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انرژواتم اپراتور اوکراینی نیروگاه زاپوریژیا؛

آخرین رآکتور فعال در نیروگاه اتمی زاپوریژیا خاموش شد

اهداف کره شمالی از تصویب قانون
«حمله اتمی پیشگیرانه» چیست؟

تاکید بر راهبرد
تطبیق با جهان تازه

سامان سفالگر  /گروه بینالملل

Saman_sofalgar@Yahoo.com

رســانههای خبری کره شــمالی به تازگی از
تصویب قانون «حمله اتمی پیشــگیرانه» در
این کشــور خبر دادهاند .قانونی که به موجب
ِ
دســت بازتری جهت استفاده
آن این کشور
از تســلیحات اتمی خود در مواقــع بحرانی
خواهد داشت و در عین حال بر اساس همین
قانون نیز ،موقیعت کره شمالی به عنوان یک
کشــور دارای سالح هســتهای برای همیشه
تثبیت میشود و دیگر فضایی برای مذاکرات
دیپلماتیک با کرهشمالی و رایزنی با آن جهت
خلع سالح اتمی این کشور باقی نمیماند .در
این چهارچوب ،اینطور به نظر میرســد که
کرهشمالی به واسطه تصویب قانون مذکور ،به
دنبال ارسال و پیگیریِ  3پیام و هدف محوری
بوده است که توجه به آنها کام ً
ال ضروری به
نظر میرسد.

 :2کره شــمالی و تئوری ســازگاری با
امنیتی جدید
واقعیتهای سیاســی و
ِ
جهان
یکی دیگــر از اهداف و پیامهــای دولت کره
شــمالی در تصویب قانون حمله پیشگیرانه
اتمی و تاکید بر رســیدن کرهشمالی به نقطه
بی بازگشــت بودن موقعیت دولت این کشور
به عنوان یک دولت دارنده تســلیحات اتمی،
اشاره به این نکته است که اساساً کره شمالی با
جهان پساجنگ اوکراین
توجه به واقعیتهای
ِ
و تقویت مرزبندیهــای ایدئولوژیک به این
باور رســیده که اکنون باید جایگاه خود را در
معادالت آتی بین المللی مشخص و روشنتر
کند .در واقع ،کره شــمالی کنشگری خود را
در فضای متصو ِر آتی نظــام بین الملل که بار
دیگر شاهد اوج گیری جنگ سرد و رقابتهای
تسلیحاتی و ایدئولوژیک خواهد بود را از همین
حاال آغاز کرده است.
مستقیم تهدید
 :3ارسال پیام روشن و
ِ
به آمریکا
کره شمالی در ماهها و سالهای اخیر بارها و
به اشکال مختلف نسبت به تحرکات و اقدامات
آمریکا در کره جنوبــی و در محیط پیرامونی
خود هشدار داده اســت .با این حال ،آمریکا
در کنار کــره جنوبی و دیگر متحدان شــرق
آســیای این کشــور ،مدام اقدام به برگزاری
رزمایشهای نظامی در فضای پیرامونی کره
شــمالی میکنند و امنیت ملی این کشور را
تهدید میکنند .در ایــن چهارچوب ،دولت
کره شــمالی با تصویب قانــون جدی ِد حمله
پیشگیرانه اتمی ،عم ً
ال سیگنال تهدی ِد روشن
خود را به واشــینگتن ارســال کرده و تاکید
نموده که زین پس صرفاً تســلیحات اتمی را
به مثابه یک ابزار دفاعی برای خود نمیبیند
و اگر الزم باشد ،آماده استفاده پیشدستانه و
پیشگیرانه از آن نیز است .مساله ای که در نوع
خود هزینههای تنشزایی آمریکا و متحدان
آن در محیط پیرامونی کره شمالی را به نحو
قابل مالحظهای افزایش میدهد و مخصوصاً
از حیث دغدغههای امنیتی آمریکا میتواند
خسارتهای قابل توجهی را برای این کشور
به همراه داشته باشد .از این رو ،تصویب قانون
حمله پیشــگیرانه اتمی از ســوی دولت کره
نویدبخش دور جدیدی از تنش زایی
شمالی،
ِ
های گسترده در منطقه شــرق آسیا و البته
ِ
بازتعریف برخی معادالت سیاســی و امنیتی
دل خود
در این منطقه است .مساله ای که در ِ
میتواند به نوعی به مثابه تجلی جلوههایی نو
از نظم بینالمللی نوظهور آتی جهان که در آن
شاهد کنشگری بازیگرانی نظیر چین و روسیه
مقابــل قدرتهای
به نحوی فعال در جبهه
ِ
غربی خواهیم بود ،باشد.
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اوکراین روز یکشــنبه از توقف فعالیت ششمین و
آخرین رآکتور فعال در نیروگاه اتمی زاپوریژیا که
تحت اشغال نیروهای روســیه قرار دارد ،خبر داد.
بر اســاس بیانیه انرژواتم اپراتور اوکراینی نیروگاه
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در آستانه اربعین صورت گرفت؛

انتقالمیزکارپاستورازتهرانبهمرزهایغربی

آیتاهللرئیســی در تهران ،معــاون اول
رئیسجمهور در مهران و شلمچه ،وزیر
کشور در عراق و گذرگاههای مرزی ایران
و در یک کالم انتقال میــز کار کابینه از
پاستور به مرزها برای ارائه خدمت رسانی
و رفع مشــکالت زائران اربعین حسینی
گوشهای از تبدیل «مدیریت کارتابلی به
مدیریت میدانی» است.
«فرق میکند که انسان پشت میز بنشیند
و نشسته مدیریت کند یا اینکه در میدان
حضور یابد ،با مردم بودن و مشکالت مردم
را از نزدیک احساس کردن یک رویکرد و
اصل به شمار میرود و شناخت مساله و
رفع آن و دنبال کردن مسائل مردم نیز در
کنار هم قرار دارد ».این بخشی از اظهارات
رئیس جمهور اســت که بارها به اعضای
کابینه خود توصیه مؤکد داشــته و دارد
همواره در کنار مردم و از نزدیک مسائل
را ببنید و بــرای رفع آن چاره اندیشــی
کنید؛ نمونههای این رویکرد را میتوان
طی یکسال اخیر از تشکیل کابینه دولت
مردمی در سفرهای استانی در کنار مردم
گرفته تا حضــور در بالیای طبیعی نظیر
سیل و زلزله و حادثه متروپل دید.
حال با نزدیک شدن به اربعین حسینی (ع)
در کمتر از یک هفته ،مرزها که گذرگاه و
نقطه وصال دلباختگان امام حســین (ع)
هستند ،به قدوم مبارک زائران عطرآگین
شده و ِول ِ ِولهای در دلها به عشق اباعبداهلل
الحســین برپا شده اســت ،بیش از پیش
شاهد تالشهای شــبانهروزی مسئوالن
میدانی برای فراهم کردن شرایط تسهیل
عبور زائــران عتبات عالیات هســتیم تا
مبادا دلی در این میان شکســته شــود؛
پیگیریهــای مداوم آیت اهلل رئیســی از
تهران ،سفر وزیر کشــور به عراق ،حضور
معاون اول رئیسجمهور و برخی وزیران در

یافت ،خروج و ورود زائران را خوب توصیف
کرد و گفت :در مرزهای باشماق و تمرچین
خروج زائــران به خوبی انجام میشــود و
برنامهریزیها برای برگشت انجام شده است
و مشکل خاصی نیست.
البته احمد وحیدی پنجشنبه  ۱۷شهریور
ماه از عراق مســتقیم وارد مرز مهران شد
تا نیازهایی کــه الزم اســت در کمترین
زمــان ممکن تأمین شــود کــه از جمله
کمبود آب پاش و امکانات آب و یخ ،مرتفع
کردن مشــکل تراکم جمعیت در تسهیل
عبور زائــران به خاک عراق و فعال شــدن
خودروهای ایرانی در آن طرف مرز از جمله
موضوعات پیگیری شده توسط وزیر کشور
بود که در حال مرتفع شدن است.
وزیر کشور در چند روز گذشته از مرزهای
مهران ،خسروی ،باشماق ،تمرچین ،چذابه
و شلمچه بازدید کرده و به صورت میدانی
مشــکالت زائران را در مرزها مورد بررسی
قرار داده است.

عکس  :ایرنا

 :1ایچاد یک نگرش راهبردی و امنیتی
جدید در میان رهبران و سیاست سازان
کره شمالی
نخستین و اصلیترین هدف دولت کره شمالی
از تصویب قانون حمله اتمی پیشــگیرانه در
این کشــور ،ارســال این ســیگنال به جهان
غرب است که اساســاً کره شــمالی با توجه
به خلــف وعدههای مکرر کشــورهای غربی
مخصوصاً آمریــکا در چهارجوب چندین دور
مذاکرات اتمی با این کشــور ،بــه این درک
راهبردی رسیده که بهتر است جهت حراست
از امنیت و منافع ملی خود ،بیش از آنکه روی
قول و وعدههای کشــورهای غربی حســاب
کند ،روی قدرت اتمی خود حســاب باز کند
و از موضع قــدرت با غرب وارد تعامل شــود.
در ایــن چهارچــوب ،رهبران کره شــمالی
عم ً
ال به نقطهای از ســرخوردگی رســیدهاند
که قید مذاکــرات و تعامل با غــرب در مورد
توانمندیهــای اتمــی خــود و متعاقباً رفع
تحریمهــای گســترده علیه کشورشــان با
محوریت پرونده اتمی کرهشــمالی را زدهاند
و حتی آماده مقابله با دور جدی ِد فشــارهای
منطقهای و بین المللی علیه این کشور به دلیل
تصمیمات جدید آن در حوزه تسلیحات اتمی
خود و نحوه استفاده از آنها هستند.
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زاپوریژیا ،واحد شــماره  ۶این نیروگاه از ســاعت
 ۴۱ :۰۳روز یکشنبه ( ۱۱سپتامبر) از مدار خارج
و فعالیت آن در شــبکه برق متوقف شــده است.
انرژواتم همچنین با تاکید بر این که خاموشی سرد
«ایمنترین روش» است ،اعالم کرد که تدارکات
الزم برای خنک کردن ایــن رآکتور در حال انجام
اســت .نیروگاه زاپوریژیا ،پس از گلولهباران هفته

گذشته آخرین منبع خارجی تأمین برق را از دست
داد و اســتفاده از تنها رآکتور فعال آن برای تأمین
انرژی مورد نیاز سیستمهای خنککننده آغاز شد.
اما از روز شنبه و با اتصال دوباره نیروگاه به خطوط
برق کشور ،نیاز به فعالیت تنها رآکتور عملیاتی این
نیروگاه برای تأمین برق سیستم ایمنی آن منتفی
شــد .اپراتور اوکراینی نیروگاه زاپوریژیا در بیانیه

مطبوعاتی خود با اشاره به خطر باالی وارد آمدن
آسیب بیشتر به خطوط انتقال این نیروگاه بار دیگر
خواستار ایجاد منطقه غیرنظامی در اطراف آن شد.
اوکراین و متحدان غربی این کشــور نگرانیهای
فزایندهای را در مورد امنیت نیروگاه زاپوریژیا که
بزرگترین نیروگاه هستهای اروپا به شمار میرود،
ابراز کردهاند .رافائل گروســی ،مدیــر کل انرژی

مرزها و در یک کالم انتقال میزکار کابینه از
تهران به مرزها شاهدی بر این مدعاست.
در روزهای اخیر بــا توجه به انبوه زائران
عتبات عالیات به مرزها و معطل ماندن
آنها در پشت مرزها به دلیل فراهم نبودن
زیرســاختهای طرف عراقی که بارها
از سوی مســئوالن اعالم شــد اما برای
رفع دغدغه مشکالت عاشقان اباعبداهلل
الحسین (ع) در مسیر پیاده روی اربعین
امسال ،وزیر کشــور را به عراق کشاند تا
به صورت میدانی و در متــن رویدادها
در دیدار با مقامات عراقی چاره اندیشی
کنند .به همیــن منظور وزیر کشــور
پنجشــنبه  ۱۸شــهریورماه عازم عراق

شــد و در دیدار با همتای عراقی و سایر
مسئوالن ارشد برای سه موضوع تسریع
عبور زائــران از مرز ،پذیرش پیشــنهاد
ایران برای خروج اتباع مقیم ایران و ورود
اتوبوسهای ایرانی به خاک بحث و گفت
و گو کردند که در نهایت با موافقت طرف
عراقی روبرو شد.
اجرای موافقت طرف عراقی با ۲
درخواست ایران
در این راستا رئیس ســتاد مرکزی اربعین
روز گذشــته از ورود اتوبوسهای ایرانی از
سه مرز کشــور به عراق خبر داد تا بخشی
از مشــکل انتقال زائران در خاک عراق به
شهرهای زیارتی این کشور حل شود .این

اتوبوسها از سه مرز شلمچه ،چذابه و مهران
و از روز گذشــته وارد عراق شدند و تالش
برای افزایش آن تداوم دارد.
وزیر کشــور دیشــب اعالم کرد که روند
عزیمت زائران به خوبی در حال انجام است
و بخش قابل توجهی هم هنوز در این سوی
مرزها هستند تا فرصتی برای عبور از مرز
پیش بیاید .به دنبال این هستیم همه آنانی
که میخواهند وارد مرز عراق شوند را به آن
سوی مرز اعزام کنیم .همچنین حدود ۵۰۰
هزار زائر از مرزها وارد کشور شدهاند و این
روند ادامه دارد.
همچنین رئیس ستاد مرکزی اربعین صبح
امروز یکشنبه که در مرز تمرچین حضور

یک خط هوایی برای ارســال
مواد غذایی و آب به عراق
در همــان روز که وحیدی در عراق بســر
میبرد ،معاون اول رییس جمهور از طرف
آیت اهلل رئیسی مأموریت ویژه یافت تا برای
حل مشــکالت زائران اربعین به مرزهای
مهران و شلمچه ســفر کند .مخبر در این
ســفر و بازدید میدانی  ۶دستور برای ارائه
تسهیالت الزم در مرزها به زائران را صادر
کرد .همچنین طی هماهنگیها بین دولت
ایران و عراق و گفت و گــوی اخیر مخبر با
مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق ضمن
اعزام اتوبوسهای ایرانی به خاک عراق ،یک
خط هوایی برای ارسال مواد غذایی و آب به
آن کشور نیز برقرار شــد تا در اسرع وقت،
کمبودهای گزارششده برطرف شود.

جریان راست افراطی ایتالیا به عنوان بخت نخست پیروزی؛

مهرداد صدر  /گروه بین الملل
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یکی دیگــر از انتخابــات جنجالی اروپا
برگزار شــد و در نهایت راست افراطی با
شعار «خدا ،کشــور ،خانواده» جورجیا
ملونی رو به پیروزی دارد .جریان راست
افراطی در ایتالیا که با سیلویو برلوسکونی
متحد شــده دو هفته مانده تــا برپایی
انتخابات پارلمانی در این کشور به عنوان
بخت نخست کســب پیروزی شناخته
میشود.
درمقابل این جریان کــه طبق آخرین
نظرسنجیها بیشــترین آرا را به خود
اختصاص خواهد داد جنــاح چپ قرار
دارد که بــه دلیل شــکاف و اختالفات
داخلی کمتر از راست افراطی مورد اقبال
رایدهندگان واقع شده است.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی که به این
موضوع اختصاص داده از جورجیا ملونی،
افراطــی «براداران
رهبر حزب راســت
ِ
ایتالیا» به عنوان رقیبی توقفناپذیر برای
جناح چپ نام برده و یادآور شده است که

ایتالیادوباره«برلوسکونیطور»میشود!
او در شــرایط فعلی به سوی کسب یک
پیروزی بزرگ پیش میرود.
در این گزارش آمده است که خانم ملونی
بنا به نتایج همه نظرســنجیها پیروز
انتخابات قانونگذاری  ۲۵سپتامبر خواهد
بود که در این صورت وی به عنوان اولین
رئیس دولت زن برآمــده از یک حزب
«پسا فاشیست» سکان هدایت یکی از
کشورهای بنیانگذار اتحادیه اروپا را در
دست خواهد گرفت.
این چشم اندازی بسیار نگرانکننده برای
اردوگاه طرفداران اروپا در سومین قدرت
اقتصادی منطقه یورو به شمار میرود.
بنا به نتیجــه نظرســنجیها ،ائتالف
راستگرا که عالوه بر حزب پسا فاشیست
«بــرادران ایتالیا» بــه رهبری جورجیا
ملونی ،دو حزب ضد مهاجرت «لیگ»
(لگا نــورد) به رهبری ماتئو ســالوینی
و «فــورزا ایتالیا» به رهبری ســیلویو
برلوسکونی را در خود جای داده دست

کم  ۴۶درصد آرا را در انتخابات پیش رو
به خود اختصاص خواهد داد .براســاس
وبسایت سیاسی «یو ترند» که آخرین
نظرسنجیهای انجام شده در خصوص
انتخابات پارلمانی  ۲۵سپتامیر را گردهم
آورده ائتــاف جریان چــپ به رهبری
حزب دموکرات تنها  ۲۸.۵درصد آرا را
بدست خواهد آورد و جنبش عوامگرای
«پنج ستاره» به کســب  ۱۳درصد آرا
بسنده خواهد کرد .انریکو لتا ،رهبر حزب
دموکراتیک خلق ایتالیــا این هفته در
اقدامی غالفگیر کننده ضمن پذیرفتن
دهندگان
شکســت در انتخابات از رأی
ِ
بالتکلیف خواســت برای جلوگیری از
کســب یک پیروزی قاطعانه از ســوی
جریان راســت که با خطر تغییر قانون
اساسی روبرو خواهد بود به این جریان
رأی ندهند.
برناردو ،یک وکیل  ۵۵ســاله در گفتگو
با فرانسپرس ضمن انتقاد از چپها به

دلیل معطوف کردن همه کمپینهای
خود به تخریب جناح راســت افراطی
تاکید میکند که به ملونی رأی خواهد
زیرا از دیدگاه او «دیگر قابل قبول نیست
که چپ و حزب دموکرات ادعای انحصار
اخالق را داشته باشند».
برپایی انتخابات زودهنگام پارلمانی در
ایتالیا پس از اســتعفای ماریو دراگی،
نخســت وزیر این کشــور در ماه ژوئیه
کلید خورد .دولت آقــای دراگی پس از
سلب حمایت سه حزب شریک در ائتالف
تحت رهبری وی مجبور به استعفا شد
و ایتالیا را در شرایط تورم و خشکسالی
بی سابقه در بالتکلیفی فرو برد .ائتالف
راست بدون دادن توضیحات بیشتر در
خصوص منبع تأمین مالی طرحهای خود
متعهد شده است که راه حلهای بسیار
پرهزینهای را برای سر و سامان دادن به
بحران انرژی و وضعیت زندگی مردم در
کشوری که داعیهدار ســومین اقتصاد

بزرگ منطقه یورو است ،ارائه دهد .جزب
«بــرادران ایتالیا» بــه رهبری جورجیا
ملونی در انتخابات سال  ۲۰۱۸در نهایت
اندکی بیش از چهار درصد آرا را بدست
آورد .این حزب با آنکــه بنیانگذاران آن
از نوادگان سیاسی «جنبش اجتماعی
ایتالیا» هســتند در نظرسنجیها ۲۴
درصد آرا را به خود اختصاص داده است.
«جنبــش اجتماعی ایتالیا» تشــکلی
سیاســی اســت که پس از جنگ دوم
جهانی توسط حامیان بنیتو موسولینی،
دیکتاتور فاشیســت ایتالیا بنیان نهاده
شد.
خانم ملونی ایتالیاییها را با شعار «خدا،
کشــور و خانواده» به سوی خود جذب
کرده تا به نوعی بار دیگر نگرش محبوب
حزب لیگ به رهبری ماتئو سالوینی در
ســال  ۲۰۱۹مبنی بر «امنیت بیشتر،
مهاجرت کمتر ،مالیات کمتر» را برای
کسب پیروزی به خدمت بگیرد.

بینالمللی انرژی اتمی ( )IAEAنیز خواستار توقف
فوری گلولهباران منطقه اطراف این نیروگاه شده
است .آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز جمعه نیز از
«قطع کامل آب و برق» در شهر جنوبی «انرهودار»،
جایی که نیروگاه هستهای زاپوریژیا در آن قرار دارد،
گزارش داد ،رخدادی که بــه زعم آژانس «ایمنی
نیروگاه را به خطر میاندازد».

سرمقاله

ادامه از صفحه یک

مگر دولــت اعالم نکرد پیــش بینی کرده
که امسال زائرین اربعین حســینی به مرز
پنج میلیون نفر برسد وقتی که دولت نمی
تونســت این جمیعت را مدیریت کند چرا
یک ماه این همه تبلیغات کرد .البته درصدد
متهم کردن مسئوالن به تالش برای نادیده
گرفتن کرامت انسانها نیســتیم اما اینکه
مردم با انواع مشــوقها و با تبلیغات بسیار
پرســروصدا به عزیمت به مرزها تشــویق
شــوند و در آنجا با انواع و اقسام مشکالت و
سرگردانیها مواجه شوند بطوری که بدبینی
نســبت به همهچیز تمام وجودشــان را پر
کند ،با هیچ منطق و تدبیری منطبق نیست
ضمن اینکه این موضوع میتواند دستمایه
حمله برخی رسانههای خارجی به اصل این
راهپیمایی معنوی شود.
فقط دستورات ویژه دادن ،راه
حل بحران نیست!
در میان اخبار رنگارنگ و متعدد این روزها
از وضعیت زائران اربعین ،یک خبر هم بسیار
تکرار میشــود .آن هم خبر دستور رئیس
جمهوری برای پایــان دادن به این وضعیت
و مدیریت کــردن آن .ابراهیم رئیســی در
روزهــای اخیر حداقــل دو بــار خطاب به
استاندار ایالم و وزیر کشــور برای مدیریت
اوضاع زائران دستور ویژه داده است .در یک
سال عمر دولت سیزدهم همین دستورات
ویژه یکی از مشــخصات بارز نــگاه ابراهیم
رئیســی و تیم او به روشهای حل مسائل
کشور بوده .از دستور ویژه برای کنترل تورم
گرفته تا دستور ویژه برای حل مسایلی نظیر
کم آبی .مشخص است که در ماجرای اربعین
نیز ژنتیک رفتار دولت بــاز هم دولتیها را
به ســمت دســتورات ویژه میبرد .در واقع
اوضاع مرزهــا و وضعیت برگزاری مراســم
امســال اربعین باز هم نشــان داد که تدبیر
مدیریت امــور مختلف چیزی بــه مراتب
جدیتر و متفاوتتر از توســل به دســتور
مقامات دولتی را نیــاز دارد .به عبارت دیگر
معلوم شد که دســتورات ویژه بدون توجه
به سیاســت گذاری ،پیش بینیهای الزم
و برنامه ریزیهای محاســبه شــده چقدر
میتوانند مؤثر باشند.
نهادهای ذی ربط در این یکسال
چه میکردند؟!
از اربعین پارســال تا اربعین امسال حدود
یکســال فرصت وجــود داشــت و دولت
میتوانســت با یک برنامه ریــزی صحیح
شــرایطی را فراهــم کنیم که بــدون هیچ
دغدغهای این مراسم پرشــورتر از سالهای
قبل برگزار شــود .وقتی وزیر محترم راه و
شهرسازی اعالم میکند امسال حدود پنج
میلیون نفــر در این پیاده روی مشــارکت
میکننــد الزم اســت به مســوولیت خود
درخصــوص فراهم کردن زیر ســاختهای
جادهای و حمل و نقل زمینی و هوایی واقف
بوده وبر آوردی از امکانات خود داشته باشد.
آیا مرزهای خروجی ما از ظرفیت مناســب
خروج مسافران در شرایط فعلی برخوردارند؟
الزم است تفاوتی میان ظرفیتها در شرایط
عادی و شــرایط فعلی وجود داشته باشد.
وزارت محتــرم کشــور یکســال فرصت
داشته اســت تا گذرگاههای مرزی را بهبود
بخشیده و امکانات الزم را فراهم کند .وزارت
امورخارجه نیز یکسال فرصت داشته است
تا هماهنگیهای الزم را با طرف عراقی انجام
دهد و از میزبانی آنها در جهت حفظ کرامت
انسانی زوار ایرانی اطمینان حاصل نماید.
ظرفیتهای میزبانی عراق را هم
باید سنجید!
نکته قابل توجه دیگر این است که مقامات
ایرانی باید متناســب با ظرفیتهای کشور
عراق ،تبلیغات و روادید صــادر میکردند.
اعزام بــدون پشــتیبانی و زیرســاختها
در کشــور مقابــل در نهایــت بــه همین
رویدادهای اخیر منجر میشــود .عراق هم
با توجه به شرایطی که از سر گذرانده است،
ظرفیتهای محــدودی دارد؛ ضمن اینکه
زائرین اربعین حسینی فقط ایرانیها نیستند
و گفته میشود از همه شهرهای عراق حدود
 ۱۸میلیــون زائر به ســمت کربال میرود و
دولت آنهــا همه ارگانهــا و نهادها را برای
حمل و نقل زوار بسیج کرده است .بنابراین
نمیتوان از مقامــات عراقی برای چگونگی
پذیرایی از زائرین طلبکار بود همین که این
کشور برای زائرین ایرانی اعمال محدودیت
نکرد جای تشکر دارد.

