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دوشنبه  27فروردین 1397

سال چهارم شماره 850

کارشناسان و آگاهان سیاسی از قصور دولت برای تحقق یک وعده بزرگ انتخاباتی میگویند

خبر

حصر در پیچ پاستور

جمالی:
بررسی تحوالت سوریه با حضور
مسئوالن نیروی قدس در مجلس

مهر| دبیر کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی
مجلس از بررســی تحوالت میدانی اخیر سوریه در جلسه
عصر امروز این کمیسیون با حضور مسئوالن نیروی قدس
سپاه خبر داد .محمدجواد جمالی نوبندگانی دبیر کمیسیون
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس با اشاره به جلسه
بعدازظهر دیروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس گفت :در جلسه امروز (دیروز) مسئوالن ارشد نیروی
قدس ســپاه پاسداران به همراه معاونان وزارت امور خارجه
برای بررســی تحوالت اخیر ســوریه در کمیسیون حضور
یافتند .وی افزود :در این نشســت حمله آمریکا ،انگلیس و
فرانســه به مناطقی از سوریه از ابعاد مختلف بررسی شد و
آخرین اخبار منطقه در اختیار نمایندگان قرار گرفت.

سیاست

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

همدلی| هرمز شریفیان -با وجود وعدههای اخیر مسئوالن و شخص رئیس
جمهور در زمان انتخابات ،موضوع «حصر» هنوز الینحل باقی مانده و نهادهای
ذیربط نوعی سردرگمی را به جامعه القا میکنند و هرکدام به نوعی توپ را به
زمین دیگری میاندازند.
با وجود تاکیدهای چندباره صاحبنظران مبنیبر اینکه رفع حصر «میرحسین
موسوی»« ،زهرا کاظمی(رهنورد)» و «مهدی کروبی» در شرایط فعلی موجب
وفاق و همبستگی ملی میشود اما هنوز این مهم صورت نگرفته است.
نخســتین بار« ،علی مطهری» نماینده مردم تهران و نایب رئیس مجلس

شورای اسالمی در اواخر بهمنماه پارسال خبر از آزادی این سه تن داد و گفت
که آنان تا پیش از نوروز  97آزاد خواهند شد .هرچند این وعده بعدا توسط او
و چند تن دیگر از نمایندگان مجلس به پس از نوروز موکول شــد ،با این حال
اتفاق خاصی نیفتاده و آنان پس از  7سال هنوز در حصرخانگی بهسر میبرند.
از ســویی «سیدمحمد خاتمی» رئیس جمهوری پیشین نیز روز سهشنبه 21
فروردین در نشستی در بنیاد باران گفته بود که معتقد است نظام میخواهد
که این مساله حل شود .خاتمی تاکید کرده« :من نظر خودم را میگویم .از نظر
من نظام قطعا میخواهد این مساله حل شود».

با این حساب شورایعالی امنیت ملی متولی و مرجع رسیدگی کننده به این
موضوع مهم است و رئیس جمهور نیز طبق قانون رئیس این شورا است و وعده
رفع حصر یکی از وعدههایی است که بعد از گذشت  5سال از ریاست جمهوری
«حسن روحانی» هنوز محقق نشده است.
درست اســت که دولت طی این ســالها با چالشهای بزرگ سیاسی و
اقتصادی روبرو بوده اما همه میدانند که آزادی محصوران یکی از اولویتهای
رای دهندگان به دولت اعتدال در سالهای  92و  96بوده است.
همدلی در ادامه به بررسی رخدادهای اخیر در این خصوص میپردازد:

در گفتوگو با جانسون انجام شد
انتقاد شدید ظریف از حمله
خودسرانه به سوریه

ایسنا| بوریس جانسون وزیر امور خارجه انگلستان دیروز
در تماســی تلفنی با محمد جواد ظریــف وزیر امور خارجه
جمهوری اســامی ایران در خصوص مشارکت انگلستان در
حمله موشکی به سوریه توضیحاتی ارایه کرد.
محمدجــواد ظریــف در این گفتوگــوی تلفنی ضمن
محکومیت حمله خودسرانه به ســوریه ،مجددا بر مخالفت
جمهوری اســامی ایران با کاربرد هرگونه سالح شیمیایی
تاکید کرد و با یادآوری ســابقه کاربرد سالح شیمیایی علیه
ایران توســط صدام با حمایت آمریکا ،انگلیس و فرانســه از
برخورد دوگانه غرب انتقاد کرد.
وزیر امور خارجه اقدام به حمله قبل از ورود بازرسان سازمان
منع سالح های شیمیایی را سوال برانگیز خواند و افزود :دو
حمله ای که به بهانه ســاح شیمیایی به سوریه انجام شد
درســت در مقاطعی بود که ارتش ســوریه دست برتر را در
مقابل تروریست ها داشــت و آنها را در آستانه شکست قرار
داده بود .ظریف به وزیر امور خارجه انگلســتان یادآور شد از
ابتدای مطرح شدن خلع سالح شیمیایی سوریه اعالم کردیم
که گروههای مسلح تروریستی سالح های شیمیایی در اختیار
دارند که به آن توجه نشد.
وزیــر امور خارجه کشــورمان در پایان با انتقــاد از اقدام
خودســرانه ،غیرقانونی و یکجانبه آمریکا ،انگلیس و فرانسه
در تجاوز به سوریه به وزیر خارجه انگلستان یادآور شد هیچ
کشــوری بطور خودسرانه حق اجرای مقرارات تنبیهی علیه
سایر کشورها را خارج از موازین بین المللی ندارد.

کاظمی:
شنود غیرقانونی است

ایسنا| یک عضو کمیســیون حقوقــی و قضایی مجلس
بــا تاکید بر غیرشــرعی بودن شــنود ارتباطــات مردم در
پیامرسانهای داخلی ،استثنائات این موضوع را تشریح کرد.
محمد کاظمی با اشــاره به اظهارات اخیــر دبیر کارگروه
مصادیــق مجرمانه اینترنتی در خصــوص غیرقانونی بودن
شنود مکالمات و ارتباطات در پیامرسانهای داخلی ،گفت:
بر اســاس اصول قانون اساسی و آموزههای دینی اینکه وارد
حریم خصوصی افراد شــویم و در زندگی افراد دخالت کنیم
ممنوعیت وجود دارد .در واقع هم ممنوعیت قانونی وجود دارد
و هم ممنوعت شرعی.
وی درباره زمانی که این ممنوعیت میتواند جنبه قانونی
پیدا کند نیز گفت :اما در یک زمان اگر بحث بر ســر مسائل
امنیتی باشد موضوع دیگری است .مثال احساس شود یا وزارت
اطالعات به مستنداتی دست پیدا کند که فردی با استفاده
از پیامرسانها برای بیگانگان و عوامل ضد انقالب جاسوسی
میکند یــا قصد براندازی نظام جمهوری اســامی ایران را
دارد که با اســتفاده از پیامرسانها به طرف مقابل خود این
اطالعات را میرساند در این صورت اگر دستگاههای اطالعاتی
و امنیتی به اینگونه دالیل دست پیدا کنند باید از مقام قضایی
درخواســت کنند که فالن مکالمه یا فالن پیامرسان شنود
شــود تا اطالعات مربوط به جاسوسی کشف شود .نماینده
مردم مالیر اضافه کرد :در این زمینه صرفا باید از سوی مقام
و مسئول قضایی صالحیتدار مجوز صادر شود ،این مجوز به
صورت محدود صادر میشود.

الریجانی:
دیوانمحاسباتبهتخلفاترسیدگیکند

ایسنا| در پی تذکر نماینده مردم محالت نسبت به ابهام
در رسیدگی به تخلفات متخلفان سالهای  ۸۷تا  ،۹۱رئیس
مجلس به دیوان محاسبات کشور و کمیسیون برنامه و بودجه
تاکید کرد تا به تخلفات متخلفان رسیدگی کنند.
حجتاالســام علیرضا سلیمی در جلســه علنی دیروز
(یکشنبه) با استناد به اصل  ۸۵قانون اساسی گفت :این اصل
بر حسابرسی و رســیدگی به هزینه دستگاهها تاکید دارد.
موارد فراوانی وجود دارد که هزینهها از مصوبات پیشی گرفته
اســت .در بخش الف گزارش کمیسیون برنامه و بودجه نیز
 ۲.۵میلیارد دالر تخلف شــده است اما نتیجه آن چه شد؟ با
متخلف پس از سپردن به پرونده دادستانی دیوان محاسبات
چه برخوردی شد؟ یک نفر تخلف کرده است حاال از حساب
شــرکت ملی نفت جبران می شــود؟ با فــرد متخلف چه
برخوردی شد؟
این عضو کمیســیون آموز ش و تحقیقات مجلس گفت:
از ســال  ۸۹تاکنون هنوز پرونده تخلفات در حال رسیدگی
است .چرا؟ نباید اجازه دهید گزارش کمیسیون برنامه و بودجه
باعث وهن مجلس و دیوان محاسبات شود .تخلفات چند ده
میلیارد اتفاق افتاده اما متخلف آزاد اســت در حالی که باید
محکوم شود .رئیس مجلس در پاسخ به تذکر سلیمی گفت:
این گزارش براســاس آیین نامه داخلی مجلس تهیه شده و
به این معنا نیســت که دادستانی و دیوان محاسبات به این
تخلفاترسیدگینمیکنند.
الریجانی در عین حال کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان
محاسبات کشور را مامور کرد تا به تخلفات اتفاق افتاده طی
آن سالها رسیدگی کنند.

بروید این مساله را حل کنید
«سیدمحمد خاتمی» ،رئیس جمهور پیشین ایران
از «حســن روحانی» خواست فعال شود و به وعده
خود درباره «میرحسین موسوی»« ،زهرا رهنورد»
و «مهدی کروبی» عمل کند.
رئیس دولت اصالحات گفته که معتقد است نظام
میخواهد که این مســاله حل شود .البته من نظر
خودم را میگویم .از نظر من نظام قطعا میخواهد
این مساله حل شود« .گشایشهایی شده اما کافی
نیســت .باید حل شــود .بروید این مسئله را حل
کنید».
رئیس جمهور پیشــین ایران تاکید کرده« :آن
تشکیالتی که باید این مسئله را حل کند یا سستی
و یا ناتوانی میکند و اینجاست که خود آقای رئیس
جمهور و دوستان دیگر باید فعال شوند و آن را حل
س جمهور وعدههایی میدهد
کنند .وقتی آقای رئی 
که عملی نمیشــود و یا خدای نکرده خالفش رخ
میدهد مشکل ایجاد میشود .اگر گفته میشود که
حصر باید از بین برود ،پس باید به این وعده عمل
کرد .این ســخنان را با آن که ممکن است موجب
افزایش محدودیتها شــود ،بیان میکنم و هیچ
اشکالی ندارد اگر آن مسئله حل شود».
کاسبان حصر زیر پای کروبی پوست موز
انداختند
مجتبی ذوالنور ،نماینده مجلس شورای اسالمی
از معدود افرادی است که با مهدی کروبی در حصر
دیدار کرده و از توقف روند رفع حصر و بازگشــت
به عقــب این موضوع خبر داده اســت .ذوالنور در
توگو با کانال تلگرامی اختر گفته« :آقایانی که
گف 
میگفتند قبل از عید رفع حصر اتفاق خواهد افتاد
هیچ استناد ،سند و پشتوانهای نداشتند و نظر خود
را بدون پشتوانه عقلی و قانونی اعالم میکردند».
او مدعی شــده که مســیر رفع حصر به صورت
مثبت رو به پیشرفت بود ،اما سیاسیونی که کاسب
حصر هســتند و تریبونهای مختلفی برای شعار
دادن و جــذب مخاطب از گروههــای خاص را در
اختیار دارند زمانی که دیدند کارهای مثبتی صورت
گرفته پوست موز زیر پای آقای کروبی انداختند که
ایشان موضعی را بگیرند که اقدامی برای رفع حصر
صورت نگیرد.
نامه کروبی مانع رفع حصر شد
فرزنــد مهدی کروبی نیــز در مصاحبهای گفته
بود که سه مقام امنیتی در دیدار با فاطمه کروبی،
مادرش ،اعالم کردهاند که نامه سرگشــاده مهدی
کروبی مانع رفع حصر او شده و فاطمه کروبی نیز
در پاســخ به آنان گفته «اگر اینطور است پس به

حصر مهندس موسوی و خانم رهنورد که نامهای
ننوشتهاند پایان دهید» .بهروز نعمتی ،عضو هیات
رئیســه مجلس نیز روز اول فروردین گفته بود که
نامه مهدی کروبــی باعث وقفه در روند رفع حصر
شده است.
علی مطهری هم بدون اشاره به جزئیات ،اختالف
نظر بیــن مقامهای قضایی و امنیتــی را از جمله
دالیلــی ذکر کرد که باعث شــده بر خالف برخی
وعدهها ،حصر این سه تن رفع نشود.
همچنین مســعود پزشــکیان ،نایب رئیس اول
مجلس ،و الیاس حضرتی ،نماینده مجلس و رئیس
شورای اجرایی حزب اعتماد ملی ،از حسن روحانی
خواست ه بودند به عنوان رئیس شورای عالی امنیت
ملی به وعده رفع حصر عمل کند.
پیش از این برخی نمایندگان مجلس و مقامهای
دولت حسن روحانی ابراز امیدواری کرده بودند که
حصر آنان تا پایان ســال  ۹۶رفع شود .مسئوالن
دولت حســن روحانی بارها وعــده داده بودند که

پیگیر رفع حصر خواهند بود اما این موضوع که از
شعارهای انتخاباتی حسن روحانی نیز بود ،تاکنون
تحقق پیدا نکرده اســت .خانوادههای موســوی و
کروبی و شــماری از فعاالن سیاسی طی سالهای
گذشته از اینکه دولت حسن روحانی اقدامی عملی
برای رفع حصر انجام نداده است ،انتقاد کردهاند .با
این حال در ماههای گذشته تغییراتی در وضعیت
حصر صورت گرفته و عــاوه بر اینکه چند تن از
فعاالن سیاسی موفق به دیدارهای فردی با مهدی
کروبی شدهاند ،محدودیتهای مربوط به زمانبندی
دیدارهای میرحســین موســوی و زهرا رهنورد با
دخترانشان نیز برچیده شده است.
محمد حسین کروبی در گفتوگویی با روزنامه
آرمان به نکاتی اشاره کرده که بخشهایی از آن در
ادامه میآید:

جزئیاتی از دیدارهای اخیر فعاالن سیاسی
با مهدی کروبی
محمدحســین کروبی می گوید ،پدرم به صورت
کلی عملکــرد دولت آقای روحانی را مثبت ارزیابی
میکنند و همواره از طریق خانواده به دیگر دوستان
توصیه میکنند که از دولت آقای روحانی حمایت
کنید .با این وجود ایشان معتقد هستند که انتقادات
دلسوزانه نیز باید وجود داشته باشد و عالوه برحمایت
کلی باید ضعفها را نیز به دولت گوشزد کرد تا در
نهایت آقای روحانی کارنامه موفقتری از خود برجای
بگذارند.
به نظر میرســد بعد از پنج ســال از گذشــت
ریاستجمهوری آقای روحانی شورای عالی امنیت
ملی گشایشهایی در این زمینه بهوجود آمده است.
اولین گشــایشها دیدار آقایان دوستی ،عباسی فر
و ذوالنور با ایشــان بود .البتــه چند ماه قبل از این
دیدارها نیز گشــایش دیگــری رخ داده بود که به
فرزندان ،عروسان و نوهها اجازه داده شد هر زمان که

تمایل داشته باشند میتوانند با او دیدار داشته باشند
و حتی درصورت تمایل شب را در آنجا سپری کنند.
در چند ماه گذشــته ما هر زمان که تمایل داشته
باشیم میتوانیم به دیدار پدر برویم .در شرایط کنونی
مادرم نیز با پدر زندگی میکنند.
آملیالریجانی قول کمک داده است
محمدحسین کروبی با اشاره به تغییر وضعیت و
نگاه مثبت به رفع حصر نزد مسئوالن گفته:
اعضای کمیته رفع حصر که از نمایندگان مجلس
شورای اسالمی تشکیل شــده است دراین زمینه
دیدار مثبتی با آقای آملی الریجانی انجام دادهاند و
هنگامی که جلســه را ترک کرده بودند ،خوشحال
بودند و نســبت به آینده خوشــبین بودند .یکی از
اعضای رفع حصر به بنده گفت که انتظار نداشتیم
دیدگاه ایشــان نسبت به مســأله حصر تا به این

اندازه مثبت باشد .البته اولین دیدار اعضای کمیته
رفع حصر با آقای علی الریجانی بوده است که ایشان
در این دیدار قول کمک دادهاند و عنوان هم کردهاند
هر چه زودتر این مسأله باید حل شود و به سود همه
خواهد بود وادامه آن به صالح کشور نیست.
روحانی درکار خود جدی نیست
در مرحلــه نخســت باید عنوان کنــم که آقای
روحانی تا االن بــه کمیته رفع حصر وقت مالقات
نداده است .نکته دیگر اینکه ما هنوز اطالع دقیقی
از برنامــه دولت برای رفع حصر نداریم گرچه آقای
نوبخت بارها عنوان کرده است که دولت به صورت
جدی دنبال حل موضوع است ولی دقیقأ هیچ کس
نمیداند دولت تا به حال چه قدم مثبتی بر داشته
است اینکه بعد از پنج سال از استقرار این دولت گفته
شود گشایشهای صورت گرفته است به هیچ عنوان
با انتظارات رای دهندگان که تا ساعت  12شب در
صفهای رای ایســتادند همخوانی ندارد .مشخص
اســت آقای روحانی در کار خود جدی نیســت .به

هر حال آقای روحانی رئیس شــورای عالی امنیت
ملی هستند و اگر ارادهای بود میتوانستند گامهای
مهمی در این زمینه بردارند .با این وجود هنوز برای
ما مشخص نیست که آیا ایشان دستوری به شورای
عالی امنیت ملی در زمینه دادهاند و یا خیر.
در طی ســالیان گذشته چندین بار مسأله حصر
عنوان شده و هربار نیز ما منتظر اتفاق خوبی بودهایم.
حدود پنج ســال پیش رئیس دولت اصالحات به
من گفتند که خبرهای موثقی دارم که به احتمال
زیاد مسأله حصر حل خواهد شد .یک بار نیز آقای
جهانگیری به خودم گفتند که قرار بود گشایشهای
جدی در این زمینه انجام شود .سپس گفتند نامه
پدرم به آقای روحانی موضوع را منتفی کرد ،به تازگی
هم آقای ذوالنور فرمودند که با نامه اخیر پدرم رفع
حصر را منتفی کرده است ،واقعیتش به نظر میرسد

برخی دستهای پشتپرده وجود دارد که برای حل
نشــدن این موضوع اقدام میکنند .به نظر من این
دســتهای پنهان ،از قدرت نیز برخوردار هستند و
اجازه نمیدهند موافقان گامهای جدیتری در این
زمینه بردارند.
محصوران ،معتقد به نظام و دلســوز آن
هستند
ظاهرا مهمترین دغدغه در این زمینه این است که
برای این افراد چشم انداز روشنی از فردای رفع حصر
وجود ندارد .این افراد اظهار نگرانی میکنند از فردای
رفع حصر چه اتفاق و واکنشی در سطح جامعه پدید
خواهد آمد که بهنظر من نگرانی بیموردی دارند مگر
همین نگرانیهــا در مورد مرحوم آیت ا ...منتظری
وجود نداشــت؟ با این حال دیدید اتفاق خاصی رخ
نداد و پس از مدتی کوتاه دیدارهایی از سوی برخی
از اقشــار مردم با ایشان صورت گرفت و خیلی زود
شرایط به وضعیت عادی بازگشت .این وضعیت برای
محصورین کنونی نیز وجــود دارد و نگرانی در این
زمینه بیمورد اســت .هم پدرم و هم آقای موسوی
همواره به نظام جمهوری اســامی معتقد و دلسوز
نظام بودهاند .به همین دلیل نیز هیچ نگرانی در این
زمینه وجود نخواهد داشت.
گشایش در حصر اتفاق نیفتاد
غالمعلی جعفرزاده نماینده رشت و نایب رئیس
فراکسیون مستقلین با تاکید بر لزوم تغییر در دولت،
به اعتماد آنالین گفت :به دولت روحانی برای تغییر
رای دادند و آقای روحانی بداند که هر جا این تغییر
احساس نشود ناامیدی در دل مردم ایجاد میشود
و محصول این بذر نا امیدی را بعدیها باید پاســخ
دهند .آقای روحانی فکر نکند که کارش تمام شده و
آنچه بعد از او اتفاق می افتد به ایشان مربوط نیست.
ما فکــر میکنیم کــه آقای روحانی قــدری از
شــعارهایش فاصله گرفته است .تغییر در دولت از
جمله تغییر در افراد ،ســاختار و شیوه کار مدنظر
بود و اصالحات در همه زمینهها مورد مطالبه است.
آنچه که مردم را راضی کرد که به روحانی رای دهند
دالیل مختلفی بود که در راس آن تغییر بود.
رئیس جمهور صدای مردم را بشنود
من فکر میکنم الزم است که در حال حاضر آقای
روحانی صدای مردم را بشــنود .در حوزه اقتصادی
گران شــدن نرخ ارز در مــردم دلخوری و ناراحتی
ایجاد میکند؛ گران شــدن کاالها و وعدههای رفاه
اقتصادی که به مردم داده شده بود تحقق پیدا نکرد؛
آزادیهای سیاسی نیز محقق نشد؛ گشایشهایی
مانند گشایش در حصر اتفاق نیفتاد و همه این موارد
منتج به این می شود که مردم نا امید شوند.

پارلمان
حسن روحانی در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور روسیه:

حمله به سوریه اقدامی تجاوزکارانه برای روحیه دادن به تروریستها بود
پایگاه اطالعرســانی ریاست جمهوری :حســن روحانی دیروز در تماس تلفنی
والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری فدراسیون روسیه ،حمله آمریکا ،فرانسه و انگلیس به
سوریه ،به بهانه استفاده از سالح شیمیایی را اقدامی تجاوزکارانه و در راستای روحیه دادن
به تروریستهای شکست خورده در این کشور عنوان کرد و گفت :اگر تجاوز و نقض آشکار
قوانین بینالمللی به سادگی و بدون پرداخت هیچ هزینهای از سوی عامالن آن امکان پذیر
شود ،باید شاهد بیثباتیهای جدیدی در نظام بینالملل و منطقه باشیم.
رئیس جمهور ایران با بیان اینکه این اقدام تجاوزکارانه آمریکا نشان داد که با تروریستها
رابطه مستقیم دارند ،ادامه داد :آمریکاییها زمانی که احساس کردند دست تروریستها
از منطقه مهمی مانند غوطه شرقی کوتاه شده است ،اینگونه عکس العمل از خود نشان
دادند.
او گفت :حمله آمریکا و متحدانش به ســوریه نشاندهنده آنست که در مسیر مبارزه
نهایی با تروریسم در ســوریه با مشکالت و مسائل جدید روبرو هستیم و باید رایزنی و
همکاری بیشتری با هم داشته باشیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه آمریکا و برخی کشورهای غربی نمیخواهند که اوضاع
ســوریه به راحتی به ثبات دائمی برســد ،گفت :باید برای حل بحران سوریه بر سرعت
عمل در اقدامات خود بیافزاییم و در این راســتا جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد تا
همکاریهای خود با روسیه را در چارچوبهای دوجانبه و سه جانبه افزایش دهد.
او ادامه داد :متاسفانه همزمان با تنش آفرینیهای جدید در منطقه رژیم صهیونیستی
دست به اقدامات تجاوزکارانه جدید علیه مردم فلسطین زده و این در حالیست که نباید
اجازه دهیم آتش تنشی جدید در منطقه شعلهور شود.

رییس جمهور همچنین با اشــاره به وقوع فاجعه انســانی در یمن بر ضرورت ارسال
کمکهای بشردوستانه به آنان تاکید کرد و گفت :ادامه درگیری و کشتار مردم در یمن
به نفع هیچ کس نیست و ایران آماده کمک به هر روندی در راستای برقراری آتش بس،
امنیت ،صلح و نجات مردم این کشور است.
او با بیان اینکه روابط و همکاریهای ایران و روسیه در بخشهای مختلف به خوبی در
حال پیشرفت بوده و توسعه مناسبات تحرک شایان ذکری داشته اظهار امیدواری کرد با
تالش مسئوالن دو کشور روابط و همکاریهای تهران ـ مسکو بویژه در زمینه اقتصادی
و تجاری گسترش یابد.
رئیس جمهور ادامه داد :اراده جمهوری اسالمی ایران بر توسعه روابط و همکاریهای
نزدیک و صمیمانهتر با روسیه است.
والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری فدراسیون روسیه نیز در این گفتگوی تلفنی ،با اشاره
به اینکه ایران و روسیه در بسیاری از مسائل و موضوعات منطقهای و بینالمللی دیدگاه
مشترکی دارند ،گفت :حمله آمریکا و کشورهای غربی به سوریه با هر بهانهای نقض فاحش
قوانین بینالمللی است و این اقدام آمریکا و متحدانش چیزی جز جنایت بینالمللی و
تجاوز نبوده و بهانه کاربرد سالح شیمیایی در سوریه بی اساس و خالف واقع است.
رئیس جمهوری فدراسیون روسیه با بیان اینکه حمله آمریکا به سوریه در حالی انجام
شد که کارشناسان کمیســیون بینالمللی منع سالحهای شیمیایی برای بررسی وارد
سوریه شده بودند ،گفت :سازمان ملل متحد برای اجماع میان کشورها ایجاد شد و نباید
در راستای تامین منافع سیاسی برخی قدرت ها باشد .چرا که اگر همه بخواهند با شیوه
خود در عرصه بینالملل عمل کنند ،با هرج و مرج مواجه خواهیم شد.

او با تاکید بر اینکه این اقدامات متجاوزانه مانع از تالش ما در مسیر مبارزه با تروریسم
و افراطگرایی در منطقه و بویژه سوریه نمیشود ،گفت :روند رسیدن به صلح در سوریه
با این اقدام آمریکا دشوارتر شد .اما باید در هر صورت رایزنیها و روابط سه جانبه ایران،
روســیه و ترکیه ادامه یافته است ،و برای توسعه صلح و ثبات و برقراری گفتگو در این
کشور تالش کنیم.
رئیس جمهور روسیه با اشاره به ضرورت اقدامات برای حل بحران انسانی در یمن و آتش
بس در این کشور ،یادآور شد :ایران و روسیه باید با هماهنگی بیشتر در راستای توسعه
صلح و ثبات در منطقه گام بردارند.
او بر توسعه روابط و همکاریهای همه جانبه تهران ـ مسکو بویژه در بخش اقتصادی و
تجاری تاکید کرد و گفت :در شرایط کنونی استفاده از تمامی ظرفیتها و توانمندیها در
راستای گسترش روابط و مناسبات ایران و روسیه ضروری است.

