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خبر

حزب «مجمع ایثارگران» با همراهی یاران «میرحسین موسوی» و «سیدمحمد خاتمی» ،پا به عرصه سیاسی ایران گذاشت

تکثر در تحزب

بیانیه دفتر آیت اهلل سیستانی درباره
دیدار با روحانی؛
تقویت روابط عراق و همسایگانش بر
اساس عدم دخالت در امور داخلی
دفتر آیت اهلل العظمی سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان
عراق بیانیهای درباره دیدار رئیس جمهوری اسالمی ایران
با این مرجع بزرگ منتشر کرد .به گزارش ایسنا در بیانیه
دفتر آیت اهلل سیستانی آمده است :مرجع عالی دینی آیت
اهلل علی سیســتانی پیش از ظهر امروز چهارشنبه،حسن
روحانی رئیس جمهور ایران و هیئت همراه وی از جمله
وزیر خارجه را به حضور پذیرفــت .در این دیدار ،رئیس
جمهور ایران ،خالصهای از نتایج مذاکراتش با مســئوالن
عراقی و توافقات به دست آمده با آنها در چارچوب توسعه
روابط دوستی و حسن همجواری میان دو کشور را برای
مرجع عالی تشــریح کرد .این بیانیه آورده اســت آیت
اهلل سیســتانی از هر گامی در راه تقویــت روابط عراق و
همسایگانش بر اساس منافع دو طرف و بر اساس احترام به
حاکمیت کشورها و عدم دخالت در امور داخلی استقبال
کرد .بر اســاس این بیانیه،آیت اهلل سیســتانی به جنگ
سرنوشت سازی که ملت عراق برای شکست تجاوز داعشی
و از بین بردن آن پشت سر گذاشت ،اشاره و فداکاریها و
جانفشانیهای بزرگ عراقیهای شجاع در پیروزی بر این
گروه تروریســتی و دور کردن خطر آن از تمام منطقه را
یادآوری کرد و از نقش دوستان در راه تحقق آن تقدیر کرد.
عراقچی در توییتر:
ایران خواستار کاهش تنش میان هند و
پاکستاناست
ایسنا| معاون سیاسی وزیر امور خارجه از گفتوگوی
تلفنی با همتای پاکســتانی خود خبر داد و تاکید کرد:
ایران خواســتار کاهش تنش و حل و فصل مسالمتآمیز
رویاروییها میان هندوســتان و پاکســتان اســت .سید
عباس عراقچی در توییتر خود نوشــت :امروز با تهمینه
جنجوعا ،معاون وزیر امور خارجه پاکستان تلفنی گفتوگو
کردم .ایران و پاکســتان دو همســایه نزدیک و دوست
هســتند .در این گفتوگو توافق شــد همکاریهایمان
را در همه زمینهها از جمله مبارزه با تروریســم افزایش
دهیم .ایران خواســتار کاهــش تنــش و حــل و فصل
مسالمتآمیز رویاروییها میان هندوستان و پاکستان است.
امیرخجسته:
رئیس جدید قوهقضاییه تکلیف 31مفسد
اقتصادی را مشخص کند
ایسنا| امیر خجســته ،نماینده همدان و فامنین در
مجلس از قراردادن لیســت  31نفره اســامی مفســدان
اقتصادی در اختیار دســتگاه قضایی خبر داد و از رئیس
جدید قوه قضائیه خواســتار برخورد با مفاسد و مفسدان
اقتصادی و تعیین تکلیف آنها شد .امیر خجسته ،نماینده
همدان و فامنین در مجلس شــورای اســامی در جمع
نمازگزاران مسجد حضرت ابوالفضل(ع) کوی ستایش شهر
همدان گفت :مسئوالن و نمایندگان مردم در خانه ملت
باید با قاطعیت در برابر زیاده خواهی ایســتادگی کرده و
از حقوق مردم دفاع کنند .عضو هیات رئیسه کمیسیون
اصل  90مجلس شورای اسالمی اضافه کرد :بهبود وضعیت
اقتصادی و معیشت مردم یکی از دغدغه های اصلی است
و تاکنون حقوق و دستمزد کارگران مطابق واقعیت افزایش
پیدا نکرده است .نماینده مردم همدان و فامنین در خانه
ملت گفت :با توجه به فشــار اقتصادی بر دوش مردم از
فرمانــده و تیم اقتصادی دولت انتظــار می رود وضعیت
قیمت ها در بازار را کنترل کنند .خجسته بیان کرد :یکی
از عوامل موثر در بهبود فضای کســب و کار فراهم کردن
زیرساخت های قوی برای سرمایه گذاری است که اکنون
در همدان این مولفه ها فراهم شده است.
شبکههایصهیونیستیمدعیشدند
ایران گوشی یکی از مقامات صهیونیستی را
هک کرده است
ایسنا| خبرگــزاری هاآرتص مدعی شــد که ایران به
گوشــی رئیس ســابق ارتش رژیم صهیونیستی و رقیب
اصلی بنیامین نتانیاهو در انتخابات پارلمانی آتی این رژیم
نفوذ کرده است .خبرگزاری هاآرتص به نقل از شبکه ۱۲
کانال اسرائیل مدعی شده است که دستگاه اطالعاتی ایران
گوشی بنی گنتز ،رئیس سابق ارتش رژیم صهیونیستی و
رقیب اصلی بنیامین نتانیاهو در انتخابات پارلمانی آتی این
رژیم را هک کرده است.
انتقاد پمپئو از عضویت ایران در کمیسیون
حقوق زنان
ایلنا| وزیر امــور خارجه آمریکا از به عضویت درآمدن
ایران در کمیسیون حقوق زنان انتقاد کرد .مایک پمپئو،
وزیر امور خارجه آمریکا در توییتی با انتقاد از انتصاب ایران
به عضویت کمیســیون حقوق زنان و با اشاره به پرونده
نسرین ستوده اظهار کرد که ایاالت متحده از جنگ برای
حقوق بشر کنار نمیکشد .این انتقاد پمپئو در حالی بیان
میشــود که ایاالت متحده از نظر بسیاری از کشورهای
جهان ،یکی از ناقضان اصلی حقوق بشــر در جهان تلفی
میشود.
رایزنی معاون ظریف با همتای پاکستانیاش
ایسنا| معاون سیاســی وزیر امور خارجه کشورمان با
همتای پاکستانی خود به صورت تلفنی رایزنی و گفت وگو
کرد  .ســید عباس عراقچی در صفحه توئیترش با اعالم
این خبر نوشت« :امروز با «تهمینه جنجوعه» معاون وزیر
خارجه پاکستان به صورت تلفنی گفت و گو کردم.
عراقچی با بیان اینکه دو کشــور ایران و پاکســتان دو
همسایه و دوست نزدیک به هم هستند تصریح کرد :در این
گفت وگو گوی تلفنی در خصوص تقویت همکاریهای
مختلــف از جمله مبارزه با تروریســم توافق کردیم ،وی
ادامه داد :ایران خواهان کاهش تنش و حل مسالمت آمیز
مناقشه بین هند و پاکستان است.

سیاست

w w w . h a m d e l i d a i l y . i r

همدلی| گروه سیاسی ـ محسن فیضالهی ـ مجمع ایثارگران اصالح طلب پس
از نشســتها و گمانهزنیهای بسیار سرانجام پا به عرصه سیاسی کشور گذاشت .حزبی
متشکل از چهرههای برجسته و موثر سیاسی در ایران که با توجه به وزن آنان ایثارگران
اصالح طلب در آن نمود بیشتری دارند ،میتوان شاهد حضور پررنگ اعضای آن در عرصه
پر مناقشه سیاسی ایران باشیم .پرسشی که در این میان مطرح می شود این است که آیا با
توجه به فرهنگ ضعیف تحزب و حزبگرایی در کشور ،تشکیل یک حزب جدید میتواند
به چالشهای این ضعف فرهنگی کمک کند؟
پرسش بعدی آنجاست که آیا بهتر نیست احزاب اصالح طلب طی یک فرایند ائتالفی
زیر یک چتر واحد قرار بگیرند تا در یک حرکت و انسجام گروهی گسترده ،مطالبات مدنی
مردم ایران را پیگیری کنند؟ این پرسشها از مطالباتی است که در ادامه و در گفتوگو با
دکتر عبداهلل ناصری ،استاد تاریخ دانشگاه ،مدیرعامل پیشین خبرگزاری جمهوری اسالمی
ایران و عضو بنیاد باران به آن خواهیم پرداخت.
در این بین تارنمای رویداد  24طی گزارشی در همین خصوص نوشته :تشکیل این حزب
به ستاد ایثارگران مهندس میرحسین موسوی باز میگردد که جمعی از رزمندگان دفاع
مقدس را گرد هم آورده بود .ارتباط این افراد بعد از انتخابات حفظ شــد و جمعی از این
سرداران سابق دفاع مقدس نیز در دوران بعد از انتخابات  ۸۸متحمل هزینههای سنگینی
شدند که موجب شهرت آنها و ارتباط بیشتر با فعاالن سیاسی اصالح طلب شد.
بعد از انتخاب روحانی ،دیدار این افراد با سید محمد خاتمی با حضور محمد سالمتی
برگزار شــد .بعد از آن به مرور تالشهایی برای تاســیس حــزب صورت گرفت .برخی
اصولگرایان این طور مطرح کردند که این حزب ادامه دهنده راه سازمان مجاهدین انقالب
اسالمی است.

ســرانجام مجوز اولیه تاســیس این حزب صادر شد و کنگره این حزب با پیام خاتمی
و ســخنرانی سیدحسن خمینی برگزار شد .خمینی در ابتدای ســخنرانی برای آزادی
میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد دعا کرده بود.
برگزاری کنگره اول ،وزن باالی این حزب را نشان داد .جمعی از اعضای سابق سازمان
مجاهدین انقالب اســامی (جوادامام ،غالمرضا ظریفیان ،محســن ترکاشوند و حسین
لقمانیان) جمعی از فرماندهان دفاع مقدس (مهدی کیانی ،غالمعلی رجایی ،محمد پروازی)
و جمعی از چهرههای جوان (محسن عربی ،مینو خالقی و سعید صادقی) در جمع اعضای
شورای مرکزی این حزب حضور دارند.
بخشهایی از متن اطالعیه اعالم موجودیت حزب ایثارگران اصالح طلب به
شرح زیر است:
مردم فهیم و آزاده ایران
میدانیــم که از مهمترین رویدادهای تاریخ ایران در اواخر قرن بیســتم ،تحول عظیم
سیاسی فرهنگی با زیرساخت معارف آزادیخواهانه و معنویتگرا بوده که با تحقق انقالب
اسالمی نصیب ایرانیان شد .آنچه در این میان نقشی شگرف و در برپایی و بقای این تحول
جایگاه ویژهای را دارا بوده ،استقالل ،آزادی و جمهوریت کشورمان ایران بوده است.
ضرورت شناخت و آگاهی
اکنون نیز شما که ضمن باور به آرمانهای برآمده از آموزههای دینی و پذیرش کرامت
ذاتی انسان ،میکوشید تا واقعبین بوده و خواستههای خود را با درک امکانها و تنگناهای
موجــود دنبال کنید ،یکبار دیگر در برابر آزمونی تاریخی قرار گرفته اید .آزمونی که گذر
موفقیتآمیز از آن مستلزم هوشیاری و ایثار است .ایثاری که همانند هر نگرش دیگری
حاوی اجزا بوده که از اجزای آن است «شناخت و آگاهی» است.

جزء دیگر ایثار «عاطفی» است .یعنی گرایش و تمایل مثبت نسبت به مردم ،مستقل
از جنس و قومیت و دین و مذهب آنها .گرایش به ســرزمینی که ایران نامیده میشود و
خاستگاه بسیاری از دانشها و ارزشها بوده است.
صدای بی صدایان
با شــناختی که از ایران و آرمانهای مردمش داریم و عشقی که نسبت به آنها داریم،
اراده کردهایم که صدای کسانی باشیم که صدایی ندارند و پرچمدار ارزشهایی باشیم که
بهخاطر طمع و جهل و ترس به فراموشی سپرده شدهاند .ایثارگری مبنایی است برای نوعی
خودآگاهی و شکلدهی به گفتمانی برای تعالی ایران و دین و جمهوریت.
مشکالت ناشی از ناکارآمدی
میهن عزیز ما روزهای دشواری را میگذراند .ضعفها و نقصانهای موجود در نظام اداره
عمومی کشور موجب ناکارآمدی آن در حل مشکالت عمومی و تبدیل این مشکالت به
معضل و بحران شده است.
روندهای نادرســتی که پیموده شده باعث گردیده تا کشور در برابر فشارهای خارجی
سخت ،آسیبپذیر شود .ترکیب این عوامل موجب پیدایش نارضایتی فراگیر و شکلگیری
جامعهای ناشاد ،فاقد آرامش و ناامید شده است .حفظ میهن و دستاوردهای ناشی از تالش
و فداکاری مردمانش ،مســتلزم حضور آگاهانه ،سازمانیافته و فداکارانه فرزندان ایران در
عرصههای مختلف است.
سهم از قدرت در اولویت نیست
اگر چه تمایل به سهیم شدن در قدرت و اعمال آن را خواستهای مشروع میدانیم اما آن
را اولویت خود نمیدانیم .ما متشکل شدهایم تا از «ارزشها و آرمانها»یی دفاع کنیم که
حفظ آنها برتر از آسایش ،حفظ سالمت و جان خود میدانیم .اگر خود را ایثارگر مینامیم
به معنای منت بر دیگران یا خودبرتربینی نیست .میخواهیم نماینده گفتمانی باشیم که
تالش بدون توقع و پرتوان و همراه با فدا کردن منافع شــخصی برای خدمت به مردم و
ارتقای میهن را ترویج میکند.
عوامل متعددی کشور را به وضعیت کنونی رساندهاند .عواملی که کم و بیش بر همگان
آشکار شده است :حذف شایستگان و جذب افراد فاقد صالحیت به دلیل نظارت استصوابی
و ویژهگزینی ،نامتناسب بودن اختیارات و مسئولیتها در نهادهای قدرت ،سیاست خارجی
تقابلی و توسعهگریز ،دخالتهای برخی نظامیان در امور غیرنظامی ،نهادینه شدن فساد و
مقابله با انسجام و سامانیابی نیروهای سیاسی از جمله این عوامل هستند.
ضرورت اجماع ملی
حل مسائل ایران به نوعی اجماع ملی نیاز دارد و باید پشت سر اقدامات اصالحی ،اعتماد
عمومی و حمایت عمومی شکل گیرد .هر راهحلی باید متکی به شهروندان ایرانی باشد و
به هیچ قدرت خارجی متکی و وابسته نباشد .وظیفه همه ماست که با صراحت و صداقت
خطیر بودن وضعیت کنونی را به مســئوالن کشور گوشزد کنیم ،شاید از خواب غفلت
برخیزند و برای نجات میهن اقدام کنند.
نخستین گام ،آزادی بیان و رسانه و گردش آزاد اطالعات است .کاری که به هیچ وجه با
وضعیت صدا و سیما به عنوان یک رسانه جناحی و مروج قهر ملی سازگار نیست.
گام دیگر اصالح ســاختاری در قوه قضائیه است .قوه قضائیه مستقل از جناحبندیها،
برخوردار از تعهد و تخصص حقوقی و دلمشــغولی اجرای عدالت ،نیاز همه جریانهای
سیاسی و در همه زمانهاست.

عبداهلل ناصری:

اعضای حزب جدید در عرصه سیاسی ثابت قدم هستند

عبداهلل ناصری ،استاد دانشــگاه و فعال سیاسی اصالحطلب در گفتوگو با
«همدلی» ،در پاســخ به این سوال که کارکردهای این حزب جدید در شرایط
کنونی تا چه اندازه میتواند به فرهنگ ضعیف تحزب در کشــور کمک کند؟،
گفــت « :به نظر من در میان احزاب اصالحطلب این حزب یک حزب متفاوت
است .چون در دو -سه دهه گذشته با توجه به اینکه بسیاری از چهرههای فعال
در دوره جنگ تحمیلی ،بیشتر در جبهه اصولگرایی جا گرفتند ،و تشکلهایی
را رســمی کردند :مخصوصا حوزه ایثارگران و مدیران دوران جنگ تحمیلی.
بنابراین از این جهت جالب و بسیار قابل توجه بود که برای اولین باراست که در
جبهه اصالحات یک حزب با هویت ایثارگری ،جانبازی و رزمندگی و با تعداد
زیاد شکل گرفت».
این فعال سیاسی اصطالح طلب افزود« :با توجه به نامها و اسامی که در این
حزب وجود دارند ،تعداد قابل توجهی از این افراد آن دســته از کسانی هستند
که فرماندهان گردان ،تیپ و لشکر هستند که سالها در جبهه و جنگ حضور
داشتند .بنابراین از این جهت در درون جبهه اصالحات بسیار ممتاز و شاخص
است».
ناصری در ادامه با اشاره به بیتوجهی حاکمیت به تحزبگرایی و فرهنگ توسعه
تحزب ،گفت« :به نظر من ،این حزب با همان گرفتاری که دو جریان سیاســی
تاثیرگذار یعنی دو جریان سیاســی اصالحطلب و اصولگرا با آن دست و پنجه
میکنند نیز گرفتار است».
او افزود« :این گرفتاری همانا روی خوش نشــان ندادن و بیتوجهی حاکمیت
دینی به فرهنگ توسعه تحزب و تحزب گرایی است».

عبداهلل ناصری در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر ،آیا تشکیل یک حزب جدید با
توجه به افزون شدن تعداد بیش از حد حزبهای زیرمجموع اصالحطلب ،موجب
انشقاق بیشتر احزاب و گروههای اصالحطلب فراهم نمیشود؟ ،گفت« :از جهتی به
خاطر اینکه دو جریان سیاسی تاریخی کشور همچون کشورهای توسعه یافته دو
حزب بزرگ را نمایندگی کنند ،بسیار خوب است .اما واقعیت این است که چون
احزاب بزرگ توانایی تغییر و تحوالت جدیتری و شکلدهی به اذهان عمومی را
دارند و از همه مهمتر به راحتی میتوانند بسیج مردمیتری شکل دهند ،حاکمیت
روی خوشی به شکل گیری احزاب نشان نمیدهد».
او در ادامه افزود« :بنابراین نظام سیاسی حاکم در ایران به خاطر دالیلی که ذکر
شد تمایلی به قدرتگیری و همچنین شکلگیری احزاب سیاسی ندارد .طبیعی
یتوانند
است که احزابی که دراین قد و قواره که هستند ،به صورت آنچنانی نم 
اتفاقات خاصی را رقم زنند یا موجبات تغییرات بنیادینی را در صحنه سیاســی
فراهم کنند».
این استاد دانشگاه در پایان گفت « :نکته دیگری که باز بسیار متمایز است اینکه
با شناختی که از این جمعیت و حزب جدید دارم میتوانم بگویم اعضا و بنیانگذاران
این حزب ،افراد ثابت قدمی در عرصه سیاسی خواهند بود .چون این افراد بدون
شــک امتحانات خود را پس دادهاند؛ هم شرایط سخت جنگ و ه م شرایط حاد
سیاسی بعد از وقایع  88را در درون نهادهای نظامی طی کردهاند .بنابراین با تنگ
شدن عرصه سیاسی و بازنشسته شدن در حوزه کاری خود عرصه سیاسی را به
راحتی خالی نخواهند کرد .یا به عبارتی با یک احضار و تلنگر مواضع خود را تغییر
نخواهند داد .در مجموع تشکل این حزب جدید می تواند مفید واقع شود».

گوشه

مجلس
عبدالرضا هاشمزایی:

پیوستن به  FATFدست رانتخواران و مفسدان اقتصادی را میبندد
عبدالرضا هاشــمزایی ،نماینده تهران در مجلس شورای
اســامی در باره پیوســتن به  FATFگفت :از زمانی که ما
از طرف سازمان ملل تحریم شدیم و چندین قطعنامه به علت
خوب عمل نکردن دولتهای سابق علیه ما صادر شد مجبور به
دور زدن تحریمها شدیم ،در آن موقع افرادی که امروز مفسد
اقتصادی شدهاند را برای دور زدن تحریمها تشویق میکردیم.
وی در ادامــه اظهار کرد :مادامی که ما مجبور به دور زدن
قوانین به این شکل باشیم سوء استفاده و اختالس نیز وجود
خواهد داشــت .امروز ما رسماً اعالم میکنیم که تحریمهای
یکجانبه آمریکا را دور خواهیم زد .این کار نیز توسط عدهای
باید انجام شود؛ این افراد باید خیلی خویشتندار باشند که در
برابر رانتی که برای آنها ایجاد میشود بایستند ،اما حقیقت این
است که مادامی که رانت وجود داشته باشد و ما مجبور به دور
زدن قوانین باشیم پروندههای قضائی مرتبط با فساد مالی و
اقتصادی نیز وجود خواهند داشت.
نماینده تهران در مجلس خاطر نشــان کرد :بنده یکی از
موافقان برجام بودم و معتقد بودم برجام باید توسعه مییافت
و ما در مســائل خود را با غربیهــا حل میکردیم تا تحریم
دیگر وجود نداشته باشد و نیازمند ایجاد رانت برای دور زدن
تحریمها نباشــیم .از نظر بنده اگر ما به  FATFو  CFTنیز

نپیوندیم از آنجا که تنها چند کشور در دنیا به این کنوانسیون
نپیوستهاند بهانهای برای شکل گیری اجماع بین المللی علیه
ما خواهد شد .هاشم زایی افزود :از سوی دیگر با پشت کردن
به این کنوانسیونهای بین المللی افرادی رانت خوار و سودجو
قطعاً پدیدار خواهند شد و ما شاهد پروندههای کالن مفاسد
اقتصادی خواهیم بود منافع ملی ایجاب میکند که ما به این
کنوانسیونهابپیوندیم.
وی در ادامه بیان کرد :بنده در یکی از خطبههای نماز جمعه
شنیدیم که امام جمعه میگفت برجام باعث شده قیمت گوشت
به صد هزار تومان برسد من میخواهم از ایشان و مخالفین برجام
و مخالفین پیوســتن به  FATFو  CFTبپرسم که آیا ما حتی
قبل از پیوستن به برجام وضعیتی اقتصادی مناسبی داشتیم؟
آیا برجام تصمیم نظام برای خارج شدن از تحریمها نبود؟ برای
بنــده توجیهی ندارد که چرا بعضی افراد در مجلس و بیرون از
مجلس با پیوستن به  FATFو  CFTمخالف هستند .وی در
پایان گفت :اگر اســتدالل این است که قدرتهای بزرگ این
کنوانسیون را شــکل دادند در خصوص سازمان ملل نیز این
گونه است و ما باید از آن خارج شویم .شاید هم ما نمیدانیم
که مزایای نپذیرفتن این کنوانســیونها چیســت .پیشنهاد
میکنم کالسی بگذارند و به ما نیز آموزش دهند.

نوبندگانی در گفتو گو با ایلنا :

در سفر روحانی به عراق  ۴میلیارد دالر از طلبهایمان را وصول کردیم
محمدجــواد جمالی نوبندگانی نماینده مجلس شــورای
اسالمی ،درباره سفر رئیسجمهور به عراق و دستاوردهای این
سفر بیان کرد :سفر رئیسجمهور از چند منظر قابل بررسی
اســت؛ این سفر در شرایط خاصی که وجود دارد انجام شد و
ویژگیها و دستاوردهای منحصر به فردی داشت.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شــورای اسالمی با بیان اینکه شرایط خاصی در کشور وجود
دارد و ما در آســتانه تشــدید تحریمهای بیشتر آمریکا قرار
داریم ،گفت :عراق هم جزء کشــورهایی قــرار دارد که  ۶ماه
بعد از تشدید تحریمها میتوانستند از ما حاملهای انرژی را
خریداری کنند حال این مهلت رو به پایان است و قطعا ترامپ
هم به دنبال تحریم های بیشتر است.
جمالی نوبندگانی ،با اشاره به رایگان شدن ویزا که در این
سفر مورد توافق دو کشور قرار گرفت ،گفت :بحث بعدی عدم
دریافت ویزا اســت که کمک بسیار بزرگی به اقتصاد مردمی
که به عنوان توریســت از هر دو کشور بازدید میکنند ،دارد.
وی افزود :مطلب بعدی ارتباط مرزی بین دو کشــور بود که
امیدواریم مرزهایی مثل مرز خســروی هم باز شود زیرا روند
ورود و خروج زائران را مخصوصا در ایام اربعین بسیار تسهیل
میکند .جمالی نوبندگانی گفت :ما در این ســفر  ۴میلیارد

دالر از طلبکاریهایمــان را از دولت عراق وصول کردیم که
بســیار کمککننده است و همچنین ارزهای مالی دو کشور
مــورد توافق قرار گرفت که میتواند دالر را دور بزند که خود
نشاندهنده این است که عراق در کنار تحریمهای یک جانبه و
ظالمانه آمریکا نخواهد ایستاد و کنار ایران خواهند ماند که این
خود شکست آمریکا است .وی درباره اینکه مشاهده میکنیم
رئیسجمهور آمریکا شبانه آن هم با هواپیمای چراغ خاموش
وارد خاک عراق میشــود اما رئیسجمهور کشور ما با اعالم
قبلی به عراق میرود ،گفت :معقتدم جواب این سوال را خود
آقای ترامپ داده اســت او گفت ما  ۷تریلیون در عراق خرج
کردیم اما با هواپیمای چراغ خاموش وارد خاک این کشــور
میشویم ،هنگامی که میپرسم چرا چراغ را خاموش میکنید
میگویند میخواهیم امنیت شما را حفظ کنیم؛ اما جمهوری
اسالمی به این شکل وارد میشود.
وی با بیان اینکه این گونه رفتارها نشــان میدهد که برای
کشورهای منطقه همکاریها بسیار اهمیت دارد؛ گفت :داعش
را آمریکاییها ایجاد میکنند اما جمهوری اسالمی مردم این
کشور را از دست آنان نجات میدهد .حتی مردم کرد در زمان
جنگ که مورد حمله سالح شیمیایی قرار گرفتند پناهگاهشان
جمهوری اسالمی بود.

