
عضو هیات رئیسه مجلس: 

پیوستن به »FATF« مبادالت اقتصادی ایران را تسهیل 
می کند

نگرانی مافیایی که پول های زیرزمینی چه در سطح ملی و چه در سطح بین 
المللی مبادله می کنند از دست دادن منافع شان است...

علیرضا رحیمی عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر ضرورت پیوستن ایران 
»FATF«  گفت: کنوانسیون مبارزه با منع مالی تروریسم یک کنوانسیون حقوقی و 
تشکیالتی است و هدف آن مبارزه با تروریسم است که در بخش منع مالی تروریسم 
فعالیت می کند و ارتباط مستقیمی با بخش اقتصادی داخلی ندارد، در واقع  تصویب 
مجموعه لوایح قانونی که مرتبط با بحث»FATF «هستند اثر روانی مثبت دارد منتها 
اینکه بخواهیم توقعات اقتصادی را باال ببریم و بگویم اینها در مسائل اقتصادی معجزه 

می کنند درست نیست .
عضوکمیسیون امنیت ملی در گفت وگو با عصر ایران ادامه داد: قطعا پیوستن به 
»FATF« مبادالت  اقتصادی ما را تسهیل می کند چرا که همه کشورهایی که به 
کنوانسیون منع مالی تروریسم پیوسته اند همکاری بانکی شان را منوط به عضویت 

دراین کنوانسیون کرده اند.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به برخی مخالفت ها درداخل کشور برای 
پیوستن ایران به  »FATF« بیان کرد: مافیای که پول های زیرزمینی چه در سطح 
ملی و چه در سطح بین المللی مبادله می کنند نگرانی شان از پیوستن به این سازمان 
از دست دادن منافع شان است و این مافیا در صحنه اعتراض حضور ندارد، در واقع 
در صحنه اعتراض چه در داخل مجلس وچه خارج از مجلس صدای از اینها شنیده 
نمی شود و مخالفین عمال اگرچه دردمندانه با دغدغه منافع ملی مخالفت شان را بیان 
می کنند ولی به نظر می رسد اهداف افرادی را تامین می کنند که عمال با تصویب 

این لوایح زمین گیر می شوند.
وی تاکید کرد :پیوستن به  »FATF«  به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است 
منتها یک تفاوتی بین مطالبه مخالفین و موافقین وجود دارد وآن این است که 
مخالفین مطالبه شان را به صورت شبکه ای به کف خیابان ها برده اند ویا در مجلس 
و مراجع حاکمیتی مطرح می کنند اما موافقین به صورت شبکه ای درسطح کشور 
مطالبه شان رابرای تصویب این لوایح  به کف خیابان نیاورده اند. در واقع مخالفین 
اعم ازکفن پوشان، برخی دانشجویان به مناسبت های مختلف بحث های عمیق 
کارشناسی را به کف خیابان ها کشاندند ودرهمین راستا تریبونی نیز در صداوسیما 

درر اختیار گرفته اند.
این عضوکمیسیون امنیت ملی با اشاره به ارسال اس ام اس های برای نمایندگان 
در این زمینه گفت:غالب این اس ام اس ها از شماره تلفن های استان های خراسان 
جنوبی ،رضوی ،شمالی و اصفهان است گرچه ازشهرهای دیگر وتهران هم هست 
اما ساماندهی این مخالفت ها و اس ام اس ها از هرجایی که باشد باید بدانند که در 

مجلس نگاه مثبت و سازنده ای برای تصویب این لوایح وجوددارد.

رویترز:

دولت آمریکا معافیت از تحریم های ایران را بررسی 
می کند

خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد: احتمال دارد 
واشنگتن برخی خریداران نفت ایران را از تحریم های خود علیه این کشور 

معاف کند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز یک مقام ارشد دولت آمریکا که 
خواست نامش فاش نشود، گفت که واشنگتن درباره معافیت برخی خریداران بزرگ 
نفت ایران از تحریم هایش علیه این کشور رایزنی هایی انجام داده است و اکنون در 

میانه یک رویه داخلی برای بررسی این استثنائات است.
این مقام آمریکایی افزود: در صورت اعطای چنین معافیتی کشورهایی که واردات 
نفت خود از ایران را متوقف نکرده اند از تحریم های واشنگتن علیه تهران مستثنی 

خواهند شد.
وی همچنین تصریح کرد که دولت آمریکا آماده است با کشورهایی که واردات 

نفت خود از ایران را کاهش می دهند، همکاری کنند.
این در حالی است که جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا روز پنجشنبه گفت که 
هیچ معافیتی برای خریداران نفت ایران در نظر گرفته نخواهد شد و صادرات نفت این 

کشور باید به صفر برسد،  هر چند چنین هدفی غیر قابل دستیابی به نظر می رسد.
به گزارش رویترز اظهارات مقامات آمریکایی در حالی است که دو منبع آگاه در 
هند اعالم کرده اند که این کشور در ماه نوامبر 9 میلیون بشکه نفت از ایران خریداری 
می کند. این مسئله نشان می دهد که سومین وارد کننده نفت جهان قصد دارد به 
خرید نفت خام از جمهوری اسالمی با وجود اعالم تحریم های آمریکا علیه ایران از 

چهار نوامبر ادامه دهد.
یکی از این منابع آگاه هندی اظهارداشت: پاالیشگاه ها قصد دارند در ماه نوامبر 
1.25 میلیون تن نفت از ایران بارگیری کنند که حدود 9 میلیون بشکه خواهد شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه مه با اعالم خروج خود از توافق هسته ای 
با ایران گفت که تحریم ها علیه این کشور را بازمی گرداند. بخش اول تحریم های ضد 
ایرانی واشنگتن در ماه اوت اجرایی شود و بخش دوم آن که حوزه نفت و بانکداری را 

هدف قرار می دهد، قرار است از چهار نوامبر اعمال شود.

هشدار کری درباره افزایش خطر جنگ در خاورمیانه 
پس از خروج آمریکا از برجام

وزیر امور خارجه پیشین آمریکا با بیان اینکه خروج از برجام خطر وقوع 
یک جنگ در منطقه را افزایش داده است، گفت که رئیس جمهور ایران 
با توافق هسته ای تالش داشته ایران را به سمت آن چه مسیری متفاوت 

خواند، پیش ببرد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، جان کری، وزیر امور خارجه پیشین 
آمریکا روز جمعه در نشستی در اندیشکده شورای روابط خارجی بار دیگر از تصمیم 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور کشورش برای خروج از توافق هسته ای ایران و گروه 

موسوم به 1+5 انتقاد و آن را اشتباهی بزرگ توصیف کرد.
کری تصریح کرد: خروج از توافق هسته ای خطر وقوع یک جنگ در منطقه 
خاورمیانه را افزایش داده است، چرا که برخی متحدان در این منطقه خواهان آن 

هستند که ایران بمباران شود.
وی افزود: رئیس جمهور ترامپ با خروج از این توافق خطر وقوع جنگ در خاورمیانه 
را افزایش داد، زیرا افرادی در این منطقه وجود دارند که می خواهند آمریکا، ایران 
را بمباران کند. وزیر امور خارجه پیشین آمریکا در ادامه گفت: ملک عبداهلل پادشاه 
پیشین عربستان و حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر پیش از این به او 
گفته بودند که آمریکا باید به ایران حمله کند هر چند که آن ها به طور آشکار این 

موضع شان را بیان نخواهند کرد.
کری همچنین گفت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز از 
باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا خواسته بود تا با بمباران ایران موافقت کند.
وی که در جریان مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 نقشی کلیدی داشت، مدعی شد 
که خروج آمریکا از برجام، نیروهای سرسخت و پیچیده تندرو در تهران را تقویت 
کرده است، در حالی که حسن روحانی رئیس جمهور ایران تالش می کرد این کشور 
را در مسیری متفاوت پیش ببرد. این مقام پیشین آمریکایی در ادامه گفت: آنچه 
ترامپ انجام داد، سبب شده است افرادی در ایران قدرت بگیرند که می گفتند با 

آمریکا معامله نکنید چون شما را می سوزانند.

فرستاده ویژه دولت انگلیس در امور تجاری ایران، رأی 
هفته گذشته دادگاه الهه را یک دستاورد مهم و پیروزی 
اخالقی برای ایران برشمرد و با اشاره به تمایل لندن برای 
تحریم های  فهرست  از  ضروری  کاالهای  شدن  مستثنا 
آمریکا علیه ایران گفت: این مساله را با آمریکا پیگیری 

خواهیم کرد.
لرد نورمن المونت که ریاست اتاق بازرگانی انگلیس و ایران را 
نیز بر عهده دارد روز شنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار 
ایرنا، رأی دیوان دادگستری بین المللی الهه را برای انگلیس مایه 
دلگرمی دانست و افزود: اگرچه دولت آمریکا تعهد داده که برای 
صادرات اقالم ضروری مانعی ایجاد نمی کند، اما در عمل این دیده 

نمی شود.
وی افزود: بایستی اطمینان حاصل کنیم که این کاالها مستثنا 
هستند و از طریق گفت وگو با وزرا تالش خواهم کرد تا تعهدات 
آمریکا برای عدم ایجاد مانع در مسیر کاالهای ضروری عملی شود.
المونت در پاسخ به این سؤال که آیا انگلیس مایل است آمریکا را 
برای قبول نظر دادگاه تحت فشار بگذارد گفت: به نظر من انگلیس 
خیلی مایل است که اقالم ضروری )بشردوستانه( مستثنا شوند. 
نمی دانم این معنی اش اعمال قدرت برای پایبندی به رأی دادگاه 

باشد، ولی می دانم این مساله را پیگیری خواهد کرد.
دیوان دادگستری بین المللی الهه چهارشنبه گذشته نتیجه 
و گفت که  اعالم کرد  را  آمریکا  از  ایران  به شکایت  رسیدگی 
صنعت  در  به خصوص  اقتصادی،  خسارت  آمریکا  تحریم های 
هوانوردی به ایران وارد کرده و به دلیل تحریم ها، تهیه غذا و 
دارو دشوارتر شده و بانک ها مشغول خارج کردن دارایی خود از 

کسب وکارهای ایران هستند.
دیوان الهه رأی داد که آمریکا باید طبق معاهده مودت بین 
ایران و آمریکا در سال 1995 تمامی موانع ناشی از تحریم های 15 
مرداد در مورد صدور دارو، وسایل پزشکی، مواد غذایی و هواپیما 
را به ایران برداشته و تضمین دهد تا تراکنش های مالی مربوطه به 

این رأی امکان پذیر باشد.
هرچند آمریکا اعالم کرده است که از پیمان مودت با ایران خارج 
می شود اما کارشناسان بر این باورند که قرار صادرشده از سوی 
دادگاه، تا یک سال پس از تصمیم آمریکا به خروج از این پیمان 

الزم االجرا خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی انگلیس و ایران که به تازگی از سفر به تهران 
بازگشته است در پاسخ به سؤالی درباره دستاوردهای سفرش 
گفت: هدف از این سفر گسترش روابط تجاری بین دو کشور بوده 
است. من به ایران رفتم تا توضیح بدهم که به رغم اعمال تحریم ها 
)توسط آمریکا( دولت انگلیس در حال انجام چه اقداماتی برای 

حفظ روابط تجاری است.
دو شرکت  یکی  مورد  در  را  گفتگوهایی  که  کرد  اشاره  وی 
خصوصی که در ایران فعال هستند انجام داده و به طورکلی از 

برآیند سفرش ابراز رضایت کرد .
المونت در پاسخ به این سؤال که آیا از نتیجه سفرش می توان 
نکته مثبتی را استخراج کرد گفت: فضای حاکم بر روابط تجاری 
تا حدودی دشوار است. بااین حال روحیه ای بر فضا حاکم است که 

تمایل دارد عکس قضیه را وانمود کند.

وی ادامه داد: قبل از پاره شدن برجام توسط ترامپ، تجارت 
اما  تا 20 درصد رشد می کرد  ایران سالی بین 15  با  انگلیس 
در  خود  فعالیت های  ادامه  درباره  شرکت ها  از  تعدادی  اکنون 
ایران تجدیدنظر کرده اند، برخی به طور کامل خارج شده و مابقی 

فعالیت های خود را تعلیق کرده اند.
رئیس اتاق بازرگانی انگلیس و ایران عنوان کرد: دولت انگلیس 
به همراه دولت های عضو اتحادیه اروپا به سختی در تالش است تا 
مسیرهای ویژه ای برای حمایت مالی از تجارت با ایران و به ویژه 

برای پرداخت بهای صادرات ایران ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: روش های اتخاذشده به آگاهی دولت ایران 

نیز رسیده و امید است که بتوان روابط تجاری را ادامه داد.
المونت در خصوص اینکه تا چه حد نسبت به این روش ها 
خوش بین است پاسخ داد: این روش ها البته مفید خواهند بود و 
نباید فراموش کرد که برای جا افتادن این روش ها و سازوکارها، 

مدتی زمان الزم است.
وی هدف از سازوکارهای جدید مالی را ایجاد راه حلی برای ادامه 
فعالیت سیستم بانکی و همچنین تسهیل پرداخت بهای نفت 

صادراتی ایران عنوان کرد.
ایران در پاسخ به این سؤال  انگلیس و  اتاق بازرگانی  رئیس 
ایران  اقتصاد  بر  فشار  اعمال  برجام  از  از خروج  آمریکا  »هدف 
است، اما تالش شما در جهت کاهش اثر تحریم هاست، چگونه 
می خواهید به این هدف دست پیدا کنید« گفت: این دقیقاً همان 
کاری است که دولت )انگلیس( دارد انجام می دهد و به همین 

دلیل قانون و مقررات مسدودسازی را تصویب کرده است.
متضرر  شرکت های  به  اینکه  ضمن  مقررات  این  افزود:  وی 

همکاری  می دهد،  غرامت  دریافت  و  شکایت  اجازه  تحریم  از 
شرکت های انگلیسی با تحریم های آمریکا را جرم محسوب می کند. 
وی سخنان خود را این گونه خالصه کرد که اتفاقات زیادی در 
انگلیس و سایر کشورهای اروپایی برای کم کردن اثر تحریم های 

آمریکا در جریان است.
المونت در پاسخ به سؤال خبرنگار ایرنا که پرسید دولت انگلیس 
چطور می تواند هم زمان در حال گسترش تجارت با آمریکا با توجه 
به برگزیت باشد و از آن طرف مشغول تضعیف تحریم ها علیه ایران، 

گفت که تضادی بین این دو نمی بینم.
رئیس اتاق بازرگانی انگلیس و ایران افزود: تجارتی که ما با ایران 

داریم و تجارت ما با آمریکا، در موارد زیادی متفاوت هستند.
با  گسترده ای  تجارت  نیز  هم اکنون  انگلیس  گفت:  وی 
محدود  بسیار  ایران  با  تجارتش  که  درحالی که  دارد  آمریکا 
از  را  آمریکا  و  ایران  با  تجارت  است. المونت هدف گسترش 
دید طرفداران برگزیت مشابه هم توصیف کرد و اظهار داشت: 
کشورهای  با  بتواند  انگلیس  که  است  این  برگزیت  از  هدف 
غیراروپایی و بازارهای درحال توسعه در سراسر جهان، در آسیا، 

خلیج  فارس و آمریکا آزادانه تجارت کند.
فرستاده ویژه دولت انگلیس در امور تجاری با ایران در پاسخ 
به این سؤال که آیا دولت انگلیس در مقررات مسدودسازی علیه 
شرکت های آمریکایی مستقر در انگلیس استفاده خواهد کرد یا نه 
گفت: این قانون برای ایجاد امنیت برای شرکت های انگلیسی در 

برابر رفتارهای حقوقی آمریکا تصویب  شده است.
ایرنا در ادامه پرسید: هم اکنون شاهد آن هستیم که شرکت های 
ایرانی  کمی حاضر به فروش سوخت به هواپیماهای مسافری 

به منظور  ایر  ایران  پروازهای  می شود  باعث  این  و  هستند 
جان  می تواند  که  بیایند  فرود  ثالث  کشور  در  سوخت گیری 
مسافران را به خطر بیندازد. آیا دولت انگلیس می تواند در این 

زمینه تسهیالتی را فراهم آورد؟
المونت در پاسخ گفت:  این اتفاق به تازگی افتاده و هم زمان شده 
بود با سفر من به تهران. من روز آخر اقامتم در تهران متوجه این 
موضوع شدم. هفته پیش بود و شوکه شدم. این حرکت مضری بود. 
وی تأکید کرد که هنوز متوجه علت این اقدام نشده است و نمی 

داند که شرکت سوخت  رسان آمریکایی بوده یا انگلیسی.
او در ادامه گفت که هفته آینده این موضوع را پس از بازگشایی 

پارلمان با وزرا مطرح خواهد کرد.
نظرش  درباره  به سؤالی  پاسخ  در  انگلیسی  این سیاستمدار 
پیرامون سخنان رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل اظهار 
داشت: با دیدگاه رئیس جمهور آمریکا در ایران موافق نیستم و 

روش ترامپ در برخورد با برجام را تائید نمی کنم.
وی افزود: متعهد ماندن به پیامی که از روی حسن نیت با ایران 
بسته  شده بود می توانست این کشور را ترغیب کند به اینکه در 
گفتگوها و پیمان های دیگر نیز با آمریکا شرکت کند. المونت 
استفاده بیش ازحد دولت ترامپ، از سالح تحریم علیه ایران، چین، 
اتحادیه اروپا و حتی کانادا را یک اشتباه مسلم توصیف کرد، اما 
افزود: از لحن ترامپ می شود فهمید که عالقه دارد در بلندمدت 

با ایران گفتگو کند.
المونت بااین حال تأکید کرد که تصمیم برای مذاکره دوباره با 
آمریکا به عهده مردم ایران است، اما در کل این طور ابراز عقیده کرد 

که گفت وگو همیشه کاری پسندیده است.
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محبوبیت ترامپ به ۵۱ درصد افزایش یافت
بر اساس تازه ترین نظرسنجی مشخص شده که اکثریت رای دهندگان آمریکایی )51 درصد( حضور ترامپ در سمت ریاست جمهوری این کشور را تایید می کنند. به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری اگزماینر، این نخستین بار از مه سال جاری 
میالدی است که میزان حمایت ها از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به بیش از 5۰ درصد می رسد. این نظرسنجی که توسط بنیاد گزارش های راسموسن انجام شده، نشان داد که 51 درصد از رای دهندگان حامی ترامپ هستند درحالیکه 48 

درصد مخالف عملکرد وی هستند. در ماه نخست حضور ترامپ در ژانویه 2۰17، وی از حمایت حدودی ۶۰ درصدی برخوردار بود البته در اوایل فوریه همان سال  این میزان به تدریج کم شد و به پایین ترین حد خود یعنی 38 درصد رسید. 

اخبار  فرستاده ویژه دولت انگلیس در امور تجاری ایران:

انگلیس اجرای رأی دادگاه الهه توسط آمریکا را پیگیری می کند

هرمیداس باوند:

رای دیوان الهه زمینه را برای انجام تعهدات اروپا مساعد می کند
یک کارشناس مسائل بین الملل با بیان این که اجرای حکم دیوان الهه توسط 
آمریکا با توجه به این که از اعضاء دائم شورای امنیت سازمان ملل است با اما 
و اگرهایی مواجه است، گفت: رای دیوان الهه زمینه را برای انجام تعهدات 

اروپا مساعد می کند.
بین المللی  دادگاه  رای  به  اشاره  با  ایسنا  با  گفت وگو  در  باوند  هرمیداس  داوود 
دادگستری )الهه( اظهار کرد: این رای از نظر حقوقی، روانی و سیاسی به نفع ایران 
است و می تواند افکار عمومی جهان را تعدیل کند. فراتر از آن اتحادیه اروپا برای انجام 
تعهداتش در چارچوب برجام، با اما و اگرهایی مواجه است و این اتفاق تا حدودی 
می تواند زمینه را برای اتحادیه اروپا و تصمیماتی که می خواهد اتخاذ کند، مساعد کند.

وی همچنین بیان کرد: براساس  آنچه در قرار موقت دیوان الهه اعالم شده، اقدامات 
آمریکا در عرصه های کشاورزی، غذایی، ادوات هواپیمایی و یا تصمیماتی که آثار جبران 
ناپذیری برای مردم ایران دارد، مغایر با عهدنامه 1955 است، لذا گفته شده آمریکا باید 

تحریم هایی که این پیامدها را دارد متوقف کند.
این کارشناس مسائل بین الملل ادامه داد: ماده قرار موقت همان ماده 40 منشور 
شورای امنیت سازمان ملل است که صراحت دارد به این که شورای امنیت می تواند 
تصمیمات یا توصیه های موقتی اتخاذ کند بدون این که به حقوق و منافع طرفین 

خدشه ای وارد آورد، در واقع دیوان می تواند قرار موقت صادر کند و همان طور که 
اعالم کرده خروج آمریکا از برجام و عدم ایفای تعهدات مندرج در برجام و تحریم های 
سنگین تر جدیدی که علیه ایران اعمال کرده یا در آبان ماه اجرا می شود مغایر با 

معاهده مودت و دوستی و مندرجات اصول 1955 است.
باوند اظهار کرد: باید یادآوری کنم مساله تحریم های غذایی و دارویی معموال از 
تحریم های شورای امنیت و یا سایر تحریم ها مستثنی است. گرچه دیوان در رای خود 
مساله هواپیمایی را هم مد نظر قرار داده است و گفته تحریم هایی که آثار  و پیامدهای 

جبران ناپذیری برای مردم ایران دارد باید متوقف شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در مورد تصمیمات دیوان، احکام الزم االجرا است ، 
البته براساس آنچه در منشور پیش بینی شده اگر دیوان حکمی صادر کند، طرفی که 
حکم علیه او صادر شده نخواهد آن را اجرا کند، طرف دیگر می تواند شکایت خود را 
به شورای امنیت سازمان ملل ببرد اما از آن جایی که آمریکا عضو دائمی شورای امنیت 
است و حق وتو دارد اما و اگرهایی هم وجود دارد. این کارشناس مسائل بین الملل در 
پایان گفت:  معموال در مورد اتخاذ تصمیم ها شورای امنیت طفره رفته نمونه آن را 
درباره نیکاراگوئه دیدیم که حکم دیوان را اجرا نکرد در واقع وقتی یکی از طرفین از 

اعضاء دائم شورای امنیت باشد اما و اگرهایی هم وجود دارد.

نخست وزیر مکلف عراق برای انتخاب وزرای دولت جدید 
با فراکسیون های سیاسی بحث و تبادل نظر می کند. این در 
حالی است که تماسی را از جانب مایک پامپئو، وزیر خارخه 
آمریکا دریافت کرده و مقتدی صدر دست او را در تشکیل 
دولت در زمینه آزادی انتخاب وزیران بدور از سهمیه بندی 

طایفه ای و نژادی بازگذاشته است.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه الحیاة، عامر الفایز، معاون 
فراکسیون البناء )وابسته به هادی العامری و نوری مالکی( گفت، 
عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مکلف عراق درباره توافق بر سر 
استانداردهای اسامی پست های وزارتی با فراکسیون های سیاسی 

گفت وگو و رایزنی می کند.
با اسامی که  الفایز تصریح کرد، فراکسیون های سیاسی هم 
برای این پست ها انتخاب خواهند کرد، گفت وگو می کنند و هر 
فراکسیون پنج نامزد را معرفی و نخست وزیر یکی از آنها را انتخاب 

خواهد کرد.
وی افزود، رویکرد کلی فراکسیون ها انتخاب چهره های جدید 
برای این پست هاست. انتخاب وزرای مستقل از سوی عبدالمهدی 

از طریق رایزنی با فراکسیون های سیاسی انجام خواهد شد.
در این راستا، مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان 
در تماس تلفنی با عبدالمهدی روند تشکیل دولت متحد جدید را 

بررسی کرد و گفت، از تالش های عبدالمهدی حمایت می کند.
انتخاب  از  پس  هم  ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش،  آنتونیو 
عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر مکلف نسبت به تشکیل سریع 

دولت جامع با احترام به قانون اساسی در عراق ابراز امیدواری کرد.
همچنین منابع سیاسی آگاه به روزنامه المستقبل گفتند، 
در  گروه ها  همه  مشارکت  مراعات  قبیل  از  چالش هایی 
پست های وزارتی و حفظ توازن سیاسی موجود از زمان سقوط 
روند  در  عبدالمهدی  روی  پیش  در سال 200۳  رژیم سابق 
مواجه  با گزینه هایی  نتیجه وی  در  و  دارد  قرار  وزرا  انتخاب 
است که باید برای انتخاب فرد اصلح رایزنی ها و گفت وگوهای 

فشرده ای داشته باشد.
به گفته این منابع،  در تشکیل دولت گزینه های مختلفی از جمله 
تشکیل دولت تکنوکراتی که وزرای آن را بدون مداخله کسی 
انتخاب می کند یا دولت حزبی، سیاسی متشکل از فراکسیون های 
پارلمان یا دولتی مرکب از تکنوکرات و سیاست مداران با توجه به 
درخواست های برخی فراکسیون های سیاسی برای تشکیل دولت 

نجات مدنی پیش روی عبدالمهدی است.
علی الدباغ، سخنگوی رسمی سابق دولت عراق اظهار داشت، 
عبدالمهدی باید خشم مردم را آرام کند و با ایجاد فرصت های 
شغلی در بخش خصوصی و از طریق پیشنهادات مناسب به روند 
بیکاری پایان دهد این مساله بهبود وضعیت معیشتی مردم را هم 

دربرمی گیرد.
وی ادامه داد، نخست وزیر مکلف بر حل و فصل آتش تنش 
سیاسی داخلی و منطقه ای تمرکز می کند و او مرد مذاکره است نه 
برخورد لذا باید پرونده های داغ حل شوند. در سطح منطقه ای نیز 

روابط عراق با برخی کشورهای مثل ترکیه متشنج است.

این در حالی است که عبدالمهدی از حمایت آمریکا برخوردار 
شده و مایک پامپئو به همکاری میان دو کشور تاکید کرده است.

این منابع افزودند،  توصیه مایک پامپئو،  وزیر خارجه آمریکا در 
تماس تلفنی با عبدالمهدی درباره ضرورت عدم نفوذ ایران در 
دولت جدید عراق مستقیما به دست عبدالمهدی رسید و او هم 
اظهار داشت که خواهان تشکیل دولتی است که به بازسازی عراق 
اهتمام داشته باشد، این امر به این معنی است که عبدالمهدی به 
تشکیل دولتی براساس شایستگی ها به دور از جنبه های سیاسی 

توجه دارد.

به گفته این منابع، در سایه اوضاع و بحران های داخلی کنونی، 
عبدالمهدی دوست ندارد که عراق را وارد اختالفات کنونی میان 
تهران و واشنگتن کند، بلکه تالش دارد توازن در روابط را محقق 

کند.
همچنین عالیه اماره، نماینده ائتالف بیارق الخیر اعالم کرد، 
عبدالمهدی می تواند ظرف کمتر از یک ماه اعضای کابینه خود را 

انتخاب و برای تصویب به پارلمان معرفی کند.
برهم صالح، رئیس جمهوری عراق دوم اکتبر عبدالمهدی را 

مکلف به تشکیل دولت آتی کرد.

رایزنی های عادل عبدالمهدی با فراکسیون های سیاسی درباره تشکیل دولت عراق


