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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

شهریور پارسال کنسولگری ایران 
در بصره سوخت. جماعتی خشمگین 
از ضعف خدمــات عمومی و اجتماعی 
در عراق به ساختمان کنسولگری ایران 
در بصره حمله کردند و اموال موجود در 
آن را شکستند و بعد هم ساختمان را به 

آتش کشیدند. 
کمی قبل ترش خبری از قول رئیس 
اتحادیه هتلداران خراسان رضوی منتشر 
شده بود با عنوان ارائه خدمات جنسی 
شش هزار مسافرخانه در مشهد به زوار 
عراقی. خبر در فضای مجازی دست به 
دست می شد و خون ها بود که به جوش 
می آمد. خون خیلی هــا به جوش آمد؛ 
هرچند که رئیس اتحادیه هتلداران این 

خبر را تکذیب کرد.
خطر بمب گذاری هم که همیشــه 
وجود دارد؛ آبان پارسال انفجار یک بمب 
کنارجاده ای که در مسیر عزادارانی که به 
سمت کربال می رفتند، رخ داد، دو کشته 

و یک زخمی برجای گذاشت.  
آبان سال 95 انفجارهای تروریستی 
در ســامرای عراق ده ها زائر را شــهید 
و زخمی کرد که بیشــتر آنهــا ایرانی 
بودند. دو هفته پیش هم ستاد عملیات 

مشترک عراق از کشــف و انهدام یک 
شبکه تروریستی در ســامرا که برای 
انجام عملیات در اربعیــن عراق آماده 

شده بود، خبر داد.
خبرگزاری ایرنا در این باره به نقل از 
مرکز اطالع رسانی ستاد مشترک عراق 
گزارش داد: »این شبکه شامل شش نفر  
بود که در حــال برنامه ریزی و آمادگی 
برای انجام عملیات تروریستی در ایام 

زیارت اربعین بودند.«
مرزی که باز نشده، بسته شد!

با وجود تمام این کارشکنی ها، مراسم 
بزرگ اربعین که برای ایــران هم ابعاد 
سیاســی و هم مذهبی دارد، هر ساله 
برگزار شده است؛ امسال اما تنش ها در 
عراق کار را تا بستن مرزهای میان ایران 

و عراق پیش برده است. 
عبدالرضا رحمانی فضلی، یک هفته 
پیش خبر داد که آمادگی های الزم برای 
حضور سه میلیون نفر در مراسم اربعین 
تدارک دیده شده است. او ابراز امیدواری 
کرد که با توجه به تجربیات چند ساله 
در برگزاری مراسم اربعین و همچنین 
اضافه شــدن مرز خسروی، تسهیالت 
بهتــر و خدمات مناســب تری به زوار 

ارائه شود.
اما هنوز چهــار روز بیشــتر از این 

اظهارات نگذشته بود که مرز خسروی 
به دلیل مشکالت بغداد و به درخواست 
طرف عراقی بســته شد. مرز خسروی، 
نزدیکترین مسیر عبور زوار به عتبات 
عالیات است که سال ها بســته بود؛ تا 
اینکه 15 شهریور امسال با حضور وزاری 
کشــور ایران و عراق بازگشایی شد؛ اما 
آشــوب ها در بغداد ظرف تنها سه روز 
چنان پیش رفت که بنا به مصالح امنیتی 
این مرز دوباره بسته شد. حتی مرز چذابه 

نیز بسته شد. 
هشدار وزارت خارجه و 
بی اعتنایی هزاران زائر

از چهار مرز مشخص شده برای ورود 
زائران اربعین به عراق، دو مرز شلمچه و 
مهران باز ماندند، اما وزارت خارجه ایران 
روز پنجشنبه طی اطالعیه ای، ضمن 
»ابراز تاسف از بروز برخی ناآرامی های 
پراکنده در چند شهر عراق«، اعالم کرد: 
»وزارت امور خارجه با تاکید بر اهمیت 
راهپیمایی عظیم اربعین سید و ساالر 
شهیدان و ضرورت برگزاری شکوهمند 
این کنگره عظیم، از عموم مردم متدین 
ایران و عاشقان اهل بیت )ع( درخواست 
می نماید سفر خود به عراق را تا آرام شدن 
شرایط در آن کشور به تاخیر انداخته و به 
هشدارهای مسئولین سیاسی و امنیتی 

اربعین توجه کامل داشته باشند.«
با این حال رئیس قرارگاه ویژه اربعین 
در مرز مهران، دیــروز به ایرنا گفت که 
تردد زوار اربعیــن از این گذرگاه مرزی 
تا 10 برابر افزایش یافته است. او گفته که 
در 24 ساعت گذشته نزدیک به 5۷ هزار 
نفر از مرز مهران تردد کردند در حالی که 
چهارم ماه صفر سال گذشته این میزان 

تنها پنج هزار و 2۸0 نفر بود!
 تالش برای به میان کشیدن 

پای ایران
عراق چند روزی اســت که درگیر 
اعتراضات خونبار است؛ منابع خبری 
تعداد کشته شدگان حوادث این چند 

روزه را دست کم تا 30 نفر اعالم کرده اند. 
بر همین اساس بســیاری آشوب های 
اخیر در عراق را طرح »تابســتان داغ« 

آمریکا برای عراق می دانند. 
در ایــن میان برخی منابع ســعی 
می کنند تا به ایران در این تنش ها نقش 
برجسته ای بدهند. برخی رسانه های 
خارجی که عمدتا رسانه های سعودی 
و صهیونیستی هستند، مدعی شده اند 
که تظاهرات عراقی هــا در اعتراض به 
گسترش نفوذ ایران در این کشور شعله ور 
شده است؛ حتی تصاویری از آتش زدن 
پرچم ایران از سوی معترضان عراقی و یا 
شعارهایی علیه ایران در فضای مجازی 
منتشر شده اســت.  روزنامه اینترنتی 
»المرصد« عربســتان روز پنجشنبه 
تصاویــری از آتش زدن پرچــم ایران 
در عراق منتشــر کرد که بعد مشخص 
شــد این تصاویر مربوط به تظاهرات 
ســال گذشــته اســت که در روزنامه 

»الشرق االوسط« منتشر شده بود. 
شعارهای سیاسی در اعتراضات 

معیشتی
تظاهراتی که در عــراق در جریان 
اســت، علیه دولت عادل عبدالمهدی 
اســت که روابط خوبی با ایران دارد. او 
این روزها نقش میانجــی میان ایران 
و عربســتان را نیز بــازی می کند، اما 
مشخص اســت که بابت این روابط به 

شدت تحت فشار است.
شــعارهایی که در تظاهرات عراق، 
علیه حاکمیت ایران سر داده می شود، 
شاهد این ادعاست که آنچه در جریان 
اســت، صرفا تظاهراتی خودجوش و 
بی طرف برای مطالبات معیشتی نیست؛ 
بلکه خط و خطوط سیاسی مشخصی 

دارد که اتفاقا با ایران نیز عناد دارد.
در ایران اما با توجه به همزمانی این 
آشــوب ها با ایام اربعین، بسیاری آن را 
توطئه برای ممانعت از برگزاری مراسم 
اربعین تعبیر می کنند. آیت اهلل امامی 
کاشانی، امام جمعه موقت تهران دیروز 
در خطبه های نماز جمعه، با اشــاره به 
نقش دشمنان در گسترش ناآرامی ها در 
عراق، گفت: »تمام تالش دشمنان این 
است که برای اربعین حسینی مزاحمت 
ایجاد کننــد، اما راهپیمایــی اربعین 
حسینی پرشورتر از سال های گذشته 

برگزار خواهد شد.«

ایران همچنان در تدارک یک 
اربعین باشکوه

ایران همزمان در حال تدارک مراسم 
اربعین و رایزنی برای بازگشایی مرزهای 
بسته شده است. در بحبوحه این تنش ها، 
اسد قاسمی، فرماندار مهران دیروز خبر 
داده که »تجهیــزات و امکانات برپایی 
موکب های 14 اســتان کشــور برای 
استقرار در طول مسیرهای داخل خاک 
عراق، مجوز تردد و خروج از مرز مهران را 

دریافت کرده اند.«
مسعود بهرام نژاد، دبیر ستاد اربعین 
استاد کرمانشاه نیز دیروز به ایسنا گفته 
است: »پیگیری ها برای تامین امنیت 
کامل زوار در مســیر مرز خسروی به 
ســمت عتبات ادامه دارد و خوش بین  
هستیم که این مرز به زودی برای تردد 

زائرین باز شود.«
او تصریــح کــرده کــه در طرف 
ایرانی هیچ مشــکلی برای بازگشایی 
مرز خســروی وجود ندارد. مقامات 
ایرانی بنا دارند که راهپیمایی بزرگ 
اربعین را مانند هر سال برگزار کنند و 
همچنین امید دارند که دولت عادل 
عبدالمهدی به زودی شــرایط را در 

عراق آرام کند.
اما در این صــورت نیز، یک موضوع 
در این ماجرا روشن است و آن اینکه دو 
کشــور برای برقراری روابط دوستانه و 
موثر با یکدیگر، با چالش های متعددی 
مواجه هستند. تالش هایی که در طول 
این چند ســاله برای برافروختن شعله 
دشــمنی میان دو ملت و کشور ایران 
و عراق صورت گرفتــه، گویای همین 

ادعاست.

عراق در آستانه اربعین، صحنه تظاهرات خونین است؛

آشوبی که مرزها را بست

خبر

رئیس سازمان اطالعات ســپاه از شکست 
»طراحی ســرویس های عبری-عربی« برای 
ترور سرلشکر حاج قاسم سلیمانی و دستگیری 
تیم ترور توسط سازمان اطالعات سپاه خبر داد. 

به نوشته ســپاه نیوز، حجت االسالم حسین 
طائب در بیست و سومین مجمع عالی فرماندهان 
ســپاه افزود: اینها آنقدر بــه موفقیت طراحی 
و عملیات خــود اطمینان داشــتند که حتی 
نخســت وزیر خبیث رژیم صهیونیستی مدتی 
قبل اظهار کرده بود که ما ســردار سلیمانی را 
ترور می کنیم اما به یاری خداوند نتوانســتند و 

ســربازان گمنام امام زمان )عج( در سپاه موفق 
به دستگیری تیم و خنثی سازی توطئه شدند.

وی با اشاره به شکست فتنه های مختلف برای 
جمهوری اسالمی، اظهار کرد: آنها با سرخوردگی 
از ناتوانی در اقدامات ضد امنیتی و نیز عملیات 
علیه مقرهای سپاه، برنامه ریزی چند ساله خود 
برای ترور سردار حاج قاسم سلیمانی را عملیاتی 
کردند تا بتوانند وی را در داخل کشور و در استان 

کرمان هدف قرار دهند.
رئیس سازمان اطالعات ســپاه توضیح داد: 
در این طراحی قرار بود تیم تروریستی وابسته و 

اجیر شده با ورود به کشور در ایام فاطمیه، محلی 
در جوار حسینیه مرحوم پدر سردار سلیمانی را 
خریداری کرده و با اســتقرار در آن 350 تا 500 
کیلو مواد منفجره را تهیه و از طریق ایجاد کانال 
در زیر حسینیه قرار دهند تا زمانی که این سردار 
عزیز به رسم همه ساله در ایام تاسوعا و عاشورا در 
این حسینیه و در جمع عزاداران حسینی حضور 

می یابند، آن را منفجر کنند.
حجت االسالم طائب با بیان اینکه آنها با این 
اقدام شــوم درصدد بودند یــک جنگ مذهبی 
را راه اندازی و بگویند مســئله انتقــام داخلی 

بوده اســت، ادامــه داد: اعضای ایــن تیم پس 
از دســتگیری گفتند می خواســتیم عملیات 
ایام فاطمیه را به ایام محرم و تاســوعا و عاشورا 

بیاوریم تا با ترور ســردار سلیمانی اتفاق بزرگی 
 را برای بر هم زدن اوضاع داخلی و افکار عمومی 

رقم زنیم.

روایت طائب از نقشه ترور سردار سلیمانی
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احضار سفیر در پی بازداشت 
یک خبرنگار روس

به گزارش ایسنا، به نقل از اسپوتنیک، ماریا 
زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه 
اعالم کرد که مهدی ســنایی، سفیر کشورمان 
در مسکو در پی بازداشــت یک خبرنگار روس 
در ایران بــه وزارت امور خارجه روســیه احضار 
شده است. همچنین تیمور شافیر، دبیر اتحادیه 
روزنامه نگاران روسی گفت که این نهاد در تالش 
است تا برای کسب اطالعاتی درباره این رخداد 
با طرف ایرانی و مشــخص کردن اتهامات علیه 
این شهروند روس تماس بگیرد. مقامات رسمی 
کشــورمان هنوز درباره این خبر واکنشی نشان 
نداده اند. گفته شده این خبرنگار روس به دنبال 

جاسوسی برای رژیم صهیونیستی بوده است.
    

سرپرست موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی:

ایران همکاری خود را با آژانس  
بهبود داده است

به گزارش ایلنــا به نقل از رویتــرز، »کورنل 
فروتا«، سرپرست موقت آژانس بین المللی انرژی 
اتمی با تاکید بر اینکه ایران همکاری های خود را با 
آژانس بهبود داده است، گفت که ما طی هفته های 
گذشته مذاکرات بسیار فعالی با ایران در خصوص 
مسائل فنی و همچنین در ســطوح باالتر انجام 
داده ایم. وی افزود: تعاملی بین دو طرف وجود دارد 
و این یک فرایند در حال انجام است و من نمی توانم 
درباره نحوه پایان یافتن آن، از پیش قضاوت کنم. 
این تعامل هم به معنی حل کامل تمامی مشکالت 

نیست اما گامی در مسیر درست است.
    

سخنگوی وزارت خارجه:

فرانسه حق دخالت در موضوع 
عادلخواه را ندارد

سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه 
کشورمان در واکنش به اظهارات مداخله جویانه 
سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در خصوص 
فریبا عادلخواه گفت: تابعیت مضاعف اتباع ایرانی 
وفق قوانین جمهوری اسالمی ایران به رسمیت 
شناخته نشده و لذا خانم عادلخواه یک تبعه ایران 
محسوب می شود و پرونده وی نیز در چارچوب 
قوانین دادرسی عادالنه کشــور با دقت توسط 
قوه قضائیه در حال رسیدگی می باشد. موسوی 
مداخله وزارت خارجه فرانســه در پرونده اتباع 
ایــران را فاقد موضوعیت و وجاهــت و به منزله 

دخالت در امور داخلی ایران دانست.
    

بعیدی نژاد خبر داد؛

پرداخت غرامت ۱.۲ میلیارد 
پوندی انگلیس به بانک ملت

حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلستان در 
توئیتی در صفحه شخصی خود نوشت: غرامت 
1.2 میلیارد پوندی دولت انگلیس به بانک ملت 
پرداخت شد. وی ادامه داد: غرامت دولت انگلیس 
به بانک ملت که بر اســاس رأی چهار ماه پیش 
دادگاه باید به آن پرداخت می شد، پرداخت شده 
اســت. غرامت بر مبنای رأی دادگاه بریتانیا و به 
علت غیرقانونی بودن تحریم هایی می باشد که از 
خزانه داری انگلیس از سال 2009 میالدی برای 

چند بر علیه بانک ملت اعمال کرده بود.
    

سرنوشت انتخابات در دست 
پول های کثیف!

محمدجواد کولیوند، رئیس کمیســیون 
شــوراهای مجلس به »اعتمادآنالین« گفت: 
بخشــی از پول های کثیف ممکن اســت به 
انتخابات ســرریز شــود که قطعــاً در تعیین 
سرنوشــت انتخابات تاثیرگذار اســت. وی با 
تاکید بر ضرورت توجه دســتگاه های نظارتی 
و امنیتی به این موضوع، افــزود: نمی گوییم 
نامزدی مجلس خــرج ندارد، امــا نباید این 
هزینه کرد خــارج از عرف باشــد. آن فرد باید 
بداند هزینه کردهای غیراستانداردش برای او 
در آینده مشکل ساز و دردسرآفرین خواهد بود.

    
بهرام قاسمی حادثه خشونت بار 
اخیر در پاریس را محکوم کرد

سفیر کشورمان در فرانسه حادثه اخیر در این 
کشور و کشته شدن تعدادی از نیروهای پلیس 
را محکوم کرد. به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی 
ضمن محکوم دانستن حادثه خشونت باری که 
به کشته شدن تعدادی از نیروهای پلیس در شهر 
پاریس منجر شد با خانواده و بازماندگان تمامی 
قربانیان این حادثه اسفبار ابراز همدردی کرد. رو 
پنجشنبه چهار تن از نیروهای پلیس فرانسه در 
حمله فردی با چاقو در پاریس کشته شدند. این 

حمله پنج زخمی هم بر جای گذاشت.

برخی منابع سعی می کنند 
تا به ایران در این تنش ها 
نقش برجسته ای بدهند. 
برخی رسانه های خارجی 

که عمدتا رسانه های 
سعودی و صهیونیستی 
هستند، مدعی شده اند 

که تظاهرات عراقی ها در 
اعتراض به گسترش نفوذ 

ایران در این کشور شعله ور 
شده است

وزارت خارجه ایران طی 
اطالعیه ای، ضمن »ابراز 

تاسف از بروز برخی 
ناآرامی های پراکنده در 
چند شهر عراق«، اعالم 

کرد که مردم متدین ایران 
و عاشقان اهل بیت )ع( 

سفر خود به عراق را تا آرام 
شدن شرایط در آن کشور 

به تاخیر اندازند

 رئیس فراکســیون امید مجلس گفت: در انتخابات 
مجلس دهم به خاطر خرد جمعی برخی افراد شایسته را 
در لیست قرار ندادیم و در برخی حوزه ها هم به خاطر رد 
صالحیت ها افراد مشهور به اصولگرای معتدل را در لیست 
قرار دادیم که البته همین افراد بعد از ورود به مجلس راه 

خود را از ما جدا کردند.
محمدرضا عارف در دیدار با اعضای شــورای مرکزی 
مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه و اعضای شورای 
هماهنگی جبهــه اصالحات قم، افــزود: اتفاقا ضربه ای 
که لیســت امید خورد از شــهرهایی ماننــد قم و برخی 
کالنشــهرهای دیگر و در جریان بستن لیست انتخاباتی 
شــروع شــد. به گزارش پایگاه خبری امیدنامه، عارف با 
اشــاره به لیســت های جعلی در انتخابات شورای شهر 

ســال 96، اظهار کرد: بعد از تشــکیل فراکسیون امید با 
هجمه هایی از درون و بیرون جریــان اصالحات مواجه 
شدیم، در حالی که تنها یک ماه از تشکیل این فراکسیون 
گذشــته بود؛ جالب اینکه عمده این هجمه ها از ســوی 
افرادی بود که با لیست امید وارد مجلس شدند و راه خود 

را از ما جدا کردند. 

نامه نیوز نوشت: عضو حزب موتلفه با بیان اینکه آقای ناطق 
نوری از اول هم عضو جناح اصالح طلب یا نزدیک به آن نبوده 
است، گفت: ایشان مستقل و دارای کارنامه ای است و جایگاه 
سیاسی انقالبی و ارزشی ایشان مشخص است. حسین انواری، 
از فعاالن سیاسی اصولگرا و عضو حزب موتلفه درباره حضور 
اخیر ناطق نوری پس از یک دهه در جلسه جامعه روحانیت 
مبارز گفت: آقای ناطق نوری از ابتدا همراه با جامعه روحانیت 
مبارز بوده و هســتند. اکنون هم احساس ضرورت و تکلیف 
کردند. ما به  عنوان اعضای حزب موتلفه ایشــان را به خاطر 
این اقدام خوبی که کردند، تحسین می کنیم. وی در پاسخ 
به اینکه این رویداد ممکن است به خاطر نزدیکی انتخابات 
مجلس شورای اســالمی و خبرگان رهبری رخ داده باشد، 
افزود: این مسئله موضوعیت ندارد. ایشان در این برهه زمانی 

تشخیص شان بوده است که در این جلسه شرکت کنند و هنوز 
هم بحثی از انتخابات و مجلس خبرگان مطرح نشده است. این 
مسئله نیاز به تحلیل ندارد. آقای ناطق از عناصر دیرین انقالب 
بوده و سوابق مهمی از صدر انقالب دارد. وی عالقه مند به نظام 
است و اگر ضرورتی برای نظام حس کند، خواهد آمد. بنده با 
ایشان صحبتی نکردم اما برداشت من از اقدام ایشان این است.

رئیس فراکسیون امید مجلس:

لیست امید از کالنشهرهایی مانند قم ضربه خورد
تحلیل عضو حزب موتلفه از نشست و برخاست ناطق نوری با اصالح طلبان:

 ناطق تعلقی به اصالح طلبان نداشته و ندارد


