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سیاسی

وطن امروز شماره 2507

اخبار

همافزایی انقالبی بسیج با دستگاه
قضایی در برخورد با محتکران

سردار غالمحسین غیبپرور،
رئی��س س��ازمان بس��یج
مس��تضعفین در حاش��یه
بازدید از مناطق حاشیهنشین
بجن��ورد در گفتوگ��و ب��ا
خبرگزاری بس��یج گفت :در شرایطی که مردم
تحت فش��ار گرانی هس��تند ،عدهای دست به
احتکار مایحت��اج مردم زده و مایحت��اج آنها را
انبار کردهاند که از هفته گذشته بسیج در جهت
شناس��ایی احتکارگران اقدام کرده است و ما به
تمام ردههای بسیج در کشور ابالغ کردهایم و از
رسانهها نیز بهره میگیریم و به شبکه اطالعاتی
بسیج مردمی ابالغ میکنیم در جهت شناسایی
انبارهای محتکران اقدام کنند .وی در ادامه گفت:
از همین جا به همه کسانی که دست به احتکار
مایحتاج مردم میزنند نصیحت میکنم دست از
ای��ن کار بردارند ،اگرنه با برخورد انقالبی مواجه
خواهند شد .ما باید فشار روی مردم را کم کنیم
که در اینباره قرار اس��ت در راستای همافزایی
انقالبی بسیج با دستگاه قضایی ،اقداماتی انجام
شود .رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه
گفت :احتکارگران از اش��راف ش��بکه اطالعاتی
مردم بخوبی آگاهند و با هماهنگی که با دستگاه
قضایی شده است برخورد قاطعی با آنها خواهد
ش��د .وی در ادامه اظهار داش��ت :هفته گذشته
شبکه اطالعاتی بس��یج بسیار خوب عمل کرد
و در همی��ن یک هفته اخی��ر در نقاط مختلف
کش��ور مجموعههای بسیج تعدادی از انبارها از
جمل��ه انبار لوازم یدکی خ��ودرو و برنج و دیگر
اق�لام را کش��ف کردهاند و ب��ه مراجع قضایی
اعالم شده است.

پیشنهاد ترامپ برای مذاکره
یک حرکت تبلیغاتی بود

محمدج��واد ظری��ف ،وزیر ام��ور خارجه
روز گذش��ته در حاشیه نشس��ت هیات دولت
در جم��ع خبرن��گاران با اش��اره به پیش��نهاد
مذاک��ره از س��وی آمریکاییها اظهار داش��ت:
آمریکاییها هیچ��گاه در این ح��وزه صداقت
نداشتند؛ حرکت ترامپ ،حرکت تبلیغاتی بود.
به گزارش مهر ،وی اف��زود :یکی از دالیلی که
میتوانی��م بفهمیم ترامپ نه نس��بت به مردم
ایران و نه نسبت به تعهدات بینالمللی آمریکا
هیچ حساس��یتی ندارد ،این است که او اولین
تحریمی را که بازگرداند تحریم هواپیماها بود.
ظریف گفت :اولین کاری که اداره کنترل وزارت
خزانهداری آمریکا انجام داد ،لغو مجوز تحویل
 ۲۰۰هواپیما به ایران ب��ود .توضیحات زیادی
یها بخواهند به مردم
وجود دارد ک��ه آمریکای 
ایران بدهند .مردم ایران با توجه به بیاعتمادی
متراکم��ی که آمریکاییها در طول س��الها و
دهههای گذشته ایجاد کردهاند ،چه دلیلی دارد
بخواهند با آنها صحبت کنن��د .وی افزود :اگر
بحث مذاکره باش��د ،ما  2سال مذاکره فشرده
با آمریکاییها داشتیم که نتیجه آن برجام بود
و دولت آقای ترامپ از آن خارج ش��د .به فرض
مح��ال و در صورت گفتوگو ب��ا آمریکاییها،
چطور میتوان به آنها اعتماد کرد که به توافقات
خود پایبند بمانند؟ لذا روش آمریکاییها هیچ
اعتم��ادی را نهتنها برای ایران ،بلکه برای هیچ
کسی در جامعه بینالمللی ایجاد نکرده است.
امروز در تهران

همایش بینالمللی بزرگداشت
«شهید عارف حسینی» برگزار میشود

کنگره جهانی بزرگداش��ت س��ردار شهید
مقاومت با عنوان «فرزند امام» در نکوداش��ت
عالمه ش��هید «سیدعارفحس��ین حسینی»
امروز پنجش��نبه س��اعت  18در فرهنگسرای
اندیشه برگزار میشود .به گزارش «وطنامروز»،
در ای��ن همای��ش که به همت س��تاد مردمی
بزرگداش��ت سرداران ش��هید جهان اسالم و با
مش��ارکت کنگره سرداران ش��هید مقاومت و
موسسه العارف برگزار میشود ،خانواده شهید
حس��ینی و جمعی از دوستان و همرزمان وی
حضور خواهند داشت.

حاصل  ۱۲سال مذاکره
با بدعهدی آمریکا مواجه شد

امی��ر حاتم��ی ،وزی��ر دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح به
پیشنهاد مذاکره رئیسجمهور
آمریکا بدون پیششرط اشاره
کرد و گفت :واضح اس��ت که
اینبار جنگ تمامعیار دش��من با نظام اس�لامی
شکل سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و روانی دارد و
در واقع در همان اس��تراتژی تعریف میشود .وی
اظهار داشت :حاصل  ۱۲سال مذاکره و گفتوگو
و درنهای��ت توافق برجام که ب��ه تایید و تصویب
سازمان ملل متحد نیز رسید با بدعهدی تاریخی
ش��یطان بزرگ مواجه شد که باید همگان از این
رفتار غیرمتعهدانه آنها درس گیرند و به عمق کینه
و عداوت آمریکاییها با ملت بزرگ ایران پی ببرند.

پنجشنبه  18مرداد 1397

روحانی در دیدار وزیرخارجه کرهشمالی :آمریکا غیرقابل اعتماد است

گران برای ایران؛ رایگان برای کرهشمالی
گروه سیاس�ی :وزیر خارجه کرهشمالی
ک��ه روز سهش��نبه پس از حض��ور در
اج�لاس آس��هآن به تهران س��فر کرده
بود ،دیروز چهارشنبه با حسن روحانی،
رئیسجمهور دیدار کرد.
به گزارش «وطنامروز» ،در این دیدار
حسن روحانی به وزیر خارجه کرهشمالی
گف��ت آمریکاییه��ا غیر قاب��ل اعتماد
هس��تند .اظهارنظر روحانی از آن جهت
قابل توجه اس��ت که دول��ت روحانی و
نظام حاکم بر کرهشمالی درگیر ماجرای
مذاکره با آمریکا بوده و هستند .پیشتر
در جریان ماجرای دی��دار ترامپ و اون،
مقامات دولت روحانی به کرهایها توصیه
ک��رده بودن��د به هیچ وجه ب��ه مقامات
آمریکایی اعتماد نکنن��د .این تجربهای
اس��ت که اگرچه هزینههای هنگفت و
غیرقابل جبرانی بر ایران تحمیل کرد اما
حاال حسن روحانی به صورت رایگان آن
را در اختیار کرهایها قرار میدهد.
به گزارش پایگاه اطالعرس��انی رئیسجمهور،
حس��ن روحانی در دی��دار «ری یون��گ هو» وزیر
خارجه کرهش��مالی با اش��اره به روابط دوستانه و
صمیمانه تهران  -پیونگیان��گ در طول دهههای
گذش��ته ،گفت :ایران و کرهش��مالی در بس��یاری
از مقاط��ع حس��اس بینالملل��ی و مجامع جهانی
دیدگاههای مشترکی داش��ته و همواره از یکدیگر
گفتوگو بعد از اعالم وصول طرح س��وال
نماین��دگان مجل��س ش��ورای
اس�لامی از حس��ن روحان��ی ،او در نام��های ب��ه
رئی��س مجلس این س��وال را خ��ارج از چارچوب
قانون اساس��ی و در زمان غیرمناسب عنوان کرد.
در همی��ن رابطه با حجتاالس�لام والمس��لمین
س��یدرضا اکرم��ی ،عضو جامع��ه روحانیت مبارز
توگو
و از چهرههای نزدیک به حسن روحانی گف 
کردی��م .اکرمی تاکی��د دارد روحان��ی نمیگوید
سوال برخالف قانون اساسی است ،بلکه آن را در
چارچوب قانون نمیداند و این  2با هم فرق دارند.
او البته س��وال را قانونی و حق نمایندگان میداند
اما مانند روحانی معتقد اس��ت زمان طرح سوال
نامناسب است.
***

چند روز پیش طرح سوال از آقای روحانی که به
امضای  80نماینده مجلس رسیده بود اعالم وصول
شد .نمایندگان مجلس س�وال از رئیسجمهور را
ح�ق قانونی خود میدانند ،ش�ما اگ�ر جای آقای
روحانی بودید چگونه با این طرح س�وال برخورد
میکردید؟

من نه جای آقای روحانی هستم و نه سخنگوی
او اما باالخره ایشان  5دوره نماینده مجلس بوده و
فضای مجلس را میشناسد و قانون اساسی را هم
میداند و به آن س��وگند یاد کرده اس��ت و طبق
قانون باید به آن عمل کند.
به نظر ش�ما االن آقای روحانی باید با این طرح
سوال مجلس چگونه برخورد کند؟

به نظ��ر من «وطن ام��روز» و برخی دیگر از
روزنامهها سراغ اصل مطلب بروند؛ سوال از آقای
روحانی مشکالت امروز ما را حل نمیکند .االن ما
در فشار و تبلیغات روانی دشمن هستیم ،دشمن
شیپور را زده و تحریمها را هم دارد عملی میکند،
لذا باید از ظرفیتهای داخلی کشور یعنی قانون،
رهبری و اتحاد استفاده کرده و نقدینگی موجود
را به سمت ش��هرکهای صنعتی ،حمل و نقل،
گردش��گری و ...س��وق دهیم .خب! حاال  80نفر
از نمایندگان مجلس هم از رئیسجمهور سوال
کردهان��د و رئیسجمهور هم طب��ق قانون باید
جواب دهد و جواب هم میدهد اما آن چیزی که
مشکل ما را امروز حل میکند مقاومت و مقابله
ش��هردار اس��بق ته��ران و عضو
بازتاب
مجمع تش��خیص مصلحت نظام
ضمن بیان گوش��های از عملکرد خود در شهرداری،
نسبت به سیاسیکاری در این نهاد اجتماعی انتقاد
کرد .محمدباقر قالیباف در پاس��خ به این سوال که
عملکرد شهردارهای پس از خودتان را چگونه ارزیابی
میکنید؟ گفت :بنده درست نمیدانم که بخواهم به
ارزیابی عملکرد آنها بپردازم ،مردم باید قضاوت کنند
اما میخواهم نکتهای را بازگو کنم؛ ش��هرداری یک
نهاد اجتماعی بوده و محل خدمت اس��ت ،بنابراین
کوچکترین کار سیاسی و سیاسیکاری در مدیریت
شهری نه در ایران ،بلکه در تمام دنیا درست نیست.
در کشورهایی که مهد تمدن و دموکراسی هستند،
ش��هرداریها به دور از سیاسیکاری عمل میکنند
و ب��ه دنبال امور مردم هس��تند ،لذا هرکس��ی وارد
ش��هرداری ش��ده و جهتگیری سیاسی پیدا کند،
نمیتواند موفق باشد؛ چرا که جنس کار در این نهاد
خدمت به مردم است .شهردار اسبق تهران همچنین
در پاس��خ به برخی ادعاها مبنی بر اینکه شهرداری
پلکان ریاستجمهوری است ،تصریح کرد :نباید این
 2مس��اله را با هم اش��تباه کرد .زمانی در شهرداری
کار سیاسی انجام میدهند و سیاسیکاری میکنند

حمایت کردهاند .وی با اش��اره به خروج یکجانبه
آمریکا از برجام بهعنوان توافقی بینالمللی ،تصریح
کرد :عملکرد دولت آمریکا در این سالها بهگونهای
بوده که امروز آمریکا بهعنوان کش��وری نامطمئن
و غیرقاب��ل اعتماد در جهان ش��ناخته میش��ود
ک��ه به هیچی��ک از تعهدات خود پایبند نیس��ت.
رئیسجمهور خاطرنش��ان کرد :در شرایط کنونی،
کشورهای دوست باید با توسعه روابط و گسترش

مناسبات و همکاریها در مجامع بینالمللی کنار
یکدیگر قرار داشته باشند.
در ای��ن دی��دار «ری یونگ ه��و» وزیر خارجه
کرهشمالی نیز با اشاره به روابط دوستانه و صمیمی
ته��ران ـ پیونگیان��گ و مواض��ع و دیدگاهه��ای
مشترک  2کشور درباره مسائل گوناگون منطقهای
و بینالمللی ،گفت :سیاست راهبردی کرهشمالی
توسعه روابط با جمهوری اس�لامی ایران و مقابله

واکنش عضو جامعه روحانیت مبارز
درباره ادبیات «بگم  -بگم» روحانی درباره طرح سؤال مجلس در گفت وگو با «وطن امروز»

 70سالگی و تهدید؟!

در براب��ر فش��ارهای روانی
دشمن است.

خ�ب! «وطن ام�روز» هم
در پی حل همین مش�کالت
است.

م��ن از «وط��ن ام��روز»
سوال میکنم :ما از فروردین در این کشور قحطی
داشتهایم؟ جنگ داشتهایم؟ بیخود و بیجهت از
نوروز آمدند موضوعات مربوط به س��که و دالر را
مط��رح کردند ،در صورتی که هیچ خبری هم در
مملکت نیست .بیخود مساله درست کردند .ما هم
یا تماشاگر شدیم یا خدای ناکرده در حال دمیدن
بر این آتش هستیم.

دالر  11هزار تومانی و سکه  4-5میلیونی یعنی
در مملکت هیچ خبری نیست؟!

ل ما دالر نیست ،واحد
به مردم بگویید واحد پو 
ما ریال است و ما نسبت به پول خودمان بیایمان
شدهایم.

البت�ه نباید از نظر دور داش�ت که این موضوع
اثرات وضعی ملموسی دارد ،ضمن اینکه در بحث
قیمت کاالهای ضروری و مصرفی چطور؟ لبنیات
 32درصد گران ش�ده و هر ش�انه تخممرغ تا 20
هزارتومان رفته است .این هم واحد ریال! تکلیف
چیست؟

ببینید! حواستان باشد در حال بازی دادن ما
هستند و ما هم در حال بازی خوردن هستیم .اگرنه
هیچ مسالهای در کشور که ناگهانی و غیرمترقبه
باشد رخ نداده است .ما هم از ناحیه خارجی مشکل
داری��م و هم از ناحیه داخلی اما مش��کل داخل را
خودمان ایجاد کردهایم .انقالب اسالمی از روز اول
بر شانه مردم ،رهبری و ایمان و اعتقاد بوده است .با
همین عناصر هم باید در مقابل فشار دشمن ایستاد
و مشکالت داخلی را برطرف کرد .شما از تخممرغ
حرف میزنید ،من عرض میکنم آب معدنی چرا
باید گران شود؟ آب که دیگر برای خودمان است!
موضوع��ات را از هم جدا نکنید .قوای س��هگانه و

نیروهای مسلح باید برای حل
مشکالت دست به دست هم
دهند.

جان�ا س�خن از زب�ان م�ا
میگوی�ی؛ واقع�ا آب معدنی
دیگر چرا گران شده!

خب! پ��س اگر من از زبان ش��ما دارم حرف
میزن��م به م��ردم صادقانه بگویید هیچ مس��اله
خاص��ی در کش��ور رخ نداده اس��ت 40 .س��ال
اس��ت در مقاب��ل دش��من مقاوم��ت کردهایم،
االن ه��م باید مقاومت کنیم .چه تحریم باش��د
و چ��ه هر تهدیدی باش��د بای��د مقاومت کنیم.
در داخ��ل کش��ور هم بای��د کنترل مص��رف را
داشته باشیم.

خب! یعنی شما ریشه بیشتر مشکالت را خارجی
میدانید؟

خی��ر! از قدیماالیام به ما گفتهاند احتماال 10
تا  30درصد مش��کالت به خارج از کشور مربوط
میش��ود و  70تا  90درصد هم به داخل مربوط
میشود .ما محیط کسب و کارمان را با هزار و یک
مشکل روبهرو میکنیم در صورتی که باید به مردم
امنیت اقتصادی بدهیم.

آق�ای روحان�ی در واکنش به س�وال  80نفر از
نمایندگان مجلس گفته این س�وال خالف قانون
اساسی است .شما این نظر را قبول دارید؟

ببینی��د! آقای روحان��ی نمیگوید خالف ،بلکه
میگوید در چارچوب قانون اساس��ی نیست .اینها
بحثهای حقوقی است ولی اصل سوال قانونی است
و آقای روحانی هم پذیرفته است .منتها حرفهایی
درباره روش کار هست که خیلی مهم نیست .علیکم
بالمتون ،حاشیهها خیلی مهم نیست.

خ�ب! ب�ا همی�ن تعاری�ف حقوق�ی که ش�ما
میفرمایی�د ،آی�ا ای�ن س�وال نماین�دگان را در
چارچوب قانون اساسی میدانید؟

تشخیص این موضوع با قانونگذاران است؛ آنها
بررسی و طبق قانون سوال کردهاند.

قالیباف درباره عملکرد مدیریت شهری پایتخت:

مردم در تهران کار را میدیدند
و زمان��ی در همی��ن نهاد کار
میکنند .نباید این  2مس��اله
را ب��ا یکدیگر اش��تباه گرفت.
فعالی��ت سیاس��ی ک��ه عین
انقالبی بودن و دینداری است
اما سیاستزدگی و سوءاستفاده
از پست و سمت و جایگاه دولتی خالف است .اصال
فرض کنیم من با نیت سیاس��ی در ش��هرداری کار
میکردم! اما سیاس��یکاری که انج��ام ندادم ،بلکه
فعالیت میکردم و مردم هم میدیدند .به نظر شما
اگر فردی خود را با کار به مردم معرفی کند حاللتر
اس��ت یا با وعدهه��ای دروغ؟ اینکه من با چه نیتی
کار میکن��م دیگر بنده میدانم و خدا و مردم اما به
هرحال کار میکنم .به این معنا که یک تابلو نصب
میکنم و به مردم میگویم بلدم کاری را انجام دهم
و اگر سر فالن تاریخ نتوانستم آن را انجام دهم ،از من
توضیح بخواهید .آیا کسی در کشور چنین اقدامی
انجام داد؟ قالیباف در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران

ج��وان ب��ه نص��ب تابلوه��ای
روزش��مار ب��رای پروژهه��ای
عمرانی در تهران نیز اشاره کرد
و گفت :روزی که برای طرحی
تابل��و در ش��هر زدم ب��زرگان
مدیریت که اکن��ون در دولت
فعلی حضور دارن��د به من خندیدند و گفتند آقای
قالیباف جوانی کردی ،چرا تابلو نصب میکنی و به
مردم میگویی این پروژه را انجام میدهم ،آیا دنبال
دردس��ر هس��تی؟ من هم گفتم حتما این پروژه را
انجام خواهم داد .عضو مجمع تش��خیص مصلحت
نظام در پاس��خ به این سوال که ش��هرداری دوران
خ��ود و قبل و بعد از آن را چگونه ارزیابی میکنید؟
گفت :به هر حال چهرههایی که به شهرداریها وارد
میش��وند ،به طور حتم سیاسی هستند اما اگر در
شهرداری به کار سیاسی بپردازند اشتباه است .شما
ببینید در شهرداری چقدر از اردوگاه اصالحطلبها
در دوران مدیریت بنده در ردههای معاون شهردار تا

ب��ا یکجانبهگرایی اس��ت .وزیر خارجه
کرهش��مالی خروج آمری��کا از برجام و
تالش ب��رای بازگرداندن تحریمها علیه
ای��ران را اقدام��ی نادرس��ت و برخالف
موازین بینالمللی دانست و ضمن ارائه
گزارشی از مذاکرات کرهشمالی با آمریکا
در سنگاپور و تحوالت شبهجزیره کره به
رئیسجمهور کش��ورمان ،توسعه روابط
مقامات عالیرتبه  2کشور را در گسترش
مناس��بات و همکاریه��ای فیمابی��ن
حائز اهمیت عنوان ک��رد .وزیر خارجه
کرهشمالی روز سهشنبه نیز با محمدجواد
ظریف ،وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد.
طرفین در این دیدار ب��ا ابراز رضایت از
روابط دوجانبه و اس��تقبال از گسترش
آن ،درباره مهمترین مسائل منطقهای و
بینالمللی و دیگر موضوعات مورد عالقه
به گفتوگو و تبادل نظر پرداختند.
دیدار وزیر خارجه کرهشمالی از تهران
در حالی است که رفت و آمدهای دیپلماتیک میان
دولت روحانی و مقامات کرهشمالی آمار کمسابقه و
بعضا بیسابقهای در تاریخ مناسبات دولتهای ایران
با نظام کرهشمالی داشته است .پیش از حضور وزیر
خارجه کرهشمالی در تهران ،سال گذشته نیز کیم
یونگ نام ،رئیس کنگره ملی خلق کرهشمالی که نفر
دوم این کشور به حساب میآید در مراسم تحلیف
حسن روحانی شرکت کرد.
پس سوال را در چارچوب قانون اساسی میدانید؟

اگر نباش��د که س��وال طرح نمیشود .به هر
حال قانونگذار ،نمایندگان هستند .آقای روحانی
هم نگفته خالف قانون اس��ت ،بلکه میگوید در
چارچوب نیست .مس��اله همان روش کار است؛
ممکن است به لحاظ زمانی طرح سوال مناسب
نباش��د .خب! االن دش��من در حال فشار آوردن
اس��ت و رئیسجمهور میگوید ب��ه جای اینکه
من مقابل دشمن بروم ،باید به سوال نمایندگان
ج��واب دهم؛ در روایت اس��ت «االم��ور مرهون ٌه
باوقاتها».

آق�ای روحانی هم در بخش دیگری از نامه خود
ب�ه رئیس مجلس و هم در نط�ق اخیر تلویزیونی
خود تاکید کرده این سوال فرصت مناسبی است
که برخی حقایق را برای مردم بازگو کنم .از فحوای
کالم اینطور برداش�ت میشود که «بگم ،بگم» در
راه است .شما چه برداشتی دارید؟

حرف آقای روحانی این است که شرایط زمانی
را در نظر بگیرید خب! االن ما هستیم و ترامپ و
برجام و این مسائل؛ به جای اینکه بیاییم مقابل
دشمن بایستیم میخواهید در این شرایط مچ مرا
بگیرید .این وحدتی که االن بین س��ران سه قوه
وجود دارد آیا یک ماه و دو ماه قبل هم بود؟ خب
نبود .همه ما س��وار یک کش��تی هستیم که اگر
سوراخ شود همه با هم غرق میشویم .نکته دیگر
اینکه حتما آقای روحانی هم مطالبی برای گفتن
دارد .یک زمانی آقای جهانگیری به عنوان معاون
اول گفت مدیرکل من ،حرفم را گوش نمیدهد.
واقعا بدنه جامعه اداری ما بدنه لخت و سنگینی
اس��ت؛ افرادی را داریم که فقط میخواهند دعوا
درس��ت کنند و بعد بایستند تماشا کنند .حتما
آقای روحانی ناگفت��ه دارد اما نه آن قصه «بگم،
بگ��م» .این مربوط به آق��ای احمدینژاد بود که
البته االن هم کارهای نیست.
پس موضوع «بگم بگم» در کار نیست؟

نه! نه جنسیت حرف آقای روحانی این است،
نه بیانش و نه خواس��ته او؛ توپ در زمین دیگران
خواباندن که مشکالت مردم را حل نمیکند.
اما متن نامه بوی تهدید میدهد!

خیر! در  70سالگی که نمیشود تهدید کرد،
این مخصوص نگاه احمدینژادی است.
شهردار مناطق حضور داشتند .وقتی فردی میتواند
به کش��ور خدمت کند و عرض��ه دارد ،اگر گرایش
سیاس��ی قالیباف را قبول ندارد به چه حقی باید او
را از مدیریت محروم میکردم؟ ولی دیدید که بعد از
دوران بنده چه اتفاقی افتاد و حتی رفتند و با دوستان
خودشان که با من کار میکردند ،برخورد کردند که
شما به ما خیانت کردهاید با قالیباف کار میکردید!
قالیباف در ادامه این گفتوگو به لزوم مشورتپذیری
مسؤوالن اشاره و تاکید کرد :فکر نمیکنم کاری را
در حوزههای مدیریتی بدون مشورت و مطالعه انجام
داده باش��م .اگر منظورتان از مشاور افرادی است که
بیایند و حقوق بگیرند و بعد حاضری هم نزنند ،خیر
از این افراد اطرافم ندارم اما اشخاصی که صاحبنظر
هس��تند و باید ساعتها نشس��ت و با آنها صحبت
کرد و ن��ه انتظار پول دارند و نه چیز دیگری و تنها
میخواهند به نظرش��ان احترام گذاشته شود ،برای
بنده کفایت میکنند ،البته به این معنا نیس��ت که
مشاور رسمی نداشته باشم اما اگر تصمیمی بگیرم
پای آن میایس��تم و اجازه نمیدهم  2مرتبه کار را
لق کنن��د و در تصمیمگیری تزلزل به وجود آورند،
لذا باید پس از بررس��یهای الزم به خدا توکل کرد
و کار را پیش برد.

اخبار
سیدعمارحکیم:

وظیفه عراق ،ایستادن در کنار
جمهوری اسالمی ایران است

«سیدعمـار حکیـم» رهبـر
جریان حکمت ملی عراق در
واکنش به فشارهای اقتصادی
آمریکا به ای��ران تاکید کرد
ایران عمق استراتژیک عراق
اس��ت و وظیفه دینی و اخالقی ما ایس��تادن
در کنار جمهوری اس�لامی ایران است .حکیم
همچنین تاکید کرد جمهوری اسالمی ایران با
توجه به داشتن رهبری هوشمند بر فشارهای
سیاسی و تحریمی غلبه خواهد کرد .حکیم در
اظهاراتی در نشست اخیر نخبگان ،نمایندگان
و مس��ؤوالن جریان حکمت ملی عراق افزود:
جمهوری اسالمی ایران در معرض فشار ،تحریم
و موجی است که اقتصاد و نظام سیاسی آن را
هدف قرار داده اس��ت .به گزارش ایرنا ،وی در
این سخنان که روز چهارشنبه در فضای مجازی
ع��راق منعکس ش��د ،تاکید ک��رد :در بحران
جمهوری اس�لامی ایران عراق باید راه تنفسی
برای جمهوری اسالمی ایران باشد ،چرا که این
کشور در همه بحرانها کنار ما ایستاد .حکیم
گفت ش��خص وی به عنوان یک سیاستمدار
عراقی خ��ود را ملزم به تالش هر چه بیش��تر
در راس��تای نزدیک کردن رویکردها و کاهش
فش��ارها از طریق هم��کاری جامعه بینالملل
و جمهوری اس�لامی ایران میداند .وی گفت:
داش��تن حدود  1300کیلومتر مرز مشترک و
منافع ،ارتباطها و وابس��تگیهای موجود میان
 2کش��ور ایران و عراق از جمله دالیلی اس��ت
که نمیتوان ب��ه آن بیتوجه بود .رهبر جریان
حکمت ملی عراق ابراز اطمینان کرد جمهوری
اسالمی ایران با توجه به حکمت و هوشمندی
رهبری آن بر این بحران نیز پیروز خواهد شد.
بر اس��اس این گزارش ،دولت آمریکا از روز
آغاز اجرای برج��ام نهتنها به آن پایبند نبوده،
بلکه در کنار خلف وعدهها در برجام ،تحریمهای
مختلفی را نیز به بهانههای گوناگون علیه ایران
وضع کرده اس��ت .این رفت��ار آمریکاییها در
دولت ترامپ با خروج یکجانبه از برجام همراه
شد .آمریکاییها با آغاز دوره اول اعمال تحریمها
علی��ه ایران و پیش رو بودن دور دوم تحریمها،
تالش زیادی میکنند تا دیگر کشورهایی را که
میخواهند در هم��ان چارچوب برجام با ایران
همکاری اقتصادی داشته باشند ،منصرف کنند.
وضع سنگینترین تحریمهای اقتصادی علیه
کش��ورهایی که با ایران رابطه تجاری داش��ته
باشند از جمله اقدامات بازدارنده ترامپ است.
این سیاست آمریکا تا جایی است که ترامپ روز
سهشنبه گذشته تاکید کرد کشورها یا با آمریکا
کار میکنند یا با ایران!

مخالفت رسمی وزارت خارجه عراق
با تحریمهای آمریکا علیه ایران

وزارت خارج��ه ع��راق با ص��دور بیانیهای
رسمی بر مخالفت خود با تحریمهای آمریکا
علیه ایران تاکید کرد .به گزارش تس��نیم به
نق��ل از الس��ومریهنیوز ،وزارت خارجه عراق
دیروز چهارشنبه بیانیهای درباره تحریمهای
آمریکا علیه ایران صادر کرد .احمد محجوب،
سخنگوی رسمی وزارت خارجه عراق در این
بیانیه گفت :عراق مخالف اصل تحمیل تحریم
علیه هر کش��وری اس��ت که در درجه اول به
اقش��ار مختلف مردم این کش��ورها خسارت
وارد میکند .وی با بیان اینکه «عراق مواضع
درخش��ان ایران در حمای��ت از عراق در زمان
بحرانه��ا را به یاد دارد» ،گف��ت :هر ضرری
که به کش��وری وارد میش��ود تاثیری منفی
بر امنیت و ثب��ات کل منطقه دارد .محجوب
اظهار داشت :در حالی که وزارت خارجه عراق
از مواضع جمهوری اسالمی ایران در حمایت
از ع��راق در نب��رد علی��ه تروریس��م قدردانی
میکن��د ،از جامعه جهان��ی میخواهد برای
بازداشتن آمریکا از ادامه تحریمها علیه ایران،
فشار بیاورد .وی افزود :ما معتقدیم پیامدهای
منفی تحریمهای آمریکا علیه ایران برای عراق
و کل منطقه از لح��اظ اقتصادی و اجتماعی
زیاد اس��ت ،زیرا ایران کشور و همسایه مهمی
است.

اقدامات اروپا علیه تحریمهای
ایران ،تنها روی کاغذ خوب است

قانونگ��ذار بلژیکی معتقد اس��ت اقدامات
اتحادیه اروپایی برای مقابله با اقدام غیرقانونی
آمریکا جهت بازگرداندن تحریمها علیه مردم
ایران ،سبب نمیشود که شرکتهای اروپایی
به ادامه مراودات با تهران تش��ویق ش��ده و به
کار در ای��ران ادامه دهند .ب��ه گزارش فارس،
«آلدو کارکاس��ی» عضو پارلمان بلژیک گفته
که اقدام��ات اتحادیه اروپایی ب��رای مقابله با
بازگرداندن تحریمهای ایران و اطمینانبخشی
به ش��رکتهای اروپایی ب��رای ادامه مراودات
خودشان با تهران« ،پاسخی ضعیف» است .او
به خبرگزاری «اسپوتنیک» گفت« :اقدامات
اتحادیه اروپایی روی کاغذ خوب است.

