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اول رئیسجمهور گفت :تخصیص مابهالتفاوت قیمت ارز مورد نیاز کاالهای اساسی و نیز داروهای
معاون ّ
مورد نیاز در ســریعترین زمان الزم تأمین خواهد شــد تا کوچکترین خللی در تأمین نیازهای کشور ایجاد
نشود .به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون ّاول رئیسجمهوری ،اسحاق جهانگیری  ،صبح دیروز (یکشنبه
 26فروردین) در ادامه جلسات ستاد اقتصادی برای ساماندهی بازار ارز کشور گفت :تخصیص مابهالتفاوت
قیمت ارز مورد نیاز کاالهای اساسی و نیز داروهای مورد نیاز در سریع ترین زمان الزم تأمین خواهد شد تا
کوچکترین خللی در تأمین نیازهای کشور ایجاد نشود .وی با بیان اینکه مهمترین رمز موفقیت طرح سامان
بخشی به نظام ارزی کشور اطالع رسانی صحیح است ،گفت :مردم مطمئن باشند که دولت با همراهی آنها و
بنگاههای اقتصادی به دنبال پایه ریزی نظام ارزی جدید به منظور تأمین منافع ملّی کشور است.
ادامه در صفحه 2

پرونده جدید برای رئیس دولتهای نهم و دهم

مجلس بر مجازات متخلفان نفتی اصرار دارد
نادر قاضی پور :نام احمدی نژاد و زنجانی به عنوان منشا فساد در گزارش دیوان محاسبات نیامده است
سلیمی :شیوه رسیدگی به تخلفات نفتی باعث وهن مجلس و دیوان محاسبات است
رحیمی :بخش های کیفری گزارش دیوان محاسبات باید به قوه قضائیه ارجاع شود

در صفحه 11

عكس :كاروكارگر -مهدی نصیری

دولت به دنبال پایهریزی نظام جدید ارزی است

وکیل پرونده تأمین اجتماعی:

دادسراپاسخدهدچرانمیتوانندمرتضویراپیداکنند
مدتهاســت که اجرای حکم مرتضوی درخصوص پرونده بازداشتگاه کهریزک به تعویق افتاده است و حرف
و حدیث درباره اجرای آن بســیار زیاد است ،در آخرین اظهارنظر درباره سعید مرتضوی و اجرای حکمش گفته
شده که او در دسترس نیست.
به گزارش ایلنا ،حجت االسالم غالمحسین محسنی اژهای در حاشیه نشست خود با دانشجویان مشهد درباره
آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی متهم پروندههای بازداشتگاه کهریزک و تأمین اجتماعی گفته است «حکم
جلبش صادر شده ولی هنوز متأسفانه گیرش نیاوردهاند ،حاال نمیدانم چطور هست»
تهران همان دوسال حبس برای پرونده کهریزک

منظور ســخنگوی دستگاه قضا از اجرای حکم دادستان سابق
در سال  ۸۸است که در آن تعدادی از بازداشتیها کشته شدند .بر اساس رأی دادگاه تجدید نظر استان ،مرتضوی
با یک درجه تخفیف به  ۲سال حبس در ارتباط با اتهام معاونت در قتل محکوم شد که این حکم قطعی است اما
به قول حقوقیها مشارالیه کجاست که حکمش اجرا شود!
توگو با ایلنا،درباره اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره در دسترس نبودن سعید
مصطفی ترک همدانی در گف 
مرتضوی متهم پرونده کهریزک و تأمین اجتماعی گفت :در هنگام محاکمه و دادرسی ،آقای مرتضوی با محافظان
خود که بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی او را همراهی میکردند در دادگاه حاضر میشد.
وی تصریــح کــرد :این محافظان مواجب خــود را از دولت میگیرند و قرار دادن این افــراد در کنار برخی از
شخصیتها برای این است که فرد مورد نظر به طور دائم در اختیار باشد و به طور  ۲۴ساعت انجام وظیفه کند.
وکیل پرونده تامین اجتماعی ادامه داد :گمان میکنم آقای مرتضوی حدود  ۹محافظ داشــتند که هر شــیفت ۳
نفر از وی محافظت و مراقبت میکنند-که شــاید این تعداد کمی کمتر یا بیشــتر باشد -به هر حال این اقدامات با
فرمایشات آقای سخنگو تناقض دارد و عجیب است که چگونه محافظان مرتضوی از او خبری ندارند و نمیدانند
کجاست؟ با این همه مراقب ،چگونه است که از مرتضوی بیاطالع هستند؟
ترک همدانی با بیان اینکه به لحاظ آئین دادرسی در زمان تفهیم اتهام و قرار مجرمیت یک تأمین مناسب باید از
متهم گرفته شود ،عنوان کرد :حکمی که از آن یاد میشود مرتبط به پرونده کهریزک است و مربوط به پرونده تأمین
توگویی داشتیم و ایرادات را هم گوشزد کردیم،گفتیم اگر
اجتماعی نیست،ما خودمان با بازپرس پرونده یک گف 
قرار باشد یک قرار خفیف صادر کنید بیم این میرود که فرد حضور پیدا نکند و حاضر نشود.
ادامه در همین صفحه
صفحه 12

صفحه 3

کارشناس سازمان غذا و دارو مطرح کرد:

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس:

قاچاق  ۱۸۰۰میلیارد تومان مکملهای
ورزشی و غذایی
صفحه 4

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

صفحه 2

تصمیم اشتباه بانک مرکزی
دلیل وضعیت اسفبار بازار ارز بود

عكس :كاروكارگر -هوشنگ هادي

وکیل پرونده تأمین اجتماعی:

دادسرا پاسخ دهد چرا نمیتوانند مرتضوی را پیدا کنند

ادامه از همین صفحه
وی خاطرنشــان کرد :در آن زمان
یکی از خفیفترین قرارها برای این
پرونده در نظر گرفته شد که اعتراض
خــود را هم به بازپرس محترم اعالم
کردیم کــه در پرونده هم ثبت شــد،
آن زمــان بحثمان ایــن بود یک متهم
با چنین شــرایط و ضوابطی خود را
در معرض دستگیری ببیند یا متواری
میشود و یا دست به اقداماتی میزند
که دستگیر شود.
ترک همدانی مدعی شــد :باتوجه
به ســوابقی که از ایــن پرونده دارم،
بویــژه مدیــر عامــل ســابق تأمیــن
اجتماعی که در گذشــته هم پست و
مقام قضایی داشــتند ،این اظهار نظر
جنــاب ســخنگو را نشــانه دو چیز
میدانم؛نخست اینکه در فرآیند آئین

دادرسی قرارهای صادره آن قدر قوی
نبوده است که محکوم خودش را در
معرض بازداشــت قرار دهد و خود
را تســلیم کند و یا اینکــه در فرآیند
بازداشت و دستگیری پس از صدور
حکم جلب برخــی کوتاهی میکنند
وگرنــه بعیــد میدانم چنیــن فردی
توانایی فرار از قانون را داشته باشد.
این وکیل دادگســتری گفــت :این
انتقــادات وارد اســت ،چگونــه برای
متهمی کــه دارای اتهامات بزرگ مالی
از قبیل اهمال و سهلانگاری در اداره
اموال دولتی،تبانی در معامالت دولتی،
اختــاس و تصرف غیــر قانونی بوده
است چنین قراری را صادر کردهاند؟
وی تاکیــد کرد :مــا در هیج جای
تاریخ حقوقی کشور نداریم که فردی
را بــا قرار  ۲میلیارد تومانی با کفالت

یک تحلیلگر مســائل خاورمیانه و
استاد دانشــگاه گفت :حمله به سوریه
به رهبری آمریــکا و همراهی انگلیس
و فرانســه به هدف نمایــش قدرت و
ورود بــه فاز جدیــدی از گرفتن امتیاز
رویارویی جدیدی میان ائتالف غرب و
اتحاد شرق محسوب میشود.
مهدی مطهرنیا در گفتوگو با ایسنا،
با اشاره به حمله اخیر آمریکا به همراهی
انگلیس و فرانسه به سوریه عنوان کرد:
به نظر میرسد که در پشت پرده حمله
اخیر ،توافقی صورت پذیرفتهاست تا با
ایجاد فضای نظامی در منطقه زمینههای
امتیازگیری خودشان از بازیگران منطقه
را فراهم سازند .بازی پیچیدهای جهت
امتیازگیری در دوران پساداعش در حال
شــکلگیری اســت که من پیشتر به آن
اشاره کردهام ،دوران پساداعش ،دوران
رویارویی شــدیدتری میان کنشــگران
اصلی و کنشورزان منطقه خواهد بود
تا بتوانند امتیازهای بیشتری از یکدیگر
کسب کنند.
وی اوضاع منطقه را پیچیده توصیف
و بیان کرد :از یک طرف آمریکا عربستان
را تهدید به خروج از ســوریه میکند و
سعی دارد که هزینههای نظامی حضور
خود در ســوریه را به کشورهای عربی
منطقه تحمیل کند ،از طرفی روسها با
بیان اینکه با حمله آمریکا به ســوریه،
نقشآفرینی کشورهایی مانند ایران در

ســوریه با خطر روبهرو است ،موضع
میگیرنــد .آمریکاییهــا در این مورد
به جــای تهدید حمله بــه یک نمایش
نظامی اکتفا کردند و بنابراین باید ابعاد
گوناگون این حملــه را در چهارچوب
یک نمایش بــرای بهرهبرداری از ابزار
نظامــی در جهت مدیریت فعالیتهای
سیاسی و دیپلماتیک ارزیابی کرد.
وی بــا بیان اینکه «پــس از حمله
ائتــاف بــه رهبــری آمریــکا ،توازن
قدرت در ســوریه تغییر نخواهد کرد»،
خاطرنشــان کرد :امــروز آمریکا بیش
از اینکــه به توازن قدرت بیاندیشــد،
به تــوازن در حــوزه اقــدام بینالملل
میاندیشــد .در واقع توازن قدرت در
سوریه برای آمریکا چندان مهم نیست.
این اســتاد دانشــگاه تصریــح کرد:
آمریــکا بــا تفکر سیســتمی خــود در
ســوریه حضور دارد ولی به کل جهان
نگاه میکند .تفکر سیستمی بیان میکند
که در جنگل کنار یک درخت بایســتید
ولــی تمام جنــگل را از باال مشــاهده
کنید .آمریکا در تفکر سیستمی خود به
سوریه به عنوان بخشی از پازل حرکتی
خود در نظام بینالمللــی نگاه میکند،
نه تمام آن؛ بنابرایــن به کاتالیزگرهایی
در ســوریه روی میآورد تا زمینههای
امتیازگیریهــای مهمتــر در زمینه نظام
بینالملل از رقبای جهانی و همکارانش
در خاورمیانه اخذ کند.

آزاد کننــد؛بله یک زمانی اســت که
قرارهــای  ۱۰الــی  ۲۰میلیونی برای
فردی صادر میکننــد به او میگویند
یک کارمند دولتی بیاور تا آزاد شوی
امــا چنین قــراری را بــا کفالت آزاد
نمیکنند.
تــرک همدانــی ادامــه داد :قرار
کفالت از ســوی یک شرکت حمل و
نقل تأمین شــده اگــر این فرد حاضر
نشــود چه تضمینی وجــود دارد این
قرار تامین شود؟ دولت و دادگستری
چگونه میخواهند آن را وصول کنند؟
آیا این شــرکت بضاعت پرداخت را
دارد؟ مسلما چنین انتقاداتی درست
و به جا است.
میرمجیــد طاهری وکیــل خانواده
روح االمینــی کــه پیگیــر پرونــده
کشــته شدن محســن روحاالمینی در

بازداشت کهریزک اســت ،در همین
توگوی با خبرنگار ایلنا
ارتباط در گف 
گفت :همچنان پیگیر پرونده هســتیم
و هفته گذشــته هم من به دادســرای
کارکنان دولت دایــره اجرای احکام
مراجعه کردم تا بدانم چه زمانی حکم
اجرا میشود.
وی خاطرنشان کرد :به دلیل اینکه
مدیریت موضوع را خود دادســرا بر
عهده دارد آنها باید پاسخگو باشند
که علت چیســت؟ چــرا نمیتوانند
ایشــان را پیدا کنند؟ علت این وقفه
که برای اجرای حکم افتاده چیست و
چرا تاکنون اجرا نشده است؟
طاهــری گفــت :خانــواده روح
االمینــی پیگیــر پرونــده هســتند و
منتظرنــد تا حکم دادگاه و عدالت در
مورد ایشان اجرا شود.

هیچ کشوری خودسرانه حق اجرای
مقررات تنبیهی علیه سایر کشورها را ندارد

نباید اجازه دهیم آتش تنشی جدید در منطقه شعلهور شود

رؤسای جمهور ایران و روسیه در گفتگویی
تلفنی آخرین تحوالت بین المللی ،منطقهای،
اوضاع سوریه و چگونگی همکاریها و روابط
دوجانبه تهران-مســکو را مورد بررسی قرار
دادند.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم والمسلمین
حســن روحانی روز یکشــنبه در تماس تلفنی
«والدیمیر پوتین» رئیس جمهوری فدراســیون
روســیه ،حمله آمریــکا ،فرانســه و انگلیس به
ســوریه به بهانه استفاده از ســاح شیمیایی را
اقدامی تجاوزکارانه و در راســتای روحیه دادن
به تروریستهای شکست خورده در این کشور
عنــوان کرد و گفت :اگر تجاوز و نقض آشــکار
قوانینبینالمللیبهسادگیوبدونپرداختهیچ
هزینهای از سوی عامالن آن امکان پذیر شود ،باید
شاهد بیثباتیهای جدیدی در نظام بین الملل و
منطقهباشیم.رئیسجمهوربابیاناینکه"ایناقدام
تجاوزکارانه آمریکا نشان داد که با تروریستها
رابطه مستقیم دارند" ،افزود :آمریکاییها زمانی که
احساسکردنددستتروریستهاازمنطقهمهمی
مانندغوطهشرقیکوتاهشده،اینگونهعکسالعمل

از خود نشان دادند .روحانی افزود :حمله آمریکا و
متحدانشبهسوریهنشاندهندهآنستکهدرمسیر
مبارزه نهایی با تروریسم در سوریه با مشکالت
و مسائل جدید روبرو هســتیم و باید رایزنی و
همکاریبیشتریباهمداشتهباشیم.
رئیسجمهوربااشارهبهاینکهآمریکاوبرخی
کشورهای غربی نمیخواهند که اوضاع سوریه به
راحتی به ثبات دائمی برسد ،گفت :باید برای حل
بحران سوریه بر سرعت عمل در اقدامات خود
بیافزاییم و در این راستا جمهوری اسالمی ایران
آمادگی دارد تا همکاریهای خود با روسیه را در
چارچوبهایدوجانبهوسهجانبهافزایشدهد.
روحانــی افزود :متاســفانه همزمان با تنش
آفرینیهای جدید در منطقه رژیم صهیونیســتی
دست به اقدامات تجاوزکارانه جدید علیه مردم
فلسطین زده و این در حالی است که نباید اجازه
دهیمآتشتنشیجدیددرمنطقهشعلهورشود.
روحانی همچنین با اشــاره به وقوع فاجعه
انســانی در یمن بر ضرورت ارسال کمکهای
بشردوستانهبهآنانتاکیدکردوگفت:ادامهدرگیری
و کشــتار مردم در یمن به نفع هیچ کس نیست

هدف حمله آمریکا به سوریه ،ورود به فاز جدید امتیازگیری

وی با اشاره به تحوالت آینده سوریه
اظهار کرد :تحوالت ســوریه به سمت
یک اصطــکاک معنادار و کنترلشــده
جهت اخذ امتیــازات خواهد رفت ،به
عبارت دیگر ،در صحنه بارزی ما شاهد
تحوالت پیچیده خواهیــم بود ولی در
پشــت پرده شــاهد مذاکراتی سازنده
برای امتیازگیــری بهتر بین قدرتهای
بزرگ خواهیم بود .در این چشمانداز،
ما ســوریه را بســیار پرتنش مییابیم،
گاه و بــیگاه تهدیدات به حمله نظامی
صــورت خواهد گرفت ،اما در پشــت
ســر این تهدیدات نظامی و تنشها به
گونــهای مدیریت میشــود که زمینه را
برای مذاکرات مستقیم میان قدرتهای
بزرگ آماده کنــد .به عبارتی دیگر ،این
تحوالت زمینهپرور کنفرانسهایی مانند
کنفراس تهران برای تصمیمگیریهای
کالنتر در مورد منطقه خواهد شد.
وی با اشــاره به تاثیر حمله آمریکا
بــه ســوریه در حوزه دیپلماســی بیان
کــرد :زمانــی که حــوزه دیپلماســی با
سکته روبهرو خواهد شــد ،باید به آن
شوک وارد کرد .به نظر میرسد آمریکا
ایــن شــوک را در قلب دیپلماســی و
سیاستورزی فراهم کرده است .اگرچه
دیدگاههــای متفاوتی در این خصوص
وجــود دارد و حتی در خــود آمریکا،
ترامپ را شــخصیتی دیوانــه میدانند
که تحرکات او قابل کنترل نیســت ،اما

ظریف در گفت و گوی تلفنی با وزیر خارجه بریتانیا:

روحانی در گفتوگوی تلفنی با رئیس جمهور روسیه:

تحلیلگر مسائل خاورمیانه مطرح کرد:

از طــرف دیگر باید به ایــن امر اذعان
کرد که این ترامپ است که در خروجی
نقش«دیوانــه» هنــری کســینجر را به
خوبی بازی میکند تا بتواند زمینههای
امتیازگیری آمریــکا را به خوبی فراهم
کند.
این تحلیلگر مســائل خاورمیانه با
اشاره به سیاست خارجی ترامپ عنوان
کــرد :هم اکنون آمریکا با وجود ترامپ
کــه از یکجانبهگرایی ســخن میگفت
و دیدگاههــای پســتنومحافظهکارانه
داشته ،توانسته اروپا را نسبت به مسائل
ســوریه در پشت ســر خود متحد کند.
صحبتهــای آنگال مرکل از یکســو
و فدریــکا موگرینــی از ســوی دیگر
بــه عنوان مســئول سیاســت خارجی
اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی
نشــاندهنده حمایت و پشتیبانی این
کشــورها از عملکرد ســهگانه آمریکا،
انگلیس و فرانسه است و این میتواند
امری مثبت برای سیاســتهای ترامپ
محســوب شــود ،درحالی که نقدهای
فراوانی از سوی دموکراتها به او وارد
است.وی با اشــاره به نقش روسیه در
تحوالت اخیر سوریه ابراز عقیده کرد:
روسها در پی گرفتن امتیاز در سوریه
هستند و آمریکاییها هم ابایی از دادن
امتیاز به روسها ندارند؛ چرا که سوریه
را برای خود هزینهآور میدانند .نه تنها
که سوریه که کل خاورمیانه عربی یا به

دستمزد کارگران در ایران
هنوز پایینتر از استانداردهای جهانی است

تعبیر من « هارتلند نو» هزینهآور است.
آمریکا به نوهارتلند ،یعنی فالت ایران
و حــوزه خلیجفارس تــا خلیج عدن و
از آن مهمتر به هارتلند علیا یعنی تبت
و آسیای شرقی میاندیشد؛ لذا آمریکا
فشــارهای خــود را در ســوریه وارد
میکند اما کنترل شــده که بتواند انرژی
خــود را از هارتلنــد نو بــه وهارتلند
و هارتلنــد علیا گســیل کنــد؛ بنابراین
روسهــا هماکنون با بــازی پیچیدهای
از منظر رســانهای ،امنیتی تالش دارند
شــرکای قبلی خود را در شرایطی قرار
دهند که بیشــترین امتیــاز را خود اخذ
کنند .از یکســو روسهــا در ترکیه با
رجب طیب اردوغان و حسن روحانی
مذاکره میکنند و از سویی دیگر پوتین
و ترامــپ در یــک بــازی پیچیــدهای
محدود کــردن همکاران منطقهای خود
جهت دریافت امتیازات بیشتر مشغول
میشود.این اســتاد دانشگاه با اشاره به
سیاســت کلی روســیه در قبال سوریه
تاکید کــرد :به هر تقدیــر هماکنون نیز
روسهــا از ســوریها دفــاع میکنند.
روسها از شــخص بشار اسد نیز دفاع
کردنــد و مانند تهــران خواهان ماندن
اســد بودند .حال آنکه غربیها غیر از
فاز نخست سال  2013اکنون خواستار
برکناری اســد از قدرت نیســتند؛ زیرا
معتقدند نیروی جایگزین اسد هماکنون
در سوریه یافت نمیشود؛ زیرا افرادی

که بعد از اسد به مسند قدرت مینشینند
ممکن است حرکاتی بس خطرناکتر از
حرکات فعلی اسد انجام دهند؛ بنابراین
اکنون مســئله حمایت از بشــار اســد
و حکومت ســوریه مطرح نیســت .در
حقیقت آینده سوریه به گونهای است که
اگر روسیه در آن قدرت بگیرد ،موجب
حفظ غشــای امنیتی اســرائیل خواهد
شد و موجبات عدم حرکات غیرغربی
در جغرافیای عــرب را فراهم خواهد
کــرد.وی در خصوص سیاســت ترکیه
در مــورد حمله به ســوریه اظهار کرد:
ایران همواره به گفتوگوهای ظاهری
و ادبیــات دیپلماتیک مقاومتمحورانه
سران کشــورهای دیگر اعتماد میکند
و بیشــتر جنبه تبلیغاتی ســخنان آنها
برایش مهم اســت تا جنبه عملیاتی آن
در صحنه اقــدام ،بنابراین همواره این
ترکهــا بودند که در بزنگاههای تاریخ،
بــه نفع خود گرایش به شــرق یا غرب
گرایش داشتهاند .رجب طیب اردوغان
یکبار با پوتین مینشیند تا منافع حزبی
و بیشتر شخصی خود را حتی در ترکیه
دنبال کند و از طرفی دیگر گاه و بیگاه
طبق سنت عمل سیاسی خود ،به سمت
غــرب گرایش پیدا میکند و هیچ ابایی
ندارد که در کمتر از  24ساعت مواضع
خود را تغییر دهد.
وی در خصوص سیاست پیشنهادی
ایــران در خصــوص تحــوالت اخیر

و ایران آمــاده کمک به هر روندی در راســتای
برقراری آتش بس ،امنیت ،صلح و نجات مردم
این کشور است .رئیس جمهور همچنین با بیان
اینکه روابط و همکاری های ایران و روســیه در
بخش های مختلف به خوبی در حال پیشرفت
بوده و توسعه مناسبات تحرک شایان ذکری داشته
اظهار امیدواری کرد با تالش مسئوالن دوکشور
روابط و همکاری های تهران -مســکو بویژه در
زمینه اقتصادی و تجاری گسترش یابد.روحانی
ادامه داد :اراده جمهوری اسالمی ایران بر توسعه
روابــط و همکاریهای نزدیک و صمیمانهتر با
روسیه است«.والدیمیر پوتین» رئیس جمهوری
فدراســیون روســیه نیز در این گفتگوی تلفنی،
با اشــاره به اینکه ایران و روســیه در بسیاری از
مسائلوموضوعاتمنطقهایوبینالمللیدیدگاه
مشترکی دارند ،گفت :حمله آمریکا و کشورهای
غربی به سوریه با هربهانهای نقض فاحش قوانین
بین المللی است و این اقدام آمریکا و متحدانش
نالمللــی و تجاوز نبوده و
چیزی جز جنایت بی 
بهانه کاربرد سالح شیمیایی در سوریه بی اساس
و خالف واقع اســت.پوتین با بیان اینکه حمله

ســوریه نیــز بیــان کرد :سیاســتهای
ایــران در این میان به سیاســتگذاران
برمیگــردد و مــن بیشــتر میتوانم به
عنوان تحلیلگر یا مدرس علوم سیاسی
به بیــان و تحلیل بپــردازم .من معتقدم
ایران در نخست باید به گفتمان سالم از
درون روی بیاورد .هرچه قدرت درونی
ایــران از نظــر سیاســت داخلی متکی
به اتحاد داخلی و همگرایی اقشــار و
طبقات گوناگون در درون ملت باشــد،
میتواند از این قدرت به عنوان مبنای
قدرت ملی خود اســتفاده کند؛ اگرچه
نمای قدرت ملی ایــران ،یعنی قدرت
نظامی ایران و عزم ملی در دفاع از کیان
ایران بسیار باال اســت اما قدرت ملی
را عزم و اتحاد درونی تشکیل میدهد.
مطهرنیــا گفت :در حالــی که غرب
میکوشــد ایران را به عنــوان مرکزیت
بحــران و تنش در منطقــه معرفی کند،
ایــران نبایــد کنش و رفتــاری از خود
نشان دهد که این ویژگی برای تودههای

آمریکابه سوریه در حالی انجام شدکهکارشناسان
کمیسیونبینالمللیمنعسالحهایشیمیاییبرای
بررسی وارد سوریه شــده بودند ،اظهار داشت:
سازمانمللمتحدبرایاجماعمیانکشورهاایجاد
شد و نباید در راستای تامین منافع سیاسی برخی
قدرت ها باشد چراکه اگر همه بخواهند با شیوه
خوددرعرصهبینالمللعملکنند،باهرجومرج
مواجهخواهیمشد.
وی با تاکید بر اینکه "این اقدامات متجاوزانه
مانع از تالش ما در مســیر مبارزه با تروریسم و
افراطگرایی در منطقه و بویژه سوریه نمیشود"،
گفت :روند رســیدن به صلح در ســوریه با این
اقدام آمریکا دشوارتر شد ،اما باید در هر صورت
رایزنیها و روابط سه جانبه ایران ،روسیه و ترکیه
ادامه یافته و برای توسعه صلح و ثبات و برقراری
گفتگودراینکشورتالشکنیم.
رئیس جمهور روســیه با اشاره به ضرورت
اقدامات برای حل بحران انسانی در یمن و آتش
بس در این کشور ،خاطرنشان کرد :ایران و روسیه
باید با هماهنگی بیشتر در راستای توسعه صلح و
ثباتدرمنطقهگامبردارند.

مردم به اثبات برسد و بهانهای برای به
اثبات رســاندن آنها به دســت رقبای
ایران در منطقه و نظام بینالمللی بیافتد،
رویآوردن بــه گفتوگــوی اســام و
صلــح در این زمینه با ایجــاد پارادایم،
دکترین و اســتراتژی پیادهسازی آن در
نظر قرار بگیرد.
وی در خصــوص احتمــال وقــوع
دوباره حمله غرب به سوریه بیان کرد:
در سیاســت تنها چیــزی که غیرممکن
اســت« ،غیرممکن» است ،با توجه به
ســیگنالهای دریافتی از منطقه ممکن
اســت هرلحظه رخــدادی رخ دهد که
موجب شــگفتی شــود .این شــگفتی
میتواند بــه صلح بزرگــی بیانجامد و
از طرفــی میتواند به یک جنگ بزرگ
بیانجامــد .وقــوع شــگفتی در منطقه
هماکنــون دور از انتظــار نیســت .در
حــال حاضر همه باید تــاش کنند که
باثباتترین جهتگیری خردورزانه را
از خود به نمایش بگذارند.

رئیس هیئت مدیره مجتمع تولیدی صنعتی آریا ترانسفو:

همه در تحقق شعار "حمایت از کاالی ایرانی"
مسئول هستیم
رجوع به صفحه آخر

