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الکاظمی و پروژه میانجیگری

مصطفی الکاظمی ،نخست وزیر عراق روز یک
شنبه در سفری از پیش اعالم نشده ،وارد تهران
شد .وی قبل از این که به تهران بیاید ،روز شنبه
به عربستان سعودی رفت و با محمد بن سلمان،
ولیعهد این کشور رایزنی کرد .سفر الکاظمی به
جده که تنی چند از وزیرانش از جمله وزیر امور
خارجه او را همراهی میکردند ،شنبه شب انجام
شد .او بامداد یک شنبه بعد از انجام مناسک حج
عمره ،عربستان را ترک کرد و به سمت تهران
آمد .این شیوه سفر به خوبی نشان میدهد که
سفر او به ایران برای چیست .احیای روابط ایران
و عربستان که مــذاکــرات پیرامون آن تاکنون
پیشرفتهای خوبی داشته ،هدف اصلی او از
سفر به این دو کشور است.
الکاظمی پنج دور مذاکرات هیئتهای عالی
رتبه ایران و عربستان را در بغداد میزبانی کرده
و آخرین دور آن نیز با موفقیت به پایان رسید.
هر دو طــرف به رضایت از نتیجه گفت وگوها
اذعان کردند تا آن جا که انتظار میرفت در گام
بعدی دو طرف درباره بازگشایی سفارتخانهها و
تصمیم برای اعزام سفیر به پایتختهای یکدیگر
به توافقاتی برسند .نشانه پیشرفتها در بهبود
مناسبات دو کشور را میتوان در استقبال خوبی
که طرفهای عربستانی از زائــران ایرانی بیت
ا ...الحرام برای شرکت در مناسک حج انجام
میدهند ،به خوبی مشاهده کرد .حاال الکاظمی
انتظار دارد میوه این تالشها را که خود باعث و
بانی آن بوده و برای پیشبرد آن تالش بسیاری
کرده است ،بچیند.
مصطفی الکاظمی از نخستین روزی که به قدرت
رسید ،احیای جایگاه عراق و میزبانی از کشورهای
متخاصم برای حل اختالفاتشان را محور اصلی
فعالیتهای خود در سیاست خارجی تعریف کرد.
او بر این باور است که عراق ظرفیتهای باالیی
دارد ،روابط خوبی با کشورهای رقیب در منطقه
و همچنین قــدر تهــای بــزرگ جهانی از جمله
ایاالت متحده آمریکا و روسیه دارد ،دوره بی ثباتی
را سپری کرده و وارد مرحله جدیدی شده است
که میتواند بازیگر موثری در حوزه دیپلماسی
باشد .به همین دلیل با میزبانی از کشورهایی که
در حوز ههای مختلف اختالف نظر دارند و گرد
آوردن آنها پشت یک میز برای حل مشکالتشان،
در تالش برای تبدیل بالفعل این پتانسیل است
که امتیازی مهم برای عراق محسوب میشود و
در ارتقای جایگاه منطقهای عراق نقش موثری
خواهد داشــت .میزبانی از نمایندگان ایــران و
عربستان به عنوان دو کشور مهم که بازیگران
اصلی تحوالت منطقه محسوب میشوند ،برای
حل اختالفاتشان مهمترین دستاوردی است که
او گمان میکند میتواند نهایت استفاده را برای
عراق داشته باشد.
از سوی دیگر ،این اتفاق یک جنبه شخصی برای
خود الکاظمی نیز دارد .در بحبوحه تشکیل دولت
که با وجود گذشت حدود هشت ماه از برگزاری
انتخابات مجلس ،هنوز بــه نتیجه نرسیده و
اختالفات جریانهای سیاسی پیروز در انتخابات
عراق در اوج خود به سر میبرد ،برقراری روابط
مستقیم میان تهران و ریــاض با میانجیگری
الکاظمی میتواند امتیازی مهم برای شخص او
باشد تا به عنوان چهرهای با دستاوردهای ملموس
سیاسی بار دیگر برای تکیه زدن بر پست نخست
وزیری مطرح شود .برای همین او اصرار دارد میوه
تالش هایش برای حل اختالفات ایران و عربستان
را االن و نه وقتی دیگر بچیند چرا که به این ترتیب
او میتواند به چهره بی رقیبی در میان رقبای
سیاسیاش تبدیل شــود که شانس او را برای
حفظ جایگاه نخست وزیری عراق بسیار افزایش
میدهد .برای همین به فاصله کوتاهی بعد از
جایگزین شدن نمایندگان فراکسیون چارچوب
هماهنگی شیعیان عــراق که نیروهای نزدیک
به ایران محسوب میشوند به جای نمایندگان
مستعفی جریان صدر ،او تالش هاش را برای از
سرگیری روابط ایران و عربستان مضاعف کرده
است و حتی تالش دارد هر چه سریعتر موضوع
بازگشایی سفارتخانهها از سوی دو طرف اعالم
شود .به عبارت دیگر او فکر میکند ،جوش دادن
روابط ایران و عربستان ،امتیاز بزرگی است که
عالوه بر منفعت آن برای عراق ،دو کشور ایران
و عربستان و ذینفعان دیگر به سود خود او نیز
خواهد بود.
در چشمانداز کالن توافق تهران-ریاض ،نگاه
دولتمردان سعودی تا حد زیادی به کم و کیف و
میزان تنش یا آرامش در مناسبات واشنگتن در
قبال تهران است .سفر الکاظمی بعد از اعالم
از سرگیری مذاکرات هستهای ایــران و آمریکا
هم نشان دهنده این است که سعودی هرگونه
رابطه با ایــران را تابعی از خط مشی واشنگتن
درخصوص تهران تعریف میکند و در چشمانداز
کالن موفقیت این مذاکرات منوط به پیشرفت
توافقات در جای دیگری است .بدیهی است این
نگاه که رسیدن به توافق دوجانبه را گروگان
طرف ثالث میکند ،بر دشواری کار میافزاید.
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رئیسجمهور در مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر:

سازمانمللبگویدچرابسیاریازفناوریهایمبارزهباموادمخدربرایایرانتحریماست!

رئیسجمهور با بیان این که قدردانی جامعه
جهانی از ایران در مبارزه با مواد مخدر جایگزین
عمل نکردن آنــان به مسئولیتهایشان در
این زمینه نیست ،اظهار کــرد :ما از سازمان
ملل گلهمندیم که چــرا دســت کم بــرای رفع
تحریمهای ظالمانه درخصوص فعاالن میدان
مبارزه با مواد مخدر کاری نمیکند؟!
سید ابراهیم رئیسی روز گذشته در مراسم
روز جهانی مبارزه با مواد مخدر ،معضل مواد
مخدر و روان گردا نها را یکی از بحرا نهای
جدی برای کشورها و جامعه بشری دانست و
گفت :هیچ کشوری نمیتواند به تنهایی وارد
میدان مبارزه با سوداگران شود و همه کشورها
و سازمانهای بینالمللی باید نقش خود را به
درستی ایفا کنند.
آی ـتا ...رئیسی گفت :سؤالم از سازمان ملل
این است که آیا سهم ،میزان و جایگاهی که
برای مبارزه با مواد مخدر بر عهده این سازمان
قرار داده شده ،به همین میزانی است که عمل
میشود؟ یعنی یک دفتر مبارزه با مواد مخدر
در سازمان ملل برای این منظور کافی است؟
دکتر رئیسی ادام ــه داد :معتقدم کشورها
و ســازمــا نهــای بینالمللی به میزان ادعــا و
مسئولیتی که بر عهده دارنــد ،نقششان را
ایفا نمیکنند .آیا تنها قدردانی از جمهوری
اسالمی ایران برای حضور موثر در عرصه مبارزه
با مواد مخدر کافی است؟ نقش سازمان ملل
متحد قطع ًا باالتر از اینهاست.
رئیسجمهور تأکید کرد :امروز  ۱۱۳سال پس
از امضای معاهده شانگهای توسط کشورهای
مختلف برای مبارزه با مواد مخدر ،شاهدیم که
این کاال در بستر اینترنت سهلتر از بسیاری
از کاالهای دیگر در دسترس قرار دارد و مواد
مخدر سنتی به صنعتی تبدیل شده و با دیگر

بازدید رئیس
جمهور از تجهیزات
کشف مواد مخدر
عکس از سایت
پرزیدنت

جرایم سازمانیافته همچون پولشویی پیوند خورده
است.آیتا...رئیسیخاطرنشانکرد:بهنظرمیرسد
ضعف جدی در شکلگیری یک عزم بینالمللی در
مبارزه با مواد مخدر وجود دارد و تا این ضعف جبران
نشود ،اوضاع رو به بهبود نخواهد رفت .رئیسجمهور
با تشریح اقدامات آمریکا و ناتو در افغانستان که منجر
به توسعه کشت انواع مواد مخدر شده است ،گفت :در
دو دهه تسلط آمریکاییها و ناتو بر افغانستان ،مواد
مخدر تولید و از سنتی به صنعتی تبدیل و در سراسر
جهان توزیع میشد.
دکتر رئیسی افــزود :چرا جامعه جهانی به وظیفه
قانونی ،اخالقی و حقوق بشری خود در پاسخگو
کردن آمریکا و ناتو در این زمینه عمل نمیکند؟
رئیسجمهور در ادامه با بیان این که جامعه جهانی
در قبال وظایف خود در زمینه مبارزه با مواد مخدر،
میخواهد فقط به قدردانی و ارسال لوح تقدیر به
ایران بسنده کند ،افزود :پیام روز جهانی مبارزه با
مواد مخدر باید پایش میزان ایفای نقش دولتها و

سازمانهای بینالمللی مدعی حقوق بشر در این
زمینه باشد که به اعتقاد بنده در این زمینه ضعف
جدی وجود دارد .وی تصریح کرد :ما از سازمان ملل
گلهمندیم که چرا دست کم برای رفع تحریمهای
ظالمانه درخصوص فعاالن میدان مبارزه با مواد
مخدر کاری نمیکند؟!
رئیسجمهور گفت :سازمان ملل امروز باید به این
سوال پاسخ دهد که چرا جمهوری اسالمی به رغم
ایستادگی پرهزینه در زمینه مبارزه با مواد مخدر،
همچنان باید تحت تحریمهای ظالمانه باشد؟
دکتر رئیسی در ادامه به برخورد با شبکههای قاچاق
مواد مخدر در ایران اشاره کرد و افزود :در حالی که
سازما نهای اطالعاتی ما پیگیرانه در این زمینه
فعالیتمیکنند،بایدسازمانهایاطالعاتیمنطقه
و جهان گزارش دهند که چه میزان تبادل اطالعاتی
در این زمینه با کشور ما داشتهاند و چه میزان از
شبکههای قاچاق مواد مخدر را شناسایی و با آنها
برخورد کرد هاند؟

شدن حرمتها و زیرپا گذاشته شدن ارز شهــای
نظام و اسالم رنج میبرند ،تصریح کرد :مردم امروز
از ناتوانی در تأمین معیشت ،برخی ناهنجاریهای
اجتماعی ،تبعیضهای اجتماعی و .. .رنج میبرند
که بخشی از این مسائل برعهده قوه قضاییه است.
همچنین رئیس مجلس در این نشست گفت :امروز
قوه قضائیه در مسیر کارآمد شدن نسبت به گذشته
خود قرار دارد و شاهد روند مثبت در سطوح مختلف
این قوه هستیم .یکی از علتهای این امر ،تدبیر
رهبر معظم انقالب برای انتخاب رئیس قوه از درون
قوه قضائیه است که این موضوع خود آغاز تحول بود.
دکتر قالیباف با یادآوری  4ویژگی هوشمندسازی،
شفاف سازی ،مردمی سازی و کارآمد سازی که الزمه
حکمرانی صحیح است به تجربه راه اندازی سامانه

 110در دورانی که وی فرمانده نیروی انتظامی بود
اشاره کرد و گفت :ما تجربه  110را در پلیس دیدیم و
میدانیمکهاستفادهازظرفیتمردمدرایجادامنیت
چقدر موثر و کارامد است و اکنون می گویم که همین
مردمی سازی ،یکی از راه های مبارزه با فساد است.
وی یادآور شد :هر از گاهی بحثی توسط رسانهها
دنبال میشد ،تحت عنوان سوت زنی و حمایت از
افشاگران فساد؛ به نظر می رسد اگر مجلس و قوه
قضائیه در کنار یکدیگر ،طرحی را بــرای مردمی
سازی مبارزه با فساد ارائه کنند تا همه مردم در مسیر
مبارزه با فساد به کمک دستگاههای نظارتی بیایند،
برای مفسدین ،فضایی ناامن ایجاد خواهد شد و
ان شاء ا ...کمک می کند که بتوانیم ریشه مفاسد
را بخشکانیم.

تغییرمدیرعاملسازمانمرکزیتعاونروستاییدرپیتخلفیکشرکتدروارداتنهادههایدامی
در پی گزارش سازمان بازرسی و دستور پیگیری
از سوی روسای قوه قضاییه و قوه مجریه مبنی
بر بررسی تخلف در واردات نهادههای دامی،
معاونوزیرجهادکشاورزیومدیرعاملسازمان
مرکزی تعاون روستایی تغییر کردند .به گزارش
وزارتجهادکشاورزی،طیحکمیازسویوزیر
جهاد کشاورزی محمد علی نیکبخت
به سمت سرپرست سازمان مرکزی
تعاون روستایی منصوب شد .پیش از
این اسماعیل قادری فر ریاست سازمان
مرکزی تعاون روستایی را بر عهده
داشت .محمد علی نیکبخت در سوابق
خود ریاست جهاد کشاورزی سیستان
و بلوچستان و معاونت برنامه ریزی و
اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی را
نیز داشته اســت .طی روزهــای اخیر،
ایفا نشدن تعهدات شرکت آریو تجارت
سهیل،بهعنوانپیمانکارشرکتدولتی
تعاون روستایی موجب اعتراض فعاالن
صنعت مرغداری و دامداری شده بود.
چند روز قبل عباس عسگرزاده ،معاون
توسعه بازرگانی داخلی وزارت جهاد
کشاورزی در برنامهای تلویزیونی با
اشــاره به ماجرای شرکت آریو تجارت
سهیل و واردات نهادههای دامی توسط
این شرکت خاطرنشان کرد :سازمان
مرکزی تعاون روستایی از این شرکت

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.
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اژهای:ارتباطنزدیکقوادرکمشترکیازمسائلکشوربهوجودآوردهاست
رئیس قوه قضاییه با بیان این که ارتباط نزدیک
قوا درک مشترکی از مسائل کشور به وجود
آورده اســت ،اظــهــار کــرد :بــه موجب قانون
اساسی برخی وظایف از جمله نظارت بر ُحسن
اجــرای قوانین بر عهده قــوه قضاییه است،
هر قانونی باید بهصورت دقیق و کامل اجرا
شود و وظیفه دستگاه قضا تعقیب و مجازات
مسئوالنی است که قانون را زیر پا بگذارند .به
گزارش خانه ملت ،اژ های در دومین نشست
مشترک مجلس و قوه قضاییه گفت :تقویت
قوه قضاییه در حقیقت تقویت مجلس شورای
اسالمی است زیــرا اگر با شخصی که قانون
را زیرپا گذاشته برخورد نشود ،در حقیقت
زحمات مجلس کم اثــر خواهد شــد .حجت
االسالم اژهای در این جلسه اظهار کرد :از دوره
ســوم مجلس شــورای اسالمی تاکنون هیچ
گاه میان سه قوه مانند امروز ارتباط نزدیک و
نشست و برخاستهای فردی و جمعی نبوده و
این یکی از نعمتهای بزرگ الهی است.
وی ادامه داد :در دورههای مختلف شاهد بودیم
که گاهی میان قوه قضاییه با مجلس یا دستگاه
قضا با دولت اصطکاکهایی وجود داشته اما با
ارتباط خوب میان دو قوه اکنون شاهد برگزاری
دومین نشست مشترک قوای مقننه و قضاییه
هستیم .رئیس دستگاه قضا با بیان این که مردم
امــروز از ناهنجار یهای اجتماعی ،شکسته

حرف مردم

به عنوان مباشر استفاده کرده و همه چیز آن قانونی
بوده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که کل
پول دریافتی از تولید کنندگان در حسابی در بانک
کــشــاورزی بلوکه شــده اســت ،تصریح کــرد :تولید
کنندگان نگرانی درباره مبلغ پرداختی خود نداشته

باشند و طبق روال این پول باید به ارز تبدیل شود تا
نهاده از بنادر تخلیه و بارگذاری شود .چند روز قبل
سازمان بازرسی درباره تخلفات شرکت آریو تجارت
سهیل هشدار داده بود و پیرو آن ابتدا رئیس قوه
قضاییهوسپسرئیسجمهوردستورپیگیریتخلفات
در این باره را به دستگاههای نظارتی صادر کردند.

•• درج ــواب دوســت عزیز که میگن
علت گرانی اجــاره خانه ،بنگا ههای
امــاک هستن ،خیر اصــا ایــن طور
نیست .اکــثــر مــا مستاجر هستیم.
اگــر زحمت بکشین یک روز تشریف
بیارین دفتر دو ساعت وقت بذارین
متوجه میشین که دفاتر امالک هیچ
گناهی نــدارن .ما هرگز روی مــوارد
غیرمتعارف کــار نمیکنیم .برخی
موجران پرتوقع کمیسیون قانونی
شون رو هم نمیدن...
•• وقتی یه نفر به استیصال رسیده
و تو اون شرایط مـیگــرده و بهترین
راه رو پیدا میکنه ،تو دلش رو خالی
نکنین؛ امید و انگیزهاش رو کم نکنین؛
از مسیری که انتخاب کــرده سردش
نکنین .حرفهای به ظاهر ساده شما
برای اون تبدیل میشه به وزنههای
سنگین تو فکرش.
•• رئیسجمهور گفتوگوی تلویزیونی
داشــت اون وقــت به شمارههای صدا
وسیما زنگ میزنم بابت بورس که از
ایشانسوالکنندووعدههاییکهدادند
کهوسطصحبتمتلفنروقطعمیکنند!
•• چرا کارگران پمپ بنزینها برای
خودروها بنزین نمیزنن؟ مگر وظیفه
آ نهــا نیست؟ بسیاری از اتفاقات به
خاطر همین بی مسئولیتی هاست!
کارگر پمپ فقط زمــان پــول گرفتن
سروکلهاش پیدا میشه!
•• به علت نداشتن پــول بــرای اجــاره
وســایــل مـــان تـــوی پــارکــیــنــگ بـــود و
خــودمــان آواره بــودیــم .بــه روزنــامــه
خــراســان پیام دادم که آیــا مسلمانی
هست که پناهمان دهــد .روز بعد از
روزنــامــه تماس گرفتند و گفتند یک
واحد آپارتمان در گلبهار خالی است و
میتوانم با خانوادهام در آن جا رایگان
زندگی کنم .اشک شوق در چشمانم
جـــاری ش ــده ب ــود و بــــاورم نمیشد!
•• این همه پیتزا فروشی باز میشه،
چــرا یــک آب دوغ خیار فــروشــی باز
نمیشه توی این هوای گرم؟
•• خیابا نها پر شــده از ماشین ،باز
وزیر صمت میگه در بهار افزایش سه
برابری خودرو داشتیم .خب خیابانها
دیگه جا نــداره برای ماشینهای بی
کیفیت تان!
•• این که بعضیها میگویند در گرانی
اجاره خانه ،بنگاه دارها مقصرند واقعا
درسته .یعنی حدود  95درصد اینها
قیمتها را مشخص میکنند به خاطر
پول بیشتر گرفتن .اینها هم اکثرشان
جوان هستند و میخوان یک شبه ره
صدساله رو طی کنن .برایشان سختی
و بدبختی مستاجران مهم نیست.
سواد درست و حسابی هم نمیخواد
زحمت زیادی هم نداره ،لباس شیک
هم میپوشن .چه کاری از این بهتر؟
توی هر بنگاهی هم میری  5تا 10تا
میز گذاشتن!
•• مردم اختیار ملک خودشان را دارند
دولــت حق نــدارد بــرای مــردم تعیین
تکلیفکند.شمابایدبرویدشهرکهای
اقماری را که زیر ساختهایش آماده
نشده ،درست کنی مثل مترو و جاده...
اون وقت الیحه تصویب میکنن برای
مــال م ــردم ،نمیدونن نــرخ کرایهها
براساس عرضه و تقاضای بازار است.
ضمن این که خانهها بعد از سه سال
تعمیر میخواهد.

تلگرام:

•• بازنشسته  30ســال کــارکــرده سه
میلیون حقوق میگیرد .زانــو درد
میشه تمام حقوقش میشه هزینه
درمـــان! نــه بیمه و نــه بیمه تکمیلی
آمــپــولهــای تزریقی داخ ــل زان ــو رو
حساب نمیکنند.
•• مشکل پــاک نشدن تیبا و سمند
رو پیگیری کنید .بیش از سه ماهه تو
قرعهکشی سایپا تیبا 2برنده شدم و با
هزار بدبختی پولش رو جور و پرداخت
کردم ولی شرکت سایپا میگه پالک
نمیشن .االن بالتکلیف هستیم.
خواهش میکنم پیگیری کنید.
••هفته قبل تخم مــرغ بــود کیلویی
 ۲۹۵۰۰و اکنون کیلویی ۳۹هزار
تــومــان .مـیگــویــنــد عــلــت ب ــاز شــدن
صادرات به عراق است .جالب است ما
مردم باید تاوان صادرات را هم بدهیم!
•• ســالهــای قــبــل افــــرادی کــه دام
محدود داشتند سهمیه نهاده دامی
دریافت میکردند .برخی از دامداران
االن دامی ندارند اما همچنان نهاده
دولتی دریافت میکنند و به دالالن
میفروشند .شایسته است مسئوالن
در این شرایط دشوار در توزیع نهادهها
بازنگری کنند.
•• مــا کــه نمیتونیم مهاجرت کنیم
چطوریازشرگرونیهاخالصبشیم؟
•• جناب میرکاظمی کدخدای بودجه
کــشــور ،ســال۱۴۰۱هــم دارد تمام
میشود چــرا قانون همسان سازی
حقوق بازنشستگان و فرهنگیان را
اجرا نکردید؟
•• در این مملکت اگر پارتی نداشته
باشی باید بری بمیری .هر سازمان و
حتی ویزیت دکتر هم باید پارتی داشته
باشی تا کــارت در سریعترین زمان
ممکن انجام شود!
•• روزنامه جمهوری اسالمی تفسیر
بــه رای میکند چــون سنگی را که
روحانیانداخته تــوی چــاه و  ۸سال
روش کوبیده آقای رئیسی نتوانسته
طی  ۹ماه دربیاره مقصره!
•• آقای رئیسجمهور گفتن وارد دوره
اصــاحــات اقتصادی مــدرن شدیم!
آقای رئیسی هنوز اون مرحله مقدماتی
اصالح اقتصادی که کامال سنتی بود
گریبان مردم را گرفته و ول نمیکند.
لطفا بس است!
•• به اینها که تا سرشون رو میذارن رو
بالش خوابشون میگیره ،سر کالس
میخوابن ،تا سوار تاکسی و اتوبوس
و مــتــرو م ـیشــن م ـیخــوابــن عمیقا
حسودیم میشه!
•• چرا هیچ سازمان دولتی سقفی برای
قیمت رنگهای ساختمانی که جزو
نیازهای مردم هست تعیین نمیکنه؟
•• ضــمــن تــایــیــد بــخــش کــوچــکــی از
حــرفهــای ای ــن بــــرادر ارجــمــنــد در
خصوص نبود ثبات اقتصادی یک
سوال وجدانی دارم ،اگر برعکس این
اتفاق رخ میداد و استفاده میلیاردی
نــصــیــب شــمــا م ـیشــد یــک ریــــال به
خریداران تخفیف میدادید؟ ببری
مال مسلمان و چو مالت ببرند /بانگ و
فریاد برآری که مسلمانی نیست!
•• اگر کسی بر قیمتها نظارت داشته
باشد ایــن قــدر بــازار شلغمی نداریم
که هرجایی هرکسی هرکاری دلش
میخواهد میکند و هیچ کسی ترسی
از سازمانهای ناظر ندارد!

