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عراق به کدام سو می رود؟
به رغم تبلیغات پرهزینه و یک ماهه کاندیداها،
انتخابات پارلمانی ۲۰۲۱عراق با کمترین اقبال
از سوی مردم مواجه شده است .انتخاباتی که
البته به لحاظ اهمیت برای اوضاع داخلی عراق
و حتی تاثیراتش بر همسایگان غیر قابل چشم
پوشی اســت .انتخابا ت ســال  ۲۰۱۸قبل از
امسال رکــورد پایینترین مشارکت را با ۴۴
درصد از آن خود کرده بود اما مشارکت امسال
از آن هم پایینتر آمــد .واقعیت ایــن اســت که
ثبت پایینترین میزان مشارکت در انتخابات
بیش از همه ناشی از نارضایتی مردم از وضعیت
اقتصادی و ناامیدی آن ها به تغییر از طریق
صندوقهای رأی است .مردم عراق با چالشهای
مهم اقتصادی و اجتماعی به خصوص بیکاری،
فقر و تورم و همچنین کمبود برق دست و پنجه
نرم میکنند و با رای ندادن نشان دادند امیدی
به تغییر شرایط در این کشور حتی از طریق جابه
جایی نخبگان سیاسی ندارند .بر اساس بسیاری
ازنظرسنجی ها از جمله مرکز سیاست گذاری
عمومی رواق بغداد ،درحالی که مسائل سیاسی
و مذهبی در اوج توجهات مردم در انتخابات سال
 2005بود ،در این دوره مسائل اقتصادی توجه و
اولویت نخست عراقی ها را شکل می دهد.البته
نباید از این موضوع غفلت کرد که عراق در مقایسه
با سا لهای گذشته وضعیت امنیتی به مراتب
بهتری دارد .درواقع در حالی که هنوز تهدیدهای
تروریستی در عراق وجود دارد برگزاری انتخابات
در فضای امن و با کمترین مشکل امنیتی نشان
داد محیط عراق نسبت به گذشته تغییر کرده
و دولــت آینده دغدغه امنیت نظامی کمتری
دارد اما باید دغدغه امنیت اجتماعی ناشی از
نارضایتی مردم را جدی بگیرد .با این حال اخبار
نسبتا قطعی حاکی از صدر نشینی «صدر» است.

مشارکت پایین در استان های شیعه نشین،
رعایت نکردن موازین قانونی و تشکیالتی توسط
برخی از فرماندهان حشد و دادن بهانه الزم
برای مظلو منمایی جریانات ضدشان ،رعایت
نکردن ابتداییات در هماهنگی و یکدست کردن
گروه های همسو با مقاومت و پخش کردن آرا
در فهرست هــای گوناگون باعث شکست از
جریان منسجم صــدر شــده اســت .توضیح این
که در این انتخابات ،فهرستهای انتخاباتی
که در گذشته حضور داشتند ،دچــار انشعاب
شدند .بــرای مثال در میان گرو ههای شیعی،
ائتال فهای بــزرگ الفتح ،النصر ،ســائــرون و
دولــت قانون با انشعاب مواجه شده و احزاب
حاضر در ایــن فهرستها به صــورت حزبی یا
مستقل و انفرادی به میدان انتخابات پا نهادند.
دراین بین قدرت بسیج انتخاباتی جریان صدر
در نظام انتخاباتی جدید و در غیاب مشارکت
باال به نفع این جریان شد .افــزون بر این یکی
از اصلی ترین موضوعات این دور از انتخابات،
مقابله با فساد بود .ازسویی رقبای صدر مانند
المالکی در این موضوع دست برتر را ندارند و از
سوی دیگر پیشینه سیاستورزی مقتدی نشان
میدهد که وی با وجود تلون گفتاری و رفتاری
همزمان فردی «در قدرت» و «بر قدرت» است و
تالش میکند میان این دو با ژستی ضدفساد
گام بردارد .حاال نیزبر اساس قانون عراق ،پیروز
انتخابات باید نخست وزیر بعدی این کشور را
انتخاب کند اما بسیار بعید است که یک ائتالف
بتواند اکثریت کرسیهای پارلمان را از آن خود
کند و در نتیجه مجبور به ائتالف با گرو ههای
دیگر خواهد شد .این فرایند طوالنی است و البته
می توان دو سناریوی کلی برای آن متصور بود:
نخست ترکیب صــدر ،حکیم ،العبادی ،حزب
دموکرات کردستان و الحلبوسی و دوم ترکیب
ائتالف فتح ،دولت قانون ،فالح فیاض و احتما ًال
ائتالف العزم .در وضعیت نخست ،مهمترین
رکــن فراکسیون اکثریت ،ائتالف صدر یها
با بارزانی ها یعنی حزب دموکرات کردستان
خواهد بــود .در ایــن صــورت ،مهمترین گزینه
برای نخستوزیری مصطفی الکاظمی است.
اگرچه صــدر یهــا در حــال تبلیغات روی یک
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فرد منتسب به جریان خود هستند اما احتما ًال
درنهایت روی الکاظمی توافق خواهند کرد .در
صورت تحقق سناریوی دوم ،شرایط پیچیدهتر
میشود .در چنین حالتی ،عالوه بر این که برخی
اختالفات میان ائتالف فتح و کتائب حزبا...
کمرنگ میشود ،اگر به طور مثال همان طور
که اشاره شد ائتالف دولت قانون نوری المالکی
که به نظر می رسد نتایجی بهتر از دوره قبل
کسب کرده است بتواند در کنار فتح ،بخشی
از کردها و شخصیتهای سنی مانند خمیس
الخنجر  ،فراکسیون قابل قبولی را با حداقل
 ۱۰۰نماینده شکل دهد و فراکسیون رقیب
قدرتمندی در مقابل آنان نباشد ،دیگر نمیتوان
چندان به الکاظمی فکر کــرد .این جاست که
گزینههایی مانند المالکی و حتی دیگران به
صحنه میآیند و حتی شاید ایران نیز برای عبور
از الکاظمی انگیز ههای الزم را پیدا کند .در
مجموع مـیتــوان پیشبینی کــرد که هرچند
اکثریت پارلمان عراق را جریانات متعلق به طیف
شیعیان تشکیل خواهند داد اما به دلیل وجود
اختالفات فراوان میان جریانات این طیف ،عراق
شاهد روزهــای سختی تا انتخاب نخستوزیر
برآمده از مجلس آینده خواهد بود .حساسیت
انتخاباتی پارلمان عراق تنها در داخل این کشور
حــس نمیشود بلکه کشورهای منطقهای و
فرامنطقه ای از جمله جمهوری اسالمی ایران،
ترکیه ،آمریکا و عربستان به صــورت جدی در
حــال رصــد تحرکات انتخاباتی در ایــن کشور
هستند چراکه عــراق اکنون به صحنه رقابت
منطقهای و بینالمللی بین قدرتهای منطقهای
و بینالمللی تبدیل شده است و هر کدام از آنها
تمایل دارند نخستوزیری بر سرکار آید که منافع
این کشورها در عراق به خطر نیفتد ،با این حال با
توجه به باال رفتن وزن جریان صدر در معادالت و
بر اساس رویدادها و روندهای موجود و در صورت
وقوع هرکدام از دو سناریوی باال ،احتماال چالش
های پیش بینی نشده ای پیش روی گروه های
مقاومت و ایران در عراق بروز کند ،مسئلهای
که با مطلوبیتهای بعض ًا متناقض فعلی میان
گرو ههای شیعه میتواند با گذشت زمــان نیز
تشدید شود.

رئیس جمهور در آیین بازگشایی سال تحصیلی جدید دانشگاهها:

تحوالت در کشور حتما باید بر پایه علم باشد نه سلیقه
رئیس جمهور با اشــاره به ضــرورت ایجاد تحول
در کــشــور ،دانشگاه را مرکز ایــن تحول اعــام
کرد و گفت :تحول مــورد نیاز ما در کشور حتما
باید علم پایه باشد ،در غیر این صــورت سلیقه،
نظرات و دیدگاه های مدیر و مدیرانی خواهد
بود که در ادواری اجرایی می شود و بعد از مدتی
معلوم می شود که پایه علمی نداشته است.به
گــزارش دولــت ،آیت ا ...رئیسی ظهر دیــروز در
آیین بازگشایی رسمی سال تحصیلی -۱۴۰۰
 ۱۴۰۱دانشگا هها و مراکز پژوهشی و فناوری
کشور ،در دانشگاه تهران افزود :دانشگاهها باید
برای حل مسائل کشور به کمک دولت بیایند و
باالتر از آن ،اتاق فکر دولت باشند ،روشن فکران
کسانی هستند که در جایگاه دید هبانی به رصد
مسائل جامعه میپردازند ،به موقع درباره آسیبها
هشدار و برای رفع آن ها راهکار ارائه میدهند.
نباید به هیچ حرف تازهای بیتوجه بود

آیــت ا ...رئیسی گفت :همه بخشهای جامعه
باید به نظریات و سخنان دانشگاهیان و صاحب
نظران توجه کنند و کرسیهای آزاداندیشی و
نظریهپردازی در دانشگا هها بیش از پیش رونق
بگیرد ،نباید به هیچ نظریه نو و حــرف تــاز های
بیتوجه بود ،هر چند تاکنون از سوی هیچ استاد
و صاحب نظری بیان نشده باشد .رئیس جمهور
در ادامه با بیان این که برنامههای دولت سیزدهم
بــرای ساختن ایــران قــوی نیازمند حرکت قوی
در تولید علم است ،تصریح کرد :قدرت فقط در
ساخت موشک نیست ،اگر چه پیشرفت در این
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پیامك2000999 :

••یکی نیست بپرسه االن چرا ممنوعیت های
شبانه برداشته نمی شه؟ ظاهرا قصد برداشتن
ندارند ،حتی اگه کرونا کال تموم بشه!
•• شبکه خبر میگفت به علت سرد شدن هوا
از مردم می خواهیم کمتر گاز مصرف کنند
تا قطعی نداشته باشیم .هنوز ما بخاری و
شوفاژ رو روشن نکردیم! نکنه باید غذا رو هم
ن میشه
با هیزم طبخ کنیم؟ چه جوری روشو 
به جای حل مشکل ،همه چی رو گردن مردم
بیندازند؟
••خطاب به شهروندی که گفته بود «تا چند
ماهی وجود دولت قبل کیسه بوکس خوبیه»
می گم :یادتون رفته که دولت قبل هشت سال
تمام به جز مشت زدن به احمدی نژاد هنر
دیگری نداشت؟
•• آقــای رئیسی! یکی از وعــده هــای شما
حمایت از بورس بود .همه چیز داره روز به روز
گرون می شه .ولی سرمایه ما روز به روز آب
می شه .حمایت از بورس همین بود؟! لطفا
پیغام من رو به گوش ایشان و تیم اقتصادی
شان برسانید.
••روزنامه ای که نمی تواند از حقوق خودش
دفــاع کند و جلوی ارشــاد و متولیان گرانی
بایستد چطور می تواند از حقوق و مشکالت
مردم دفاع کند؟
••اون قدر میوه گــرون شده که من حساب
کــردم اگه میوه نخوریم پول دوا و دکترش
ارزون تر در میاد.
••در یک لحظه همه لبنیات را گران کردند و
این  10درصد تخفیف مایه ننگ است که یک
وزیر از راه رسیده حرفش را بزند!
•• این که با دنیا ارتباط نداشته باشیم به اسم
پیشرفت داخلی و اتکا به جوانان و محصوالت
داخــلــی فقط گــول زدن خــودمــان اســت.
پیشرفته ترین کشورها هم با یکدیگر ارتباط
دارند و در صنعت و فناوری با هم کار میکنند.
این روش کــشــورداری داخلی مان فقط به
درد سیاستمداران می خورد تا ضعف ها را
سرپوش بگذارند.
••هــنــوز حــرف هــای ظــریــف دربــــاره شهید
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حاج قاسم و مقاومت را یادمان نرفته و باز
حرف جدیدی درباره کلمه تعلیق در برجام
میشنویم .واقعا وزیر خارجه از متن برجام
خبر نداشته و امضا کرده است؟
•• گویی این جریمه های منع تردد شبانه زیر
زبان دولت مزه کرده.
•• یککیلوبادامزمینیخریدم 80هزارتومان!
همان بادام زمینی هایی که قبال به بادام خاکی
مشهور بود و فقط فقرا می خوردند! حاال فقط
اشراف می توانند بادام بخرند!
•• روزنامه را گران و از ابعاد و تعداد صفحات
کم کردید و طبق رویه اربابان تان رفتار و خون
مردمرادرشیشهمیکنید.ایننشدمسلمانی.
کمی از کشورهای نامسلمان یاد بگیرید.
•• آقای رئیسی! حاال که مشهد در وضعیت
زرد کــرونــایــی قـــرار دارد چــرا ســتــاد ملی
کرونای روحانی محدودیت تردد شبانه را لغو
نمیکند؟ تا کی کارگزاران دولت روحانی
باید ما ملت ایــران را آزار و اذیت کنند؟چرا
آ نهــا به وسیله دوربین هــای پلیس راهــور
جیبهای مــردم را خالی مــی کنند؟مگر
ما ملت ایــران ازگرانی کم زجر می کشیم؟
تقاضای رسیدگی داریم.
•• عمده مسئله ما در گرانی لبنیات و گوشت
بحث گرانی خــوراک دام و طیور اســت که
90درصــد آن وارداتــی اســت .آقــای رئیسی
کسی را برای این امر بگذارد و نظارت مستقیم
داشته باشد و خوراک ارزان به دامداری ها و
مرغداری ها بدهد تا این خوراک اصلی و عمده
مردم با قیمت منطقی به دست مان برسد و
مردم دچار کمبودهای تغذیه ای نشوند.
•• وقتی آقای رئیسی نامزد ریاست جمهوری
شد شرایط اقتصادی کشور را میدانست،
ایشان قول داد در قدم اول نرخ تورم را نصف
و سپس تک رقمی کند .بنابراین ایشان با
تمهیداتی باید قدم اول را محکم بر می داشت
حال آن که افزایش تورم روزانه و صعودی است!
••روزنامه محترم خراسان با تغییر صفحات
روزنامه به ویژه ورزشی اشتباه بزرگی را رقم
زده اید .قیمت را باال ببرید ولی صفحه ورزشی
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را تغییر ندهید و مشتریان خود را ناراحت
نکنید و از دست ندهید.
•• چــرا دروغ می بندید؟ آقــای رئیسی کی
و کجا وعــده داد که یک هفته ای ارزانــی و
فراوانی می آورد ،کمی از خدا پروا کنید.
•• دعا می کنم که روزنامه کال تعطیل نشود که
ما بدجور وابسته به روزنامه شدیم .ان شاءا...
وضع اقتصاد خوب بشود و باز هم شاهد ویژه
نامه های جیم و خراسان ورزشی و ....باشیم.
•• این چه وام ودیعه مسکنی است که این قدر
بانک ها سخت گیری می کنن که کسی نتونه
بگیره؟ ضامن کارمند از کجا بیاریم آخه؟!
••کاش یک نفر بگوید روش صحبت کردن با
آدم های متکبر چطوری است؟
•• من کارگر بازنشسته سالمند رفتم پنیر
300گرمی بگیرم دیدم قیمت آن مشخص
نیست! گفتم چند؟ گفت 20هــزار تومان!
یعنی کیلویی 70هزار تومان! می خواهم به
تعزیرات حکومتی بگویم کجای کار هستی؟
•• اگــر ق ــرار بــاشــد خــودمــان را گــول نزنیم
میتوان گفت دلیل اصلی نبود مدیریت و
برنامه ریــزی مسائل در سطح کالن کشور
نبود احــزاب و تشکیالت قدرتمند سیاسی
واقعی است .مادامی که افراد در انتخابات
به صورت فردی شعار بدهند چون پشت این
شعارها هیچ برنامه عملی و کاربردی مدون
نشده است روزمرگی تنها هدف و عمل پیش
روی مسئوالن خواهد بود.
•• چند روز پیش برای تزریق واکسن کرونا
به یکی از مراکز تجمیعی مراجعه کــردم.
نگهداری واکسن هنگام تزریق برایم مهم
بود که واکسن کارآمدی را دریافت کنم که
رعایت شده بود .ان شاء ا ...همه جا به این
موضوع دقت کنند.
••از قدیم گفتن «ز گهواره تا گور دانش بجوی»
چه عیبی دارد وزیر محترم آموزش و پرورش
در راستای تعلیم و تربیت به احیای اکابر
یا همان آموزش بزرگ ساالن اقدام عاجل
بفرمایند .قطعا افراد زیادی نیاز به بازآموزی
یا تکمیل تحصیالت دارند.

امیرعبداللهیان :مقامات آذربایجان به ماقول دادند که صهیونیست ها را از منطقه اخراج کنند

عرصه نیز مایه افتخار است اما باید در عرصههای
دیگر علمی و فناوری نیز پیشرفت کنیم تا کشور
در جنبههای مختلف قدرتمند شــود .اقتصاد
دریا ،اقتصاد گردشگری ،اقتصاد فضای مجازی و
اقتصاد دیجیتال از عرصههایی است که جای کار
زیادی دارد و امروز برخی کشورهای همسایه به
اندازه درآمد نفتی ایران از عرصه دیجیتال و فضای
مجازی درآمد کسب میکنند.رئیس جمهور در
بخش دیگری از اظهارات خود به سخنان نماینده
کارمندان دانشگاهها اشاره کرد و گفت :در موضوع
رفع مشکالت رفاهی و مالی کارکنان دانشگاهها
به دنبال آن هستیم که یک نظام جامع و عادالنه

پرداخت در کشور ایجاد کنیم تا همه حقوقبگیران
در آن دیده شوند و بر پایه متناسبسازی حقوق با
تورم ،مشکل همه قشرها حل شود.
هیچ بنبستی پیش روی ما نیست

دکتر رئیسی در واکنش به سخنان شماری از
دانشجویان که در قالب یک بسته تصویری در
مراسم پخش شد ،اظهار کرد :با ظرفیتهایی که
در کشور سراغ دارم به آینده درخشان ایران بسیار
امیدوارم و باور دارم هیچ بنبستی پیش روی ما
نیست؛ ما اصحاب میتوانیم هستیم و میتوانیم
مشکالت و موانع را کنار بزنیم.

افزود :اول باید معلوم شود که کدام دستگاه ها
اجازه دارند افراد را ممنو عالخروج کنند و چه
کسانی و بــرای چه مدتی باید ممنو عالخروج
شوند و این که به مردم بدون هیچ توجیه قانونی
اعــام نشود که ممنو عالخروج شــد هانــد و در
فرودگاه متوجه موضوع شوند خسارتبار است.
وی افــزود :گاهی فردی ممنو عالخروج و بعد ًا
معلوم میشود ضرورتی برای این کار نبوده و
مشکل دیگر این است که حتی برخی افراد با آن
که قانون تصریح کرده حکم ممنو عالخروجی
پس از شش ماه بالاثر می شود ،باز هم با وجود
پرداخت مالیات ها ،تسویه با بانک ها یا صدور
ق ــرار منع تعقیب و پــایــان دوره محکومیت،

همچنان ممنوعالخروج هستند و به این مسئله
توجهی نمیشود .رئیس دستگاه قضا با بیان
این که در روزهــای آینده بخشنامهای را برای
سامان دهی ممنوعالخروجیها صادر خواهد
کرد ،از دادستان کل کشور و سازمان بازرسی
خواست بر رونــد ممنو عالخروجیها نظارت
جدی داشته باشند تا ضوابط آن رعایت شود.
اژهای از دادستان انتظامی قضات خواست پس
از صدور بخشنامه مربوط با افرادی که از اجرای
بخشنامه تخطی می کنند ،برخورد کند.وی از
معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز خواست اصالح
قانون برای سامان دهی نحوه ممنو عالخروج
کردن افراد را بررسی کند.

یک دهه شصتی ،معاون برون مرزی صدا و سیما شد
احمد نوروزی با حکم رئیس سازمان صداو سیما
بهسمت«معاون برونمرزی»اینسازمانمنصوب
شد.در حکم پیمان جبلی ماموریتهای مختلفی
از جمله «گسترش عمق اثــرگــذاری در سطوح

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

وعده باکو برای اخراج صهیونیست ها؟

انتقاد رئیس دستگاه قضا ازممنوعالخروجیهای بدون اطالع و غیرقانونی
رئیس قوه قضاییه گفت :با آن که قانون تصریح
کــرده حکم ممنو عالخروجی پس از شش ماه
بالاثر می شود ،باز هم با وجود پرداخت مالیات
ها ،تسویه با بانک ها یا صدور قرار منع تعقیب
و پایان دوره محکومیت ،همچنان برخی افراد
ممنو عالخروج هستند و به این مسئله توجهی
نمیشود .به گــزارش میزان ،محسنیاژ های
روز گذشته با اشــاره به ممنو عالخروج کردن
افراد توسط برخی دستگاه ها از جمله سازمان
مالیاتی ،بانک ها و برخی مراجع قضایی اظهار
کرد :آمار کسانی که ممنوع الخروج میشوند
زیاد نیست اما کم هم نیست و این مسئله باعث
ب ــروز مشکالتی ب ــرای م ــردم شــده اس ــت.وی

حرف مردم

منطقهای و رسانهای و مقابله با امــواج تحریف
و فتنهگری دشــمــنــان»« ،مرجعیت بخشی به
رسانههای ام القرای جهان اسالم و جبهه مقاومت
در فضای تــودهای و نخبگانی مشتاقان انقالب

اسالمی و آزادیخواهان دنیا» و ...برای معاون
جدید رسانه ملی تعریفشده است .نوروزی متولد
 66و در مرحله نگارش رساله دکترای مدیریت
رسانه در دانشگاه تهران است.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در گفت
و گوی اخیر خود به سراغ مسائل اخیر ایران
و آذربایجان رفــت ،از وعــده باکو بــرای اخراج
صهیونیست هــا از ایــن کشور سخن گفت و
تاکید کرد که جمهوری اسالمی ایران اشراف
کاملی بر تحرکات صهیونیست ها در منطقه
دارد .در ادامه مهم ترین بخش های مصاحبه
اخیر حسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه
کشورمان را با شبکه المنار لبنان و شبکه
تلویزیونی روسیه می خوانید  :
*جمهوری اسالمی در هر جایی که حضور
پیدا کرده است ،چه در قالب مانور نظامی در
شمال ایران ،چه در آب های گرم خلیج فارس،
پیام ما ،پیام صلح و امنیت و صیانت از امنیت
منطقه است.
*ما به آذربایجانیها گوشزد کردیم که حضور
اسرائیل در کشورتان بهنفع صلح منطقهای
نخواهد بود.
ما به آذربایجان گفتیم که تروریست ها در کشور
شما حضور دارنــد و حضور صهیونیست ها به
نفع امنیت منطقه قفقاز نیست ولی مسئوالن
آذربایجان به ما قول دادند که آنان را از منطقه
اخراج خواهند کرد.
*(در پاسخ به این سوال که مناقشات در این
منطقه تا چه زمانی ادامه مییابد؟) فرمتهای
متعددی برای حل مناقشات مطرح شد .یکی
از این فرمتها  ۳+۳است که از زمان اوجگیری
بحران در قر هباغ مطرح شد .ما فکر میکنیم
از مسیر گفت وگو میشود سوءتفاهمات را
برطرف کــرد ،تمامیت ارضــی کشورها مورد
تأکید قرار گیرد و میتوانیم نتیجه آن را روی
زمین پیاده کنیم.
* اگــر بــا حکمت بــا مسائل بــرخــورد شــود،
میتوانیم با دو همسایه خود یعنی آذربایجان
و ارمنستان مانند دیگر همسایگان ،مسیر رو
به جلویی را تجربه کنیم و امیدوار هستیم همه

طر فها به حقوق بینالملل احترام بگذارند
و محور اصلی گفت وگوها تمرکز بر همکاری
سازنده باشد.
*ایـــــــران اشــــــراف کــامــلــی بـــر تــحــرکــات
صهیونیستها دارد آن ها دست به برخی از
اقدامات تخریبی زدند اما واکنش ما هم شدید
بود .رژیم صهیونیستی پیام مقاومت را دریافت
کرده است .رژیم صهیونیستی نمیتواند در
منطقه گسترش پیدا کند ...آنــان در زندان
بزرگی به نام سرزمین های اشغالی زندانی
هستند.
*آمریکایی ها ادامــه حضور در منطقه را به
نفع خودشان نمیدانند ،البته برای حضور
کوچک در بخش هایی از منطقه در قالب
نظامی همچنان تالش میکنند اما این فرم
حضور گسترده آمریکایی ها در منطقه خاتمه
پیدا خواهد کرد.
*درخصوص تالش ایران برای حضور سوریه
در نشست بغداد ،به دوستان عراقی گفتیم که
سوریهبایددرنشستحضورداشتهباشد...ولی

آقای مصطفی الکاظمی پس از این نشست،
بشار اسد را در جریان جزئیات آن قرار داد.
*ایران با همه طیف های افغانستانی در ارتباط
است و از دولتی حمایت میکند که تمامی
گروههای این کشور در آن حضور داشتند.
*ایران حامی هر گونه مصالحه در لبنان است،
اگــر فرانسه در امــور لبنان دخالت کند ،در
کنار ایــن کشور (فرانسه) نخواهیم بــود...
ماکرون خواستار روابط خود با ایران است و
قصد دارد از تحوالت منطقه استفاده کند.
همزمان کاربری با پوچ خواندن وعده مقامات
باکو مبنی بر اخــراج صهیونیست ها نوشت:
«سخنگوی وزارت خارجه باکو مدعی است که
هیچ صهیونیست یا تروریستی در شمال ارس
و نزدیک مرزهای ایــران حضور نــدارد .حاال
چطور وعده اخراج آن ها را داده اند؟ مالمسعود
بارزانی هم همین ادعــا را داشــت ولی تا این
لحظه بیش از  ۱۴افسر موساد در اربیل شکار
شدهاند؛ بهنظر در شمال ارس هم باید دست به
شکار بزنیم تا تابوتها را همه ببینند!»

سخنگوی گمرک:

شرایط مرزی ایران و آذربایجان عادی است

فائقی -سخنگوی گمرک کشورمان درباره
وضعیت تــردد کامیو نها از مرزهای ایران
و جمهوری آذربایجان گفت  :مسیرهای
ترانزیتی ما با کشور آذربایجان عادی است
و مشکلی وجود نــدارد.روح ا ...لطیفی که
روز گذشته با خراسان گفت و گو می کرد،

در ادامــه برخی اخبار مبنی بر توقف عبور
کامیون های ایرانی از کشور آذربایجان به
سایر مقاصد را کــذب خواند و گفت :این
اخبار صحیح نیست .این مقام مسئول در
همین بــاره تاکید کــرد :تبادل کــاال از مرز
آذربــایــجــان ،عــادی اســت و حتی در برخی

روزهــا افزایش داشته است.لطیفی اظهار
کرد :مسیر ترانزیتی عبور از کشور آذربایجان
به سمت روسیه ،گرجستان و سایر کشورهای
مقصد فعال است بنابراین به لحاظ تجاری و
ترانزیتی روابط ما عادی است و هیچ خللی در
این خصوص وجود ندارد.

