
روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

اصولگرایانهمچنانبرخالفافکارعمومیموضعمیگیرند؛

ماله کشاِن مرگ
همدلی|از بین همه واکنش های انتقادی و اعتراضی 
کوچک و بزرگی که به گشت ارشاد و ماجرای کشته 
شدن مهسا امینی شکل گرفت تنها این اصولگرایان 
بودند که در 48ســاعت گذشته سعی کردند تفسیر 
متفاوتی از خود ارائه کنند. تفسیری که باعث عصبانیت 
و خشم مردم شده است. تعدادی از نیروهای اصولگرا 
حتی پا را فراتر گذاشتند و درحالی که مسئوالن وعده 
رسیدگی به تخلفات را می دهند آنان درصدد برآمده اند 
تا کشته شــدن یک دختر جوان را توجیه کنند. این 
نوع موضع گیری آنان البته اتفاق تازه ای نیست. همین 
چند وقت پیش وقتی اعتراضات عمومی نســبت به 
حضور فرزند معاون زنان ریاســت جمهوری در کانادا 
باال گرفت اصولگرایان خیلی زود موضوع تند گذشته 
خود را تغییر دادند و نه تنها از حضور فرزند یک مقام 

ارشد در آمریکای شمالی انتقاد نکردند بلکه درصدد 
حمایت از آن هم برآمدند. حتی برخی از اصولگرایان 
متذکر شــدند که این کانادا رفتن الزم است.قدیری 
ابیانه سیاستمدار اصولگرا در واکنش به ماجرای مهسا 
امینــی موضع متفاوتی در پیش گرفته اســت. او در 
مصاحبه ای با انتخاب گفته: »سکته ایشان باعث تأسف 
است؛ اما اساتیدی که موقع تدریس سکته می کنند، 
روحانیونی که موقع وعظ سکته می  کنند، مریض هایی 
که در آمبوالنس و پیش از رسیدن به بیمارستان سکته 
می کنند یا اختالس  گرانی که موقع کشــف اختالس 
ســکته می کنند، همه و همه باعث تأسف است ولی 
اینکه ســکته آنان را بیندازیم گردن نیروی انتظامی، 

بی انصافی است.«
شرحدرصفحه2

شوِق  کاهش 
دانش جویی

زنگخطرکمشدن1.5میلیونی
جمعیتدانشجوییکشور

درمالقاترییسجمهور
ابرازشد؛

 آرزوی رهبر انقالب
 برای رئیسی

سازمانمخوِفجایگزیِن
فرماندارینظامی؛

روزی که »ساواک« 
تشکیل شد

2

پاسخ به یک شایعه درباره رهبر انقالب
مشاوررسانهایتیممذاکرهکنندهمطرحکرد؛

یادداشت

زوایای حقوقی مرگ مهسا امینی
مســعدســلیتی- با پیــروزی انقــالب در 
ســال1357 نظام جدیدی بر اســاس ایدئولوژی 
اسالمی بنیان گذاری شد که حجاب بخشی اساسی 
از رویکرد آن شــد؛ به گونه ای که در همان ماه های 
اول انقالب الزامی شــدن حجاب اعالم و سپس به 
جرم  نگاری آن در قانون مجازات اسالمی اقدام شد. 
نیروی انتظامی کــه به موجب ماده 3 قانون نیروی 
انتظامی با هدف اســتقرار نظــم و امنیت و تأمین 
آســایش عمومی و فردی تأسیس شد برابر مصوبه 
حجاب و عفاف شورای عالی انقالب فرهنگی مکلف 
به توقف رونـــد رو بـه رشـد بدحجابـی و بازگشت 
به روند حجاب قانونی و شرعی و ارتقا حجاب جامعه 
گردید و وظیفه برخورد با بی حجابی به یگان گشت 
ارشاد این نیرو واگذار شد. هرچند که شورای عالی 
انقالب فرهنگــی صالحیت قانون گــذاری در این 
خصوص را نــدارد، اما عماًل ایــن مصوبه در حال 
اجراست و گشت ارشــاد در برخی موارد برخالف 
اصل امربه معروف در تذکر لسانی از قدرت فیزیکی 
در اجرای ارشــاد و امربه معروف استفاده می کند. 
هرچند با مراجعه به فرهنگ لغت عبارت ارشاد به 
معنی هدایت و راهنمایی به راه راست و به راه حق 
است. همچنین با توجه اصل امربه معروف در شرع 
اســالم و حقوق ایران داللت بر تشویق و واداشتن 
دیگران به انجام افعال و داشتن صفاتی که به حکم 
عقل و از طرف شارع به نیکی توصیف شده باشد که 
امربه معروف یا ارشادکننده باید آگاه و آموزش دیده 
باشــد و احتمال تأثیر ارشادش وجود داشته باشد. 
همچنانکه ارشــادکننده مکلف به ُحســن برخورد 
است تا ارشاد و راهنمایی وی منجر به جلب اعتماد 
طــرف مقابل شــود؛ مع الوصف ارشــادکننده باید 
مخاطب شناس خوبی باشد و با توجه به ویژگی های 
فکری، روحی و علمی مخاطب با وی سخن بگوید 
اما متأســفانه برخی از شــیوه های برخورد گشت 
ارشــاد منطبق با این موازیــن و اصل امربه معروف 

است.
 احســاس اطمینان خاطــر از مصونیت تعرض 
و اجبار و نداشــتن بیم و هراس نســبت به جان، 
ناموس، مال، حیثیت و حقوق و آزادی های مشروع 
همان امنیت اســت که مهم ترین و اساســی ترین 
جزء زندگی همه انسان هاست که عالوه بر اعالمیه 
جهانی حقوق بشــر به موجب مقــررات مذکور در 
اصول متعدد قانون اساســی ازجملــه در بند 14 
اصل سوم قانون اساسی همه امکانات خود را براي 
تأمیــن حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد 
امنیت قضایي عادالنه براي همه و تســاوي عموم 
در برابــر قانون، به کار گیــرد. در اصل 21 قانون 
اساسي به صراحت آمده است: »حیثیت، جان، مال، 
حقوق، مسکن و شغل اشــخاص از تعرض مصون 
است اصل 22 قانون اساسي نیز تأکید کرده است: 
»هیچ کس را نمی توان دســتگیر کرد، مگر به حکم 

و ترتیبي کــه قانون معین می کند« اصل37، اصل 
برائت است و هیچ کس ازنظر قانون مجرم شناخته 
نمی شــود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت 
گردد؛ و اصل 39: »هتک حرمت و حیثیت کســي 
که به حکم قانون دســتگیر، بازداشــت، زنداني یا 
تبعیدشــده، به هر صــورت که باشــد، ممنوع و 
موجب مجازات اســت.« امــا علی رغم اینکه حفظ 
حیات و امنیت جانی هر انســان ازجمله شــخص 
بازداشت شــده مورد تأکید فقه اســالمی و موازین 
قانونی اســت، کرامت ذاتی و ارزش انسانی برخی 
از بازداشت شدگان محترم شمرده نمی شود و مورد 
شــکنجه یا رفتارهای غیرانســانی و تحقیرآمیز و 
اعمال سالیق شخصی و خودسرانه قرار می گیرند و 

ایمنی و امنیت آن ها تضمین نمی شود.
خانم مهسا امینی در روز سه شنبه با ادعای عدم 
رعایت حجاب توســط گشت ارشاد در مترو تهران 
بازداشت و سه روز پس ازآن فوت وی اعالم شد. این 
موضوع وجدان عمومی جامعه ایرانی را جریحه دار 
کرده و در خصوص نحوه ارشــاد خانم مهسا امینی 
که منجر به مرگ او شد و آگاهی از جزییات حادثه 
پیش آمده، خواهان پاســخگویی هســتند و فیلم 
منتشرشده توســط گشت ارشــاد را نه تنها کافی 
و قانع کننــده نمی دانند، بلکه بر شــدت نگرانی از 
تکرار این سناریو برای دیگر زنان و دختران جامعه 
افزوده است. این امر مســئولیت نهادهای نظارتی 
متعدد در کشــور اعم از وزارت کشــور، بازرســی 
ویژه ریاســت جمهوری، کمیسیون اصل نود قانون 
اساسی، کمیســیون امنیت ملی، سازمان بازرسی 
کل کشــور، دادستان کل کشــور، سازمان قضایی 
نیروهای مسلح، دفتر صیانت از حقوق شهروندی، 
بازرســی دفتر مقــام رهبــری، حفاظت واطالعات 
نیروی انتظامی و بازرسی ستاد فرماندهی نیروهای 
مسلح که نظارت بر اجرای قانون و عملکرد نیروی 
انتظامی بر عهده آن هاست را سنگین تر می کند تا با 
تحقیقات و رسیدگی عادالنه به تکلیف قانونی خود 
در خصوص نحوه درگذشت مهسا امینی عمل کرده 
و به طور شفاف مراتب را به اطالع عموم شهروندان 
برســانند. به هرحال خانم امینی توســط گشــت 
ارشــاد بازداشت شد و مسئولیت مراقبت از جان و 
سالمتی وی و نگهداری از او و بررسی بیماری حاد 
یا شرایط جسمانی وخیم، مجروحیت یا مصدومیت 
و پاسخ گویی نســبت به فوت وی متوجه آن یگان 
است و به استناد به مقررات قانون مجازات اسالمی 
در فصل دهم - تقصیرات مقامات و مأموران دولتی 
خصوصاً ماده 587 چنانچه مرتکب جرائم مواد قبل 
توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید 
بــه قتل نموده یا شــکنجه و آزار بدنی وارد آورده 
باشد،  عالوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد 
به یک تا پنج ســال حبس و محرومیت از خدمات 

دولتی محکوم خواهد شد.

یادداشت

 آقازاده های خارج نشین
 و چند سوال از توجیه گران

محمدعلیآقایی- همین یکی دو هفته پیش 
بود که دبیر ســتاد امربه معــروف ونهی از منکر 
اعالم کردند که 4000نفر از فرزندان مســئوالن 
میانی به خارج از کشور مهاجرت کرده اند. تأکید 

می کنم مسئوالن میانی.
 این گفته منطوق سخن ایشان است، لیکن یکی 
از مفاهیم آن می تواند این باشدکه تعدادی)فعاًل 
به این تعداد کاری نداریم( از فرزندان مســئوالن 
رده هــای باال و حتی رده های پایین تر به خارج از 

کشور مهاجرت کرده اند.
 البته کــه یکــی از حقوق شناخته شــده در 
اعالمیه هــای جهانی حقوق بشــر تعیین محل 
اقامــت و خروج از تابعیت کشــوری و پذیرفتن 
تابعیت کشــوری دیگر به اختیار خود شــخص 
اســت؛ اما جای بســی شگفتی اســت که این 
مسئوالن به عنوان راهبران ملتی که مستضعفشان 
ملقب نموده اند، چگونه است که فرزندان خود را 
چنان تربیت کنند که به جای مهاجرت، در کشور 
خود تحصیل کرده و به همان مستضعفین خدمت 
کنند. البته شــاید هم در دهه های اخیر مفهوم 
مستضعفین جای خود را به مفاهیمی دیگر داده 

است.
شگفتی بیشــتر اینکه جناب اسماعیل کوثری 
نماینده مــردم تهران در مجلــس توجیه کرده 
است که این دردانه ها برای »پیشرفت کشور« به 
خارج مهاجرت می کنند. شــاید ایشان علم غیب 
و یــا دانش پیش بینی آینده دارند که با قاطعیت 

چنین اظهار فضل کرده اند.
 این توجیه گران و همفکرانشــان توجه ندارند 
که مقامات و مسئوالن حوزه علوم مدعی هستند 
که دانشگاه های کشور دست کم در منطقه از بار 
علمی باالیی برخوردار هستند. مشخص است که 
اصاًل بحث تحصیل علم در میان نیســت، انگیزه 
اصلی اخذ اقامت در دیار شیاطین و استعمارگران 
پیــر و جوان اســت که البته بــرای مردم عادی 
خطرناک اســت. در این میانه یکی از مسئوالن 
هم در مقام توجیه گفته اســت که قانونی برای 
جلوگیری ازین مهاجرت ها وجود ندارد. ایشــان 

درست می گوید، اما راه حلی ارائه نداده است. 
البته کافی اســت کــه یکــی از مقامات عالی 
مثاًل یکی از روســای قوای ســه گانه با یک تشر 
موضع گیــری نماید، آن وقت هــم صاحب قانون 
خواهد شد و هم ضمانت اجرایی پیدا خواهد کرد.

به نظر می رســد که باید روسای بانک مرکزی 
و نیز مدیــران مراکز مربوط بــه اطالعات مالی 
کشــور را مورد ســوال قرار داد که چرا تاکنون 
هیچ اطالعات، آماروارقامــی در ارتباط با خروج 
سرمایه های کشــور ارائه نمی کنند؟ مجلس هم 
که صالح نمی داند، پس باید به کی متوسل شد؟

درآستانهعزیمتبهنیویورک
رئیسیباالجزیرهانگلیسی،گفتگوکرد

در مذاکره با آمریکا 
فایده ای نمی بینم

براساسگزارشهایمیدانیهزینه
رفتوآمددانشآموزاناز7میلیونتومان

تا26میلیونشدهاست

سبقت هزینه سرویس 
مدارس از تورم

 گفتگوی تلفنی رئیسی
 با خانواده مهسا امینی

روایتمهاجریازچراییتعللرئیسی
برایتعیینتکلیفبرجام

 به زمستان اروپا 
دل خوش کرده ایم

گشت ارشاد چگونه 
شکل گرفت؟ 

همدلی|طی روزهای گذشــته رسانه های خارجی مختلفی درباره سالمتی رهبر انقالب گزارش هایی منتشر 
کردند. بااین حال روز شــنبه رهبری در جلسه با دانشجویان حاضر شدند و حتی در این جلسه سخنرانی نیز 
کردند. برخی از فعاالن شبکه های اجتماعی نسبت به این اتفاق واکنش نشان دادند و نوشتند که رهبری حتی 
در این دیدار عصایی هم به همراه نداشته است.پیش از مراسم روز شنبه در حسینیه امام خمینی)ره( روزنامه 
نیویورک تایمز در گزارشی مدعی شده بود که حال رهبری رو به وخامت است. به همین خاطر مشاور رسانه ای 
تیم مذاکره کننده هسته ای ایران به ادعای نیویورک تایمز در خصوص وضعیت سالمتی رهبر انقالب واکنش نشان 
داد. محمد مرندی، مشاور رسانه ای تیم مذاکره کننده هسته ای ایران، در واکنش به گزارش ادعایی این روزنامه در 
توئیتی نوشت: »ادعای نیویورک تایمز یک روز پیش از ایراد سخنرانی توسط آیت اهلل خامنه ای مطرح شده است.
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 مهسا امینی 
و جریان توجیه 

     محسن صنیعی 
   استاد دانشگاه 

آقازاده های خارج نشین و 
چند سوال از توجیه گران

 محمدعلی آقایی
وکیل دادگستری

زوایای حقوقی 
مرگ مهسا امینی

 مسعد سلیتی
 وکیل دادگستری

سیاووشان مؤنث

 فیض شریفی
پژوهشگر ادبیات

 درباره مرگ
 »رؤیایی«

 طاهر اکوانیان
روزنامه نگار

سرمقاله

یادداشت ها

مهم ترین خبر این روزها، خبر درگذشت مهسا 
امینی پس از بازداشــت توســط پلیس امنیت 
اخالقی در ساختمان معروف ِ وزرای تهران است. 
افکار عمومی و به خصوص فضای مجازی نسبت 

به آن عکس العمل گسترده ای نشان داده است...
شرح درهمینصفحه  

محســنصنیعی-مهم ترین خبر این روزها، خبر درگذشــت مهسا 
امینی پس از بازداشت توسط پلیس امنیت اخالقی در ساختمان معروفِ  
وزرای تهران است. افکار عمومی و به خصوص فضای مجازی نسبت به آن 
عکس العمل گسترده ای نشان داده است، به طوری که یک هشتگ مربوط 
به این موضوع در فضای مجازی جهانی »ترند« شــده اســت و توییت و 
بازتوییت های هشتگ مهســا امینی در توییتر از دو میلیون رد کرده اند. 
جامعه به درســتی می پرســد که آیا برای یک تذکر حجاب، الزم بود که 
دختر 22ساله غریب، به مرکز پلیس آورده شود و تحت استرس قرار گیرد 
و بسیاری پرسش های دیگر، ولی متأسفانه، یک جریان در کشور به جای 
اینکه این مسئله و پیامدهای بســیار بد فرهنگی- اجتماعی در داخل و 
تبعات سیاسی آن در سطح بین المللی را مورد پرسش قرار دهند، از ابزار 
توجیه استفاده می کنند. سید مصطفی میرسلیم، نماینده تهران، این کار 
را رفتار منافقانه می داند و می نویســد: »ایــن خصلت بی آبرویی منافقان 
است که ســعی می کنند با هر بهانه ای با سوءاستفاده از لجام گسیختگی 
فضای مجازی، دســت به آبروریزی از جمهوری اسالمی بزنند.« ایشان، 
شــرایطی را که منجر به اغما رفتن کســانی مانند مهسا امینی می شود، 
شــرایط قابل توجیه می دانند، اما اگر پس از مرگ مهســا امینی و زهرا 
بنی یعقوب پرسیده شود چرا چنین شده است، این رفتار منافقانه است. یا 
محمدحسن قدیری ابیانه، فعال سیاسی اصولگرا، نوشته بود: »اگر برخورد 
پلیس باعث سکته مهســا امینی شده باید بقیه هم سکته می کردند.« و 
افزوده اســت که: »این ها همه تبلیغات سوء اســت و گرنه بعضی ها سر 
کنکور هم ســکته می  زنند و ترس دارند، دلیل نمی شود کنکور را حذف 
کنیــم.« غافل از آن که طبق قانون، امنیت فرد بازداشت شــده در اختیار 
نهاد بازداشــت کننده است. یا آن که مدیرعامل روزنامه همشهری نوشته 
است که »االن هر کس در مسیر رسیدگی به خطایش دچار عارضه شد، 
مقصر نظام اســت؟ مقصر ناجاست؟« متأسفانه یک جریان، فکر نمی کند 
که امروز، شرایط رسانه ای تغییر کرده است و هر کار ناشایست به راحتی 
بازتاب جهانی پیدا می کند. بهتر آن اســت که خود نیروها و جریان هایی 
که خود را مدافــع نظام می دانند خود در زدودن نقص ها و کاســتی ها، 

به جای توجیه، خود اقدام به چاره اندیشی کنند.
همین رفتار را جریان رسانه ای اصولگرا در مورد فرزندان انسیه و کبری 
خزعلی نیز نشــان دادند. اگر سابقاً تحصیل فرزندان مسئوالن در خارج، 
رانت و یک امر ناشایســت محسوب می آمد و حتی منجر به رد صالحیت 
کاندیدای ریاســت جمهوری می شــد، ظاهراً از دیدگاه جریان اصولگرا، 
این دفعه مشکلی نیســت. اسماعیل کوثری نماینده اصولگرای تهران در 
مجلس یازدهم در این مورد گفته اســت کــه: »علت مهاجرت این افراد، 
پیشــرفت کشور اســت اما برخی الکی این قضیه را بزرگ می کنند.« یا 
عبداهلل گنجی مدیرمسئول روزنامه همشــهری نوشته است که: »درس 
خواندن )نه اقامت( هیچ کس در خارج کشــور اشــکال ندارد. اال اینکه از 
راه رانت و ناسالم رفته باشــد. اصل درس خواندن را تابو نکنیم خصوصاً 

در رشته های نوپدید.«
و محمدصادق کوشکی فعال سیاسی اصول گرا بیان کرده که: »حساب 
فرزندان مســئوالن از پدر و مادرشان جداســت. مسئوالن می گویند که 
فرزندان ما مستقل هستند و خودشــان برای زندگی شان تصمیم گرفته 
و می گیرند و در نهایت حســاب ما با آن ها جداســت.« در همین قضیه 
فرزندان انســیه و کبری خزعلی، اگر جریــان اصولگرا به اصول جدیدی 
رســیده خوب اســت همه قضاوت های قبلی در مورد دیگــران را، مورد 
ارزیابی مجــدد قرار دهند و در پایان به عنوان نتیجه گیری خوب اســت 
جریــان اصولگرا ثابت کنند که اصل، اخالق، قانون، مبانی دینی و حقوق 

مردم است نه اصل منافع امروز ما.

مهسا امینی و جریان توجیه
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به زمستان اروپا دل خوش کرده ایم
یک تحلیلگر مســائل سیاسی گفت: دل خوش کرده ایم که 
اگر اروپا در زمســتان پیش رو از ســرما یخ بزند، به سراغ ما 

خواهد آمد،  در حالیکه این توهمی بیش نیست.
به گزارش نامه نیوز، گویــا در موضوع برجام ریش و قیچی 
دست سیدابراهیم رئیســی است اما سئوال آن است که پس 

چرا او تصمیم نهایی را نمی گیرد.
محمــد مهاجری دربــاره علت تعلل رئیســی برای تعیین 
تکلیف برجام گفت:  شاید از یک جهت بتوان به آقای رئیسی 
حق داد،  وقتی آقای روحانی با 24 میلیون رأی و آقای ظریف 
به عنوان دیپلمات شــناخته شده در عرصه جهانی مذاکرات 
را بــه نتیجه رســاندند، در مقابل دلواپســان آن طور آنها را 
مورد هجمه قرار دادند، طبیعی است که آقای رئیسی با آرای 
کمتر و وزیر خارجــه و تیم مذاکره کننده به مراتب پایین تر 
از ظریــف و همکارانش مقابل هجوم هــای پس از توافق کم 

خواهد آورد.
وی بــا بیان اینکــه باید به آقای رئیســی حــق داد وارد 
تصمیم گیری های سخت نشــود، افزود:  نکته دیگر آنکه آقای 
رئیســی مرد تصمیم نگرفتن هاســت. تنها تصمیم او درباره 
حذف ارز 4200 بود که آن هم دالیل دیگری داشت، هر چند 
تبعات این تصمیم را نیز بعدا نتوانستند حل کنند. از آنجاکه 
آقای رئیســی هیچ تصمیم کلیدی و اســتراتژیک دیگری در 
دولت ســیزدهم نگرفت،  در مورد برجام نیز می توان گفت او 

اصال مرد تصمیمات سخت نیست.
این تحلیلگر مسائل سیاســی درباره احتمال منتفی شدن 
توافق با تعلل بیشتر رئیســی برای تصمیم گیری اظهار کرد:  
دســتگاه دیپلماســی دولت به ویژه تیم مذاکــره کننده یک 
تحلیل اشتباهی داشتند که فکر می کردند،  اگر فردا هوا سرد 
شــود همه کشورهای اروپایی پیت های نفت شان را جلوی در 
وزارت خارجه می گذارند و می گویند »جان مادرتان 20 نفت 
به مــا بدهید تا ما خودمان را گرم کنیم«. واقعا تصور آنها در 

همین حد کوتاه بود.
وی ادامه داد:  االن دولت متوجه شــده که از این خبرها 
نیســت. اروپایی ها حتی اگر از ســرما هــم بلرزند نیاز به 
انرژی شان را از جاهای مختلف دنیا می توانند فراهم کنند. 
اخیرا خبری آمد که آذربایجان در حال تأمین بخشــی از 
نیاز اروپا به گاز اســت. این نشان می دهد اروپایی ها دست 
روی دست نگذاشتند و منتظر ما نشدند بلکه ما باید از آن 
فرصت مناسب استفاده می کردیم تا منافع خودمان را این 

وسط تأمین کنیم.
این فعــال مطبوعاتی با اشــاره به وضعیت بــازار نفت در 
صورت عدم حصول توافق بر ســر احیای برجام یادآور شــد: 
این زمســتان بگذرد نفت ارزان می شود و ما نیز همچنان در 
تحریم ها دست و پا خواهیم زد و نمی توانیم نفت بفروشیم. با 
وجود این واقعیــت، هنوز دل خوش کرده ایم که اگر اروپا در 
زمستان پیش رو از سرما یخ بزند، به سراغ ما خواهد آمد،  در 

حالیکه این توهمی بیش نیست.
وی افزود: در نهایت مجموعــه نظام به این تصمیم خواهد 
رسید که آقای رئیسی را یا مجبور به توافق یا مجبور به عدم 
توافق کند، وگرنه آقای رئیســی دربــاره این موضوع تصمیم 

نهایی را نخواهد گرفت.

همدلی| ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور 
ایران، در جریان سفر به ازبکستان برای شرکت در 
بیست و دومین اجالس سران کشورهای عضوی 
سازمان همکاری شــانگهای، در گفت وگویی با 

شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی شرکت کرد. 


