این راه متحمل شدند، 
بــر تداوم گامها به منظور بیرون راندن کامل نظامیان 
آمریکایی تاکید میکنند، زیــرا این حضور را خطری 

برای حاکمیت کشورشان میدانند.
این نمایندگان همچنین معتقدنــد که بیرون راندن 
نظامیان آمریکایی  پاســخ به ترور فرماندهان شهید 
میباشــد که در راه مبارزه با تروریسم در سایه فتوای 

جهاد کفایی مرجعیت عالی دینی جانشفانی کردند.
در همین پیوند، »ســناء الموسوی« نماینده »ائتاف 
الفتح« به ریاست »هادی العامری« در پارلمان عراق، 
حضور نظامی آمریــکا را خطری برای حاکمیت ملی 
کشــورش میداند و گفت: خروج نیروهای آمریکایی 
از عراق خواســتهای روشــن و واضح است که حتی 

اشغالگران نمیتوانند آن را انکار کنند.
وی افــزود: مصوبه پارلمان بیانگــر رای اکثریت ملت 

عراق است که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
این نماینده عراقــی تاکید کرد: حضور نظامی آمریکا 
خطــری برای حاکمیت عراق به شــمار میرود و تنها 

منافع واشنگتن را تامین میکند.
فالخ الخزعلی رئیس فراکســیون »السند الوطنی« در 
پارلمان عراق نیز تاکید کرد که خون شهیدان فرمانده 
عملیات پیروزی بر گروه تروریستی داعش هرگز هدر 
نخواهد رفت و رمز پیروزی بر تروریســم و نقشههای 
خارجی به شمار میروند. وی افزود: پاسخ ما به ریخته 
شــدن خون این شهیدان همان اخراج کردن اشغالگر 
آمریکایی از عراق است. الخزعلی اضافه کرد: پارلمان 
از نزدیک موضوع جدول بندی خروج نیروهای بیگانه 
و در صدر آنها آمریکاییهــا را پیگیری میکند و برای 
بازخواست هر طرفی که تاش کند مصوبه پارلمان را 

نادیده بگیرد، اقدام خواهیم کرد.
عالیه نصیف نماینده پارلمان عــراق نیز به نوبه خود 
تاکید کرد که وظیفه شــرعی و اخاقی ایجاب میکند 

که ما اشغالگران را از خاک کشورمان اخراج کنیم.
وی افزود که حادثه شهادت المهندس معاون سازمان 
الحشد الشعبی عراق و همقطارانش با اخراج اشغالگران 

آمریکایی از کشور پاسخ داده خواهد شد.
به گفته این نماینده ائتاف دولت قانون که ریاســت 
آن را »نوری المالکی« نخستوزیر سابق عراق برعهده 
دارد، پارلمان این کشــور برای قدردانی از فرماندهان 
شــهید و همقطاران آنها، مصوبهــای را صادر کرد که 
دولت گذشته و کنونی را ملزم به جدول بندی خروج 

نیروهای بیگانه از عراق بدون هرگونه تعللی کرد.
این نماینده عراقی تاکید کرد که قوه مقننه از نزدیک 
کار قوه مجریه را درخصــوص اجرای مصوبه پارلمان 
درخصــوص لزوم پایــان دادن به حضــور آمریکا در 
خاک عراق دنبال خواهد کــرد. فاضل جابر الفتاوی 
نماینده »ائتاف الفتــح« در پارلمان عراق نیز تاکید 
کرد که مراســم گرامیداشتی که پارلمان اخیرا برگزار 
کرد، بیانگر واقعی خشــم عراقیها از جنایت آمریکا در 
به شــهادت رساندن فرماندهان شهید بود که زیر نظر 

»ترامپ ُکودن« انجام شد. ایرنا 

نمایندگان پارلمان عراق خواستار پاسخ قاطع به ترور 
فرماندهان شهید شدند
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