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اخبار
کره شمالی بار دیگر احتمال
گفتوگو با آمریکا را رد کرد

چند ساعت قبل از آنکه فرستاده ویژه آمریکا
در امور کره شمالی برای گفتوگو درباره از بین
بردن بن بست مذاکرات اتمی وارد سئول شود،
کره شمالی روز سه شنبه بار دیگر تاکید کرد
تمایلی به برگزاری گفتوگو با آمریکا ندارد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
یونهاپ ،کاوون جونگ گان ،دبیرکل وزارت
خارجه کره شمالی در امور آمریکا گفت :هنوز
افرادی هستند که درباره میانجیگری مذاکرات
بین واشنگتن و کره شمالی صحبت میکنند
حتی پس از آنکه معاون اول وزیر امور خارجه
کره شمالی کامال واضح اعالم کرد که پیونگ
یانگ با آمریکا وارد گفتوگو نمیشود.
وی در بیانیهای اعالم کرد :یکبار دیگر
واضح و شفاف اعالم میکنیم که تمایلی برای
گفتوگوی رو در رو با آمریکا نداریم .چنین
گفتوگوهای غیر ضروری تغییری ایجاد
نمیکند .تالشهای کره جنوبی برای آنکه
میانجیگری کند بیهوده خواهد بود.
این اظهارات درست در زمانی مطرح شد که
استفن بیگان ،فرستاده ویژه آمریکا در امور کره
شمالی قصد دارد تا اواخر امروز به سئول برود
و درباره حل بن بست موجود درباره مذاکرات
بین آمریکا و کره شمالی گفتوگو کند.

بعد از انتقاد انگلیس

نتانیاهو آماده مذاکره با
فلسطینیها طبق طرح ترامپ است
نخست وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر بر
پایبندی خود به طرح معامله قرن به عنوان
«پایهای» برای مذاکرات با فلسطینیها تاکید
کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری آناتولی
ترکیه ،بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر رژیم
صهیونیستی پس از انتقاد بوریس جانسون،
همتای انگلیسیاش از طرح الحاق ،بر
آمادگی این رژیم برای انجام مذاکرات جدید با
فلسطینیها بر اساس طرح معامله قرن آمریکا
به عنوان پای ه اصلی آغاز این مذاکرات تاکید
کرد .طبق بیانیه روز سهشنبه دفتر نتانیاهو،
او روز دوشنبه در گفتوگوی تلفنی با جانسون
اظهار کرد :اسرائیل آماده مذاکره با طرف
فلسطینی بر اساس طرح صلح پیشنهادی
دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا است
که از واقعگرایی برخوردار است و فرمولهای
ناموفقی که در گذشته مطرح شدند ،تکرار
نمیشوند .طبق مقالهای که روزنامه عبری
زبان یدیعوت آحارونوت هفته گذشته منتشر
کرد ،نخست وزیر انگلیس به شدت از طرح
رژیم صهیونیستی برای الحاق بخشهایی از
اراضی فلسطینیها در کرانه باختری انتقاد
کرده و آن را نقض قوانین بینالمللی دانست.
فلسطینیها پیشتر مخالفت خود را با
اینکه طرح معامله قرن آمریکا اساس هرگونه
مذاکرهای قرار بگیرد ،اعالم و تاکید کرده بودند
قطعنامههای قانونی و بینالمللی را اساس هرگونه
مذاکرهای میدانند .در طرح صلحی که رئیس
جمهوری آمریکا ژانویه گذشته ارائه کرد ،حقوق
تاریخی فلسطینیها به شکل گستردهای نادیده
گرفته شد ،همچنین این طرح با قطعنامههای
بینالمللی مربوط به فلسطین مغایرت دارد.
مذاکرات دو طرف فلسطین و اسرائیلی سال
 ۲۰۱۴پس از مخالفت رژیم صهیونیستی با توقف
شهرکسازیها در کرانه باختری و آزادی اسرای
قدیمی فلسطینی متوقف شدند.
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اخبار

توگو با یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه بررسی میکند
«ابتکار» در گف 

قواعد جنگی اسرائیل در برابر ایران و پاسخ احتمالی تهران
در همین راستا و در حالی که شورای امنیت ملی
ایران بعد از این حادثه اعالم کرده که بنا بر مسائل
امنیتی فعال از بیان جزئیات این موضوع خودداری
توگو با مصطفی نجفی کارشناس
میکند ،در گف 
مسائل خاورمیانه و سوریه ،گمانهزنیها از علل این
حادثه را مورد بررسی قرار دادهایم.
برخی گمانهزنیها و در عین حال شواهد

حاکی از آن است که رژیم صهیونیستی در حادثه
نطنز دست داشته است .نظر شما در این ارتباط
چیست؟ اگر آنها در این حادثه یا خرابکاری دخالت
داشته باشد ،این مسئله چه تاثیری روی منازعه
ایران و اسرائیل خواهد گذاشت؟
بله ،علیرغم آنکه تاکنون نه مقامات کشورمان
و نه مقامات اسرائیل در سطح رسمی در این مورد
موضع گیری نکرده اند ،اما شواهد و نشانه ها
حاکی از آن است که رژیم صهیونیستی به صورت
مستقیم یا غیر مستقیم در حادثه سایت هستهای
نطنز نقش داشته است.
با فرض اینکه اسرائیل در این حادثه نقش داشته
است ،به بخش دوم سوال پاسخ می دهم .بدون
تردید در صورت مداخله اسرائیل در این حادثه،
باید شاهد تشدید تنش میان تهران و تل آویو
باشیم .تنشی که می تواند اثرات عمده ای بر امنیت
منطقه ای برجای بگذارد .به ویژه در سوریه این
تنش می تواند فزاینده و نگران کننده باشد.
درصورتی که نقش رژیم صهیونیستی در این
ماجرا علنی شود ،واکنش ایران یا بهتر بگوییم پاسخ
چه خواهد بود؟
تردیدی وجود ندارد که ایران به این خرابکاری
احتمالی از سوی اسرائیل در عمق خاک خود ،پاسخ
متناسب و احتماال قاطع خواهد داد .اما اینکه این
پاسخ در چه سطحی ،از چه و در چه جغرافیایی،
در چه زمانی و با چه روشی انجام خواهد شد ،به
صورت دقیق نمی توان در مورد آن صحبت کرد .با
این حال ،تصور من بر این است که پاسخ ایران در
سطحی محدود ،از جغرافیایی ثالث ،در جغرافیای
سرزمین های اشغالی ،در بازه زمانی میان مدت
(نه بلندمدت و نه کوتاهمدت) و با روش سایبری
یا استفاده از شبکه نیابتی و پراکسی خواهد بود.
پاسخی که احتماال به اندازه حادثه نطنز بازتاب
جهانی خواهد داشت.
به فرض نقش رژیم صهیونیستی در حادثه
نطنز ،سوال این است که چرا این رژیم رویکردی
تهاجمی در برابر ایران اتخاذ کرده است؟
برای پاسخ به این سوال باید ارجاع بدهم
به مصاحبه ای که شهریورماه گذشته با روزنامه
«ابتکار» داشتم .در آن زمان ،اسرائیلیها در
اقدامی کمسابقه در دو دهه گذشته حمالتی را در
عمق خاک عراق علیه نیروهای نزدیک به ایران در
این کشور داشتند .در آن مصاحبه عنوان کردم که
اگر به حمالت اسرائیل در عمق خاک عراق پاسخ
داده نشود ،این تبدیل به یک قاعده ،تثبیت آن و
تهاجمی تر شدن اسرائیل خواهد شد.
لذا تهاجمی شدن رژیم صهیونیستی به الگوی
رفتاری این رژیم و در مقابل نوع پاسخ ایران به این
الگو مرتبط است .اسرائیل از جنگ با اعراب یک
الگوی رفتاری ثابت و مشخص در منازعات داشته
است .الگویی مبتنی بر تهاجم ،تثبیت موضع و
تبدیل آن به قاعده.
کما اینکه هرگاه منازعه ای با اعراب داشت به

گروه ایران و جهان :روز پنجشنبه گذشته انفجار در یکی از ساختمانهای مجتمع غنیسازی شهید احمدی روشن در نطنز تبدیل به یکی از مهمترین و
در عین حال پیچیدهترین اخبار رسانههای داخلی و خارجی شد .این انفجار که در آن به گفته برخی از منابع خبری و کارشناسی محصول خرابکاری در
صنعت هستهای ایران آن هم در شرایط حساس کنونی بوده است به گفته بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در یکی از سولههای محوطه
باز تأسیسات نطنز رخ داد ه و اگر چه تلفات انسانی درپی نداشته ،اما به ابزارهای دقیق اندازهگیری این مجتمع خسارت وارد کرده است.

رژیم
صهیونیستیبه
دنبال ایجاد یک
تله امنیتی و
سیاسی در سطح
منطقه ای و بین
المللی برای ایران
است .تله ای که
هدف آن تمدید
تحریم های
تسلیحاتیایران
و نابودی برجام
است
ویژه در جنگ ژوئن  1967به خوبی شاهد بودیم که
اسرائیل توانست قواعد جنگی خود به طرف مقابل
تحمیل کند .به این دلیل که مقاومت سخت و
مداومی در برابر آن شکل نگرفت .اما در مقابل،
حزبالله لبنان توانست این قاعده جنگی اسرائیل
را نقض کند و به همین دلیل در منازعات خود
با حزبالله به ویژه در جنگ  33روزه  2006این
حزبالله بود که قاعدهای جنگی به تل آویو تحمیل
کرد .اسرائیل در برابر حزبالله نتوانست به تهاجم
ادامه دهد و الگوی رفتاری خود را به آن تحمیل
کند؛ بدین جهت که حزبالله هزینههای تهاجم
اسرائیل علیه خود را با تداوم در دفاع و پاسخ
متناسب به تهاجم باال برد .درواقع ،ایجاد توازن
بین دفاع سریع و پاسخ متناسب و قاطع به تهاجم.
همانطور که چند ماه پیش گفتم اسرائیل در دو
سال گذشته ،توانست دو قاعده جنگی را تثبیت
کند و اکنون به سمت قاعده سوم که تهدیدی
جدی برای ایران و اعتبار امنیتی اش است ،گام
برداشته است.
قاعده اول حمله به مواضع نیروهای نزدیک به
ایران در سوریه بود که از سال  2015به بعد به
صورت مداوم صورت گرفت و این قاعده با عدم
پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی تثبیت شد.
هرچند باید گفت که پاسخ به اسرائیل در اولویت
های عملیاتی ایران و نیروهای وابسته به آن به
دلیل تمرکز بر بازپسگیری مناطق از دست رفته در
سوریه نبوده است.
با این حال با تثبیت قاعده اول (حمله به مواضع
نیروهای نزدیک به ایران در سوریه) و عدم پاسخ
به آن ،حمله به نیروهای نزدیک به ایران در عراق

و سراسر شامات به عنوان قاعده جنگی دوم
مورد توجه اسرائیل قرار گرفت .به گونه ای که در
شهریور ماه  98شاهد آن بودیم و حمالتی به عمق
خاک عراق از سوی اسرائیل انجام شد.
قاعده سوم :اسرائیل پس از تثبیت هر قاعده
جنگی به سمت قاعده جدیدی گام برمی دارد .لذا،
خرابکاری و حمله به مواضع و اهدافی در ایران
گام سوم رفتار تهاجمی اسرائیل در برابر ایران بوده
است .گامی که اگر جمهوری اسالمی ایران بدان
پاسخ متناسب و قاطع و در عین حال کنترل شده
ای ندهد ،نه تنها توازن قدرت امنیتی در منطقه
دگرگون خواهد شد ،بلکه بقا و امنیت ملی نیز با
مخاطرات جدید و جدی روبرو خواهد شد.
ایران چه گزینه های برای پاسخ به اقدامات
اخیر اسرائیل علیه خود دارد؟
در صورت محرز شدن نقش اسرائیل در این
خرابکاری ،ایران باید دو گام مهم و کنترل شده
بردارد:
نخست پاسخ متناسب با استفاده از نیروهای
نیابتی در سوریه و لبنان و دوم احیای بازدارندگی
تهاجمی.
به نظر میرسد رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد
یک تله امنیتی و سیاسی در سطح منطقه ای و
بین المللی برای ایران است .تلهای که هدف آن
تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران ،نابودی برجام و
فعال شدن مکانیزم ماشه است .لذا پاسخ متناسب
و قاطع به معنای یک پاسخ متهورانه نیست .بلکه
پاسخی است که کمترین نقش ملموس ایران در
آن آشکار باشد و همزمان ضربه ای مهم و قابل
توجه را شامل شود.

الگوی رفتاری ایران نیز گواه بر این است که
مستقیم پاسخ نخواهد داد اما احتماال پاسخی
محکم خواهد داد .به مانند آنچه در حمله اسرائیل
به پایگاه  4-Tشاهد بودیم و پاسخی که با شلیک
حدود  100موشک به جوالن اشغالی داده شد .لذا
به نظر میرسد اسرائیل باید به زودی آماده پاسخی
از سوی ایران باشد .پاسخی که جغرافیا و زمان
آن برای اسرائیلیها مبهم خواهد بود! ایجاد ابهام
بخشی از الگوی رفتاری ایران در مناقشات و به ویژه
در تهاجم محسوب میشود!
همزمان که ایران برای پاسخ متناسب و کنترل
شده آماده می شود ،باید به سمت بازدارندگی
تهاجمی یا دفاع تهاجمی()forward defense
گام بردارد .بدین معنا که باید اسرائیل را در مرزهای
فوری خود درگیر و مشغول کند .شاید یکی از دالیلی
که اسرائیل در یک سال گذشته تهاجمی عمل می
کند ،افزایش تمرکز ایران از غرب به شرق سوریه
باشد .در واقع ،استراتژی ایران از تمرکز بر مرزهای
سرزمینهای اشغالی به مرزهای عراق در سوریه
معطوف شده است .ایران باید تهدیداتی را متوجه
رژیم صیهونیستی در مرزهای خود کند و آنچه پیش
از این در جنوب و جنوب غرب سوریه انجام میداد
را احیا کند .ایران ابزارهای الزم برای متوقف کردن
اسرائیل در مرزهای فوری خود و محدود کردن
تهاجمات این رژیم در همان محدوده را دارد.
درنهایت اینکه ،اقدامات احتمالی خرابکارانه رژیم
صیهونیستی در ایران را نباید صرفا در چارچوب
مسئله هستهای تحلیل کرد .بلکه باید در راستای
عقب راندن ایران از مواضع منطقه ای خود به ویژه
در سوریه ،عراق و لبنان آن را ارزیابی کرد.

مخالفت قاطع فرانسه ،آلمان ،مصر و اردن با طرح الحاق کرانه باختری
وزیران خارجه فرانسه ،آلمان ،مصر و اردن روز سهشنبه با
صدور بیانیهای مشترک ضمن تاکید بر پایبندی خود به راهحل
تشکیل دو کشور ،طرح الحاق کرانه باختری به فلسطین اشغالی
را نقض صریح قوانین بینالمللی و تهدیدی برای روند صلح میان
فلسطینیان و رژیم صهیونیستی عنوان کردند.
به گزارش رویترز ،ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه،
هایکو ماس وزیر خارجه آلمان ،سامح شکری وزیر خارجه مصر
و ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن در این بیانی ه مشترک اعالم

کردند :هیچ تغییری را در محدوده مرزهای  ۱۹۶۷که مورد توافق
دو طرف درگیری نباشد ،به رسمیت نخواهند شناخت.
در این بیانیه آمده است :هرگونه الحاق اراضی به فلسطین
اشغالی نقض قانون بینالمللی و تهدید پایههای صلح میان دو
طرف است .این چهار وزیر همچنین تاکید کردند :طرح الحاق
عواقب خطرناکی برای امنیت و ثبات منطقه به همراه خواهد
ش روی تالشها برای تحقق صلح فراگیر
داشت و مانع بزرگی پی 
و عادالنه خواهد بود.

وزیران خارجه فرانسه ،آلمان ،مصر و اردن اعالم کردند :ما بر
پایبندی قاطع خود به راهحل تشکیل دو کشور از طریق مذاکرات
طبق قوانین بینالمللی و قطعنامههای سازمان ملل در اینباره
تاکیدمیکنیم.
در بیانیه یادشده همچنین تاکید شد که طرح الحاق ،ممکن
است عواقب بدی بر روابط این کشورها با اسرائیل بگذارد.
طرح جنجالی الحاق بخشهایی از کرانهباختری به اسرائیل با
مخالفتهای شدید منطقهای و جهانی روبهرو شده است.

چین به معاهده بینالمللی تجارت
تسلیحات پیوست
رسانههای چین از پیوستن این کشور به
پیمان بینالمللی تجارت تسلیحات ()ATT
که در سال  ۲۰۱۳میالدی در مجمع عمومی
سازمان ملل تصویب شد خبر دادند.
به گزارش ایرنا سی.سی.تیوی تلویزیون
دولتی چین روز سه شنبه گزارش کرد که چین
روز دوشنبه به وقت محلی به پیمان بینالمللی
تجارت تسلیحاتی پیوسته و نماینده چین در
سازمان ملل سند پیوستن این کشور به عنوان
صد و هفتمین عضو این پیمان را به دبیرکل این
سازمان تحویل داده است.
در این گزارش آمده است« :جانگ جون»
سفیر و نماینده چین در سازمان ملل در این
مراسم ضمن انتقاد از آمریکا که از چند پیمان
بینالمللی خارج شده است اظهار کرد :دولت
چین به مشکالت ناشی از انتقال غیرقانونی
و سوءاستفاده از اسلحه اهمیت زیادی می
دهد چین از اهداف این پیمان حمایت میکند
و با اتخاذ اقدامات الزم برای تنظیم تجارت
بینالمللی اسلحه موافق است و با انتقال
غیرقانونی اسلحه مبارزه میکند.
وی با اشاره به اینکه چین همیشه در مقوله
صادرات تسلیحات نظامی سختگیرانه عمل
کرده است گفت :چین فقط به دولت های
قانونی و رسمی اجازه تجارت اسلحه می دهد
نه گروه های غیر دولتی ،و این کامال بیانگر
احساس مسئولیتپذیری پکن است.
سفیر چین در سازمان ملل اظهار کرد چین
از همه طرفها میخواهد صادرات تسلیحات
نظامی را به طور دقیق کنترل کنند و از مداخله
در امور داخلی کشورهای مستقل از طریق
صادرات اسلحه دست بردارند.
جانگ خاطرنشان کرد :الحاق به این پیمان
بین المللی ،گام مهم دیگری در راستای
مشارکت فعال چین در حاکمیت تجارت جهانی
تسلیحات برای حفظ صلح و ثبات بین المللی
و منطقه ای است این اقدام نشان از عزم و
صداقت چین برای حفظ رژیم کنترل تسلیحات
بین المللی ،حمایت از چند جانبهگرایی و ایجاد
جامعهای با آینده مشترک برای بشر است.

احتمال برگزاری مراسم راهپیمایی
اربعین در سال جاری ضعیف است

سفیر ایران در عراق اظهار کرد :تاکنون
مقامات عراقی به صورت سلبی یا ایجابی
درمورد برگزاری مراسم راهپیمایی اربعین
درسال جاری صحبتی نکردهاند.
به گزارش ایسنا ،ایرج مسجدی در پاسخ به
سوالی مبنی بر اینکه با توجه به شیوع ویروس
کرونا در نقاط مختلف جهان آیا امسال مراسم
راهپیمایی اربعین در عراق برگزار خواهد شد
یا نه؟ اظهار کرد :پیشبینی من این است که
امسال عراق اجازه ندهد که زوار خارجی از
جمله زوار ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین
به عراق سفر کنند و به احتمال زیاد دولت عراق
برای خود زوار عراقی نیز محدودیتهای زیادی
را در این ارتباط ایجاد میکند  .وی ادامه داد:
بعید میدانم امسال ،مراسم اربعین به شکل
سابق برگزار شود و در واقع احتمال برگزاری آن
را ضعیف میدانم  .مسجدی افزود :عراقی ها
به ما میگویند که در حال حاضر زود است
که بخواهیم درمورد برگزاری مراسم اربعین
صحبت کنیم و باید ببینیم که شرایط به چه
نحو خواهد بود .سفیر ایران در عراق همچنین
گفت :فعال ًتصمیم و دستوری از طرف عراقیها
برای برگزاری مراسم اربعین داده نشده است .

جمهوری اسالمی ایران ،ترور کارشناس امنیتی مطرح عراقی را محکوم کرد

معمای ترور «هشام الهاشمی»

گروه ایران و جهان :حامیان منطقه ای و جهانی گروه تروریستی تکفیری
داعش بعداز ترور دوشنبه شب «هشام الهاشمی» کارشناس امنیتی
و راهبردی عراق در منطقه «زیونه» در شرق بغداد با وجود اینکه داعش
مسئولیت این ترور را برعهده گرفته است ،برای ایجاد اختالف و دامن زدن به
خشونتها در عراق سیاست فرافکنی پیش گرفتهاند.
الهاشمی شامگاه دوشنبه در حالی که از مصاحبه با یکی از شبکههای عراقی
باز میگشت ،مقابل خانهاش در منطقه زیونه بغداد هدف حمله مسلحانه
قرار گرفت و ترور شد .سه موتورسوار ناشناس او را در مقابل خانهاش با
استفاده اسلحه مجهز به صدا خفه کن ترور کردند .وزارت کشور عراق
در خبری ترور الهاشمی را تأیید کرد .داعش نیز دقایقی بعد از این ترور
مسئولیت آن را بر عهده گرفت.
عالوه بر خانواده الهاشمی ،قاطبه مردم عراق گروه تروریستی داعش و
ی-عربی از جمله
حامیان آن را عامل ترور او می دانند ،اما رسانههای عبر 
العربیه سعی دارد انگشت اتهام را به سوی گروههای عراقی که سالها با این
گروه ترویستی سرگرم مبارزه بوده اند ،نشانه روند.
یکی از مهمترین هشتگها با عنوان «#آمریکایدالفتنه_واالغتیال» (آمریکا
دست فتنه و ترور است) آمریکا و رژیم صهیونیستی از جمله حامیان داعش

را به عنوان عوامل اصلی ترور الهاشمی در بغداد معرفی کردهاند.
برخی کاربران عراقی نیز با انتشار آخرین پیامهای تلفنی الهاشمی
تاکیدکردهاند یکی از فرماندهان ارشد نظامی عراق که با سفارت آمریکا رفت
و آمد داشته ،به الهاشمی اطالع داده این کشور برای ترور او برنامهریزی
میکند.
واکنش ایران به ترور هشام الهاشمی
سفارت جمهوری اسالمی ایران در عراق با صدور بیانیهای ترور «هشام
الهاشمی» ،کارشناس و تحلیلگر مسائل راهبردی و امنیتی عراق را محکوم کرد.
به گزارش ایسنا ،در این بیانیه که بامداد روز سهشنبه منتشر شده ،آمده
است :با اندوه فراوان از خبر ترور پژوهشگر و کارشناس راهبردی آقای دکتر
هشام الهاشمی مطلع شدیم ،سفارت جمهوری اسالمی ایران این اقدام
مجرمانه را که چهره پلید خود را با ترور نخبگان نشان داده به شدت محکوم
میکند.
بیشک هدف حامیان و مجریان چنین عملیاتهایی ،برهم زدن ثبات و
امنیت در عراق ،ایجاد فتنه و تفرقه و بازگرداندن خشونت به عراق است.
جمهوری اسالمی ایران همواره از ثبات و امنیت عراق حمایت و چنین
اقداماتی را به شدت محکوم میکند.

در پایان این بیانیه سفارت ایران برای خانواده الهاشمی از خداوند طلب
صبر کرده است.
طبق اعالم مقامات عراقی ،افراد مسلح ناشناس ،هشام الهاشمی ،کارشناس
برجسته و محقق گروههای مسلح و گروههای تکفیری را در زیونه بغداد به
ضرب چند گلوله ترور کردند.
الهاشمی معموال ً هر روز در شبکههای تلویزیونی داخلی و خارجی برای
تحلیل فعالیتهای گروههای تکفیری و سیاسی عراق حضور مییافت او
همچنین میانجیگر بین گروههای سیاسی مختلف بود.
واکنش مقامات عراق
برهم صالح ،رئیس جمهوری عراق در بیانیهای اعالم کرد :ترور الهاشمی
جنایتی هولناک و نفرتانگیز است که یک شخص عراقی و حق وی برای
زندگی آزاد و با عزت را هدف قرار داده است.
مصطفی الکانمی ،نخست وزیر عراق نیز بیان کرد :ما قاتالن الهاشمی را
تعقیب خواهیم کرد و ترور را در کشور ریشه میکنیم .آن مرحوم حامی و
صدای نیروهای قهرمان ما در جنگ علیه گروه تروریستی داعش بود و در
پربار کردن گفت و گوهای مهم سیاسی و امنیتی در کشور سهم بسزایی
داشت.

سازمان الحشد الشعبی نیز با صدور بیانیهای ترور الهاشمی را محکوم کرد.
افراد و گروههای مختلف و رسانههای عراق نیز ترور الهاشمی را محکوم
کردند و خواستار شناسایی عوامل این ترور شدند.
همچنین اتحادیه عرب و پارلمان عربی روز سهشنبه با صدور بیانیههای
جداگانه ترور هشام الهاشمی تحلیلگر مسائل امنیتی و راهبردی عراق را به
شدت محکوم کردند.
به گزارش رسانههای عربی  ،احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب با
شدیدترین لحن ترور الهاشمی را محکوم کرد .ابوالغیط تاکید کرد :این اتحادیه
با همه توان از تالشهای دولت عراق برای محدود کردن سالح در دست
دولت حمایت میکند و خواستار شناسایی عامالن ارتکاب این ترورهایی است
که اخیرا فعاالن سیاسی عراق را هدف قرار دادهاند.
وی تصریح کرد ،اتحادیه عرب ضمن حمایت از عراق ،همبستگی کامل خود
را با این کشور در مواجهه با چالشهای خطرناکی که امنیت و حاکمیتش را
تهدید میکند و میخواهد بافت ملی آن را از بین ببرد ،اعالم میکند.
دبیرکل اتحادیه عرب ،ضمن همدردی با دولت و مردم عراق ،برای خانواده
الهاشمی صبر آروز کرد.
از سوی دیگر ،پارلمان عربی نیز ترور این تحلیلگر عراقی را محکوم کرد.

