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محکومیت «محمود رضا خاوری» قطعی شد
رئیس دادگاه انقالب گفت که محکومیت محمود رضا خاوری ،مدیرعامل وقت بانک ملی و یکی از متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی قطعی شده است .به گزارش ایسنا ،موسی غضنفر آبادی
گفت :دستور شناسایی و توقیف اموال وی در داخل داده شده است .وی با بیان اینکه مدت واخواهی به پایان رسیده است ،یادآور شد :محکومیت خاوری ،جریمه نقدی و برگشت اموال است که
دستور همه آنها داده شده است.

«ابتکار» چرایی تداوم حیات بیانیههای سیاسی را بررسی میکند

اخبار

موضع گیری های نخواندنی

وزیر دفاع خبر داد

خودکفایی ایران در تامین نیازهای تسلیحاتی
وزیر دفاع با ارائه گزارشی از شرایط منطقه و حمله اخیر آمریکا ،انگلیس و فرانسه
به سوریه گفت که ایران در تامین نیازهای تسلیحاتی خود ،خودکفا شده است.
مهرداد الهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلین با اعالم این خبر به ایسنا گفت :امیر
حاتمی وزیر دفاع ،مهمان جلسه فراکسیون مستقلین بود ،ایشان گزارشی از حمله سه
جانبه اخیر به سوریه ارائه کرد و گفت که آمریکاییها به دنبال ایجاد رعب و وحشت در
منطقه و بین مردم سوریه بودند اما این حمله ارزش نظامی نداشته و باعث مستحکمتر
شدن مردم سوریه شده است .وی با بیان این که تعداد زیادی از موشکهای پرتاب شده یا
منحرف شده یا منهدم شدهاند گفت که این نشان میدهد نیروهای مقاومت سوریه خود را
برای هر نوع مقابله و تهاجم آماده کردهاند .الهوتی ادامه داد :به گفته وزیر دفاع این حرکت
با هیاهو و برنامه ریزی آمریکاییها پیش نرفته و در انجام این عملیات ،آمریکا نقش تامین
تجهیزات ،عربستان تامین مالی و اسرائیل طراحی را به عهده داشته است .وی با تاکید بر
ضرورت اتحاد هر چه بیشتر کشورهای منطقه نقش ایران را در این اتحاد موثر توصیف کرد
و گفت که محوریت ایران به صلح و آرامش منطقه کمک میکند .سخنگوی فراکسیون
مستقلین مجلس با اشاره به بخش دیگری از اظهارات وزیر دفاع در نشست این فراکسیون
گفت :وزارت دفاع با تامین تسلیحات به دنبال خودکفایی در این زمینه است .ایشان گفتند
ما در  ۸سال دفاع مقدس حتی سیم خاردار هم نمیتوانستیم تولید کنیم و آن را از
کشورهای دیگر میگرفتیم اما امروز برای تولید بزرگترین سالحها جهت تامین امنیت به
مرز خودکفایی رسیدهایم و قادر هستیم اگر نیازی وجود داشته باشد تولیدات تسلیحاتی
خود را صادر کنیم .الهوتی با بیان این که طبق اظهارات وزیر دفاع ،ایران در تامین نیازهای
تسلیحاتی خود به خوکفایی رسیده ،یادآور شد :ما در دفاع از امنیت کشور خود و کشورهای
منطقه مصمم هستیم و وقتی کشورهای دیگر به دنبال ایجاد آشوب در منطقه هستند
ما باید خود را جهت دفاع تجهیز کنیم و خوشبختانه امروز فراتر از سالحهایی که در دنیا
وجود دارد امکان تولید سالح داریم.

استاندار دولت دهم:

احمدینژاد گرفتار توهم شده؛ بعید است
از این باتالق خارج شود
پیریایی گفت :احمدینژاد بهتدریج استحاله ،و گرفتار توهم شدید شده و
بعید میدانم بتواند از این باتالق خارج شود.
به گزارش تسنیم،کرمرضا پیریایی استاندار همدان و قم در دولت دهم درباره اقدامات اخیر
احمدینژاد و ادعاهای وی و حامیانش ،اظهار داشت :احمدینژاد بهتدریج استحاله ،و گرفتار
توهم شدید شده است .او در حال حاضر هیچ ربطی با الگوهایی که مطرح میکند ،ندارد.
وی افزود :امام حفظ جمهوری اسالمی را «اوجب واجبات» اعالم فرمودند اما احمدینژاد
حفظ بقایی و مشایی را از حفظ نظام باالتر میداند .رفتار سیاسی امروز احمدینژاد حتی از
رفتار مجرمانه مشایی و بقایی بدتر و مجرمانهتر است و بهقول شاعر :هرکه بیباکی کند در
راه دوست ،رهزن مردان شده نامرد اوست .معاون هماهنگی معاونت امور حقوقی و مجلس
رئیس دولت نهم با تأکید بر اینکه رفتار امروز احمدینژاد بیتقوایی است ،گفت :از دولتمردان
کابینه نهم و دهم جز امثال مشایی و بقایی که به تعداد انگشتان یک دست نمیرسند،
بقیه دولتمردان در ردههای مختلف مثل همین  43نفر که نامه اخیر را منتشر کردند،
مخالف رفتار و مواضع سیاسی احمدینژاد هستند .پیریایی خاطرنشان کرد :احمدینژاد
قدر حمایتهای جریان انقالبی از دولتش را نفهمید ،گمان کرده نهتنها کمکی از جریانهای
انقالبی و والیی نگرفته بلکه دست اشخاص و افراد طرفدار نظام را گرفته است در حالی که
اینها توهم صددرصد است .من نمیدانم چهچیز او را بهسمت خواستههای عجیب و غریب
سوق میدهد مثل برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و مجلس .چیزهایی که او
امروز مطرح میکند  180درجه با مواضع گذشته وی تفاوت دارد و سندهای این تفاوت زاویه
موجود است .عضو هیات رئیسه مجمع استانداران کشور با ابراز اینکه بنده مواردی را سراغ
دارم که اآلن لزومی ندارد بیش از این ورود کنم ،گفت :ایکاش آقای احمدینژاد متوجه
میشد و از این مسیر غلط برمیگشت و بار اشکال و اشتباه خود را کمتر میکرد اما بعید
میدانم بتواند از این باتالق خارج شود .او ادعاهای عجیب و غریبی دارد.

سرمقاله
سهم سیف و سیاستهای ارزی در حل بحران ارزی
ادامه از صفحه یک
این روزها داستان دگرگونی های شگرف و شگفت در سیاستهای ارزی مصداق
و نمونه قابل اعتنایی برای نشان دادن مفهوم یاد شده است .بگذارید برای اجتناب
از طوالنی شدن متن از اینجا شروع کنیم که اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست
جمهوری کلیات یک تصمیم ارزی دولت را ابالغ کرد و در همین باره نکاتی را نیز با
شهروندان در میان گذاشت .فردای آن روز شماری از اصالح طلبان و روزنامه های
منتسب به این جناح سیاسی اصل داستان را فراموش کردند و از سکان داری دوباره
معاون اول رئیس جمهور در حوزه اقتصاد گفتند و نوشتند که موتور اسحاق روشن
شد و تیتر زدند که موتور اسحاق روشن شد و تاکید کردند که چنین شده و چنان
خواهد شد و روزنامه ها و رسانه های رقیب نیز یادشان افتاد که جهانگیری در آن سال
و امسال چه کرد و چه تقصیرهایی داشت .شاید به همین دلیل بود و باشد که این
داستان جمع شد و همه داستان ادامه دار سیاستهای ارزی به زمین بانک مرکزی و
ولی اهلل سیف رئیس کل این نهاد بسیار با اهمیت افتاده است .شاید اگر قرار بر این
باشد که سیاستهای ارزی رهبری و برتری بر سایر سیاستها را در چنگ داشته باشد
تفویض اختیارات به نهادی که ریاست آن در اختیار رئیس بانک مرکزی است توجیه
داشته باشد .اما این اتفاق فوقالعاده حساس و مناقشه برانگیزی است که بازار پول،
بازار سرمایه ،بازارکاال ،بازار تولید صنعتی و سایر بازارها را در ذیل بازار ارز ببینیم و همه
اختیارات را در چنگ کسانی قرار دهیم که تنها هدفشان این است که تقاضای ارز را
کنترل کنند .صدور پیدرپی بخشنامه های صادر شده از سوی بانک مرکزی از ذهن
و اندیشه هر فرد و نهادی زاد و رشد کرده باشد نشان می دهد این صدور بخشنامه به
دلیل وابستگی بازارها به هم و اثرپذیری سیاستهای اقتصادی از یک دیگر به این زودی
متوقف نخواهد شد .داستان صدور دهها بخشنامه از سوی وزارت بازرگانی ،صنعت و
معدن در دور قبلی بحران ارزی یادمان باشد و از تکرار آن روش اجتناب کنیم .سیف
نباید جای غضنفری در دولت دهم باشد و همه امور را به دامان او بیندازیم .حفظ و
نگهداری مقوله اعتماد به بانک مرکزی به مثابه نهادی موثر در زندگی اقتصادی ایران
امروز و ایران فردا به ما فرمان می دهد جانب احتیاط را نگه داشته و به جای اینکه
رئیس کل بانک مرکزی را تنها و بی یار و رفیق به میدان بفرستیم توصیه می شود
هر بخشنامه ای که قرار است از این پس صادر شود با مهر ستاد اقتصادی دولت باشد
تا شهروندان بدانند بانک مرکزی تنها نهاد تصمیم گیرنده نیست و رئیس کل بانک
مرکزی نیز تنها نفر اصلی در اتخاذ سیاستهای ارزی وابسته به سیاستهای تجاری-
صنعتی نیست .این کار به نفع بلندمدت بانک مرکزی ایران خواهد بود و به شفاف
شدن روزگار و دنیای تصمیم سازی و تصمیم گیری و آشکارشدن نقش سایر نهادها
کمک می کند .معنا ندارد که رئیس سازمان برنامه و بودجه ،وزیر اقتصاد ،وزیر صنعت
و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی و به ویژه نقش شخص رئیس جمهور در راهبردهای
انقالب ارزی برای مردم آشکار نشود .سیاست ارزی نمی تواند همه اقتصاد ایران را در
چنگ داشته باشد و باید همزیستی مسالمت آمیز با سیاستهای تجاری ،پولی و بانکی
و صنعتی داشته باشد تا این بحران درکوتاهترین زمان برطرف شود.
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تنها کافی است که زمان یک مناسبت به خصوص یا
حادثه ای ناگهانی که عموم جامعه را تحت تاثیر قرار
میدهد به یک سایت خبری یا هر رسانه دیگری مراجعه
کنید ،مطمئنا تعداد زیادی بیانیه و مصاحبه از چهرهها
و گروههای سیاسی حتی مصاحبه ای در خصوص آن
اتفاق را مشاهده خواهید کرد .در چنین شرایطی ،تفاوتی
ندارد که این رویداد امری باشد که هر سال رخ میدهد
یا به عنوان مثال حمله موشکی آمریکا به سوریه باشد.
بسیاری درباره این اتفاقات سخنرانی میکنند .در چنن
شرایطی است که الزم است بپرسیم ،این بیانیهها چه
سودی دارند؟ به عبارت دیگر ،در شرایطی که بسیاری از
افراد جامعه توجهی به این قبیل اظهارنظرها ندارند ،وجود
این بیانهها و مصاحبهها چه دلیل قابل قبولی میتواند
داشته باشد؟
ممکن است که در گذشته بیانیهها یا موضعگیری یک
چهره سیاسی درخصوص مسئلهای توانسته باشد تاثیر عمیقی
برسیاستهای کالن کشور یا سرنوشت آن داشته باشد اما آن
بیانهها بنابر اقتضای شرایط و موقعیت گذشته بود که توانست
چنین تاثیر و گستردگی داشته باشد .در شرایط کنونی ،بسیاری
از افراد جامعه بارها و بارها عباراتی مشابه بیانیه احزاب و
چهرههای سیاسی را شنیده اند اما موارد ویژهای از محتوای آن به
خاطر ندارد .برخی از افراد حتی در زمان والدت یا شهادت ائمه
بیانیه صادر میکنند یا مصاحبه ای ترتیب میدهند ،با این وجود
دیگر کسی مانند گذشته به این موارد توجهی ندارد .بهترین
نمونه این اتفاق تقابل بعث پیامبر اکرم و حمله موشکی آمریکا به
سوریه بود .هر دو این موارد در زمره مسائلی قرار داشت که اوایل
هفته جاری هیچ یک از چهرههای سیاسی و احزاب آن را نادیده
نگرفت و با عباراتی مشابه در خصوص آنها بیانات و مصاحبههایی
ترتیب دادند .با این اوصاف ،چنین سوالی به ذهن متبادر میشود:
آیا تداوم چنین رویکردی نسبت به وقایع روز ضرورتی دارد؟
آیا موضعگیری یک چهره سیاسی درخصوص هر اتفاقی برای
جامعه اهمیتی دارد؟
بنابر گفته بسیاری از کارشناسان علوم سیاسی و اجتماعی
با ورود تکنولوژی سلیقه مردم هم تغییر کرده است .غالمرضا
ظریفیان فعال سیاسی اصالح طلب در گفتوگو با «ابتکار»
در رابطه با چنین مسئلهای اظهار کرد« :حقیقت بسیار مهمی
وجود دارد که گاهی اوقات فعاالن سیاسی ما آن را فراموش

میکنند .جامعه ما تحت تاثیر اتفاقاتی که در عرصه تکنولوژی
رخ داده ،تغییر گستردهای داشته است .بنابراین ذائقه آنها هم در
خبررسانی و موارد اینچنینی تغییر کرده است ».وی تصریح کرد:
گستردگی دسترسی به اطالعات در ما نوعی استغنا ایجاد
«این
ِ
کرده و این بینیازی نسبت به پیامهای عمومی و تبریکهایی که
به مناسبهای مختلف از سوی احزاب ،گروهها و دستهها صادر
میشود هم سرایت یافته است ».ظریفیان در ادامه افزود« :این
بیانیهها یا حتی مصاحبههای تکراری در صورت تدام تبدیل به
صداهای همیشگی میشوند و همین امر منجر میشود که طنین
خود را از دست بدهند و به امری عادی بدل شوند».
منطق و ادبیات تکراری بیانیهها
الزم به یادآوری است که اگر اینگونه اظهارنظرها را طی سالها
بررسی کنیم و کنار هم قرار دهیم ،ممکن است جملهها و عبارات
تکراری بسیاری پیدا کنیم .ظریفیان هم در رابطه با این امر عنوان
کرد« :از طرف دیگر عموما اینگونه بیانیهها یا مصاحبهها حتی در
زمینه ادبیات ،رویکرد و منطق تکراری است و با توجه به تنوع و
تکثری که فضای مجازی دارد ،همین امر منجر به نادیده گرفتن
این قبیل خبرها میشود .در مقابل هم درباره اموری که از اهمیت
و جاذبه بیشتری برخوردار است ،مورد توجه قرار میگیرد ».این
فعال سیاسی اصالح طلب با بیان اینکه چنین پیامهایی صرفا

برای ابراز وجود است ،مطرح کرد« :این پیام ها نه دیده میشود و
نه شنیده میشود چراکه به قدری تکراری است که حواس بینایی
و شنوایی به این مسائل بیتوجهی میکند و جامعه به انبوهی
از اطالعات دسترسی دارد .بنابراین مواردی که مهمتر است را
مدنظر قرار میدهد و ناخودآگاه بیانیهها کنار گذاشته میشوند».
فرهنگ راحتطلبی در میان ایرانیان
با این اوصاف جامعه تغییر کرده است و دیگر نمیتوان با
رویکرد سالهای دور آن را به سمت خود جلب کرد اما این
موردی نیست که سیاستمداران ما نسبت به آن ناآگاه باشند .در
این میان ،آیا دلیل دیگری برای اصرار به این شیوه در اظهارنظر
وجود دارد؟ ظریفیان با اشاره به ویژگیهای خاص فرهنگی در
ایران اظهار کرد« :در مجموع اگر بخواهم درخصوص چرایی این
امر بگویم باید تاکید کنم که در فرهنگ ما افراد در گروهها و
جامعه ما تغییر را اتفاق سختی میدانند و اگر به راه و مسیری
عادت کرده باشند ،از تغییر در آن حوزه اجتناب میورزند و ما
معموال وقتی به راه و عملکردی عادت میکنیم تا زمانی که آن
پوسیده شود در تداوم آن اصرار داریم و این نوعی تنبلی است
که در روحیه بسیاری از ما وجود دارد ».وی در ادامه افزود:
«در گذشته شاید این رویکرد مفید بود و در آن برهه زمانی
حامل پیام خاصی میتوانست باشد اما دیگر تکراری است حتی

خالقیت و تنوعی هم در آن ایجاد نمیکنند .حتی ادبیات جامعه
تغییر کرده است اما بیانیهها همچنان ادبیاتی مشابه با قدیم دارند.
در حقیقت ذائقه مردم مسئله کم اهمیتی نیست که اینگونه
نادیده میگیرند ».وی خاطرنشان کرد« :ایرادی ندارد ذائقه مردم
را نادیده بگیرند .مردم هم آنها را نادیده خواهند گرفت .به لطف
امکانات و ظرفیتهایی که شبکههای اجتماعی در اختیار مردم
قرار دادهاند ،جامعه انتخابهای بسیار زیادی دارد که میتواند به
آنها بپردازد ».ظریفیان در ادامه افزود« :در چنین شرایطی الزم
است که تغییری در محتوای این قبیل اظهارنظرها داشته باشند.
در غیر این صورت ،به رغم زحمتی که برای آن میکشند ،عملی
زائد و بیهوده محسوب میشود».
گفتنی است که در عصر حاضر ،در هیچ حوزهای بدون توجه
به نقش ارتباطات و تکنولوژی نمیتوان دستاورد قابل توجهی
داشت .ظریفیان هم ضمن تاکید بر این امر بیان کرد« :به
هرحال ،تکنولوژیها فرصتی را ایجاد میکند و ظرفیتهایی را
هم با خود به دنبال دارد .مثال های بیشماری میتوان برای
تغییر اوضاع عمومی جامعه عنوان کرد ».وی در ادامه افزود:
«درگذشته ،این امکان وجود نداشت که بسیاری برای تحصیالت
تکمیلی به دانشگاه بروند اما اکنون تعداد دانشجویان در مقاطع
تحصیلی گوناگون 20برابر شده است .این حکایت از آن دارد که
اگر ظرفیتهای الزم فراهم شود ،مردم هم به دنبال آن به همان
یکنند».
عرصه عالقه پیدا م 
فرهنگ گفتوگو و انتقاد شکل خواهد گرفت
از طرف دیگر ،این مسئله محدود به چهرههای سیاسی نیست.
جدا از مسئله بیانیهها و مصاحبههای مناسبتی ،مردم عادی هم
با استفاده از امکانات فضای مجازی درخصوص مسائل گوناگون
اظهارنظرمیکنند.
ظریفیان هم با بیان اینکه تمام این موارد ظرفیتهایی است
که در پی فراهم شدن موقعیت از آن استفاده میکنند ،مطرح
کرد« :ممکن است صحبتها و اظهارنظرها تخصصی نباشد اما
همین امر هم فرصت خوبی است که با هم تبادل اطالعات داشته
باشیم و بتوانیم خود را مطرح و حتی اعتماد به نفس پیدا کنیم».
وی در ادامه افزود« :باتوجه به شرایط مهیا شده ،مورد نقد
و بررسی هم قرار خواهیم گرفت و در نهایت تمام این مسائل
منجر به شکلگیری فرهنگ گفتوگو و تبادل اطالعات در
جامعه خواهد شد .این امکان تنها در دست گروه و قشر خاصی
بود اما در شرایط کنونی هم مردم میتوانند در این زمینه ورود
پیدا کنند ».این فعال سیاسی اصالحطلب خاطرنشان کرد« :در
مجموع جامعه رو به رشد است و این رشد تداوم هم خواهد
داشت و در نهایت این جامعه است که انتخاب میکند و طبیعتا
در جامعهای انتخابگر ،این بیانیههای تکراری است که به دست
فراموشی سپرده خواهد شد».

روحانی در گفتوگوی تلفنی با رئیس فدراسیون روسیه:

نباید اجازه دهیم آتش تنشی جدید در منطقه شعلهور شود

رؤسای جمهوری ایران و روسیه در گفتوگویی تلفنی آخرین تحوالت بین
المللی ،منطقهای ،اوضاع سوریه و چگونگی همکاریها و روابط دوجانبه
تهران -مسکو را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش ایسنا ،حسن روحانی روز یکشنبه در تماس تلفنی «والدیمیر پوتین»
رئیس 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 بین
المللی به سادگی و بدون پرداخت هیچ هزینهای از سوی عامالن آن امکان پذیر شود،
باید شاهد بیثباتیهای جدیدی در نظام بین الملل و منطقه باشیم.
رئیس جمهوری با بیان اینکه این اقدام تجاوزکارانه آمریکا نشان داد که با تروریستها
رابطه مستقیم دارند ،افزود :آمریکاییها زمانی که احساس کردند دست تروریستها از
منطقه مهمی مانند غوطه شرقی کوتاه شده ،اینگونه عکس العمل از خود نشان دادند.
روحانی افزود :حمله آمریکا و متحدانش به سوریه نشان دهنده آن است که در مسیر
مبارزه نهایی با تروریسم در سوریه با مشکالت و مسائل جدید روبه رو هستیم و باید
رایزنی و همکاری بیشتری با هم داشته باشیم.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه آمریکا و برخی کشورهای غربی نمیخواهند که
اوضاع سوریه به راحتی به ثبات دائمی برسد ،گفت :باید برای حل بحران سوریه بر
سرعت عمل در اقدامات خود بیفزاییم و در این راستا جمهوری اسالمی ایران آمادگی
دارد تا همکاریهای خود با روسیه را در چارچوبهای دوجانبه و سه جانبه افزایش دهد.
روحانی افزود :متاسفانه همزمان با تنش آفرینیهای جدید در منطقه رژیم
صهیونیستی دست به اقدامات تجاوزکارانه جدید علیه مردم فلسطین زده و این در
حالی است که نباید اجازه دهیم آتش تنشی جدید در منطقه شعلهور شود.
روحانی همچنین با اشاره به وقوع فاجعه انسانی 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.
رئیس جمهوری همچنین با بیان اینکه روابط و همکاری های ایران و روسیه 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 -مسکو به ویژه در زمینه اقتصادی و تجاری گسترش یابد.
روحانی ادامه داد :اراده جمهوری اسالمی ایران بر توسعه روابط و همکاریهای نزدیک
و صمیمانهتر با روسیه است.
«والدیمیر پوتین» رئیس فدراسیون روسیه نیز در این گفتوگوی تلفنی ،با اشاره به
اینکه ایران و روسیه در بسیاری از مسائل و موضوعات منطقهای و بین المللی دیدگاه
مشترکی دارند ،گفت :حمله آمریکا و کشورهای غربی به سوریه با هربهانهای نقض
فاحش قوانین بین المللی 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.
پوتین با بیان اینکه حمله آمریکا به سوریه در حالی انجام شد که کارشناسان
کمیسیون بین المللی منع سالح های شیمیایی برای بررسی وارد سوریه شده بودند،
اظهار داشت :سازمان ملل متحد برای اجماع میان کشورها ایجاد شد و نباید در راستای
تامین منافع سیاسی برخی قدرت ها باشد چراکه اگر همه بخواهند با شیوه خود در
عرصه بین الملل عمل کنند ،با هرج و مرج مواجه خواهیم شد.
وی با تاکید بر اینکه این اقدامات متجاوزانه مانع از تالش ما در مسیر مبارزه با
تروریسم و افراطگرایی در منطقه و به ویژه 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 ،روسیه و ترکیه ادامه یافته و برای توسعه صلح و ثبات و برقراری گفتگو در
این کشور تالش کنیم.

رئیس فدراسیون روسیه 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 ثبات در منطقه گام بردارند.
پوتین همچنین بر توسعه روابط و همکاریهای همه جانبه تهران -مسکو به ویژه
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.

حبیبی در پایان نشست دبیران موتلفه:

ترامپ در جنگی سهمگینتر از عراق و افغانستان فرو خواهد رفت

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت :ترامپ با حماقت
خود در جنگی سهمگینتر از جنگ عراق و افغانستان
فرو خواهد رفت و در آنجا جبهه مقاومت کمر استکبار را
خواهدشکست.
به گزارش مهر ،محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسالمی
در پایان نشست دبیران این حزب اظهار داشت :ترامپ بدون اجازه

کنگره و شورای امنیت سازمان ملل با همراهی لندن و پاریس به
سوریه حمله کرد .او تمام قواعد بینالمللی را زیرپاگذاشت تا شکست
تروریستها در سوریه را التیام ببخشد.
وی افزود :جبهه مقاومت باید رژیم صهیونیستی را با همان ابزاری
که آمریکا به سوریه حمله کرد مورد هدف قرار دهد تا آمریکا بفهمد
دوران بزن در رو گذشته است.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی انهدام اغلب موشک های شلیک
شده به سوریه را قدرتنمایی دمشق دانست و تاکید کرد :انهدام این
موشک ها توان نظامی سوریه را نشان میدهد ،درحالی که هنوز از
سامانه اس  ۴۰۰و اس  ۳۰۰سوریه استفاده نکرده است.
حبیبی خاطرنشان کرد :ترامپ با حماقت خود در جنگی
سهمگینتر از جنگ عراق و افغانستان فروخواهد رفت و در آنجا
جبهه مقاومت کمر استکبار را خواهد شکست.
وی افزود :حمله آمریکا و شرکا ،نقض حقوق بینالملل بود و این
به جبهه مقاومت اجازه میدهد تا آتش به اختیار ،رژیم صهیونیستی
را به همین بهانه تنبیه کند.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی تصریح کرد :اینکه آمریکا اعالم کند
حمالت محدود بوده و پایان یافته است ،نباید از دیدگاه سوریه و
جبهه مقاومت کار تمام شده تلقی شود بلکه باید حق مقابله به مثل

محفوظ بماند .دهها هزار رزمنده در سوریه و لبنان باید آماده پاسخ
مناسبباشند.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت :واقعا حمله به
سوریه یک جنایت است .آمریکا باید تاوان این جنایات را بپردازد و
پذیرای هزینه آن باشد.
حبیبی در ادامه به توطئه عربستان در منطقه اشاره و تاکید کرد:
وقتی هزینه موشکپرانیهای آمریکا را عربستان پرداخته است،
بنایراین باید در انتظار پاسخ موشکی جبهه مقاومت و سوریه نیز
باشد.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با اشاره به نامه  ۴۳نفر از وزرای
دولت احمدی نژاد به انحرافات او گفت :متأسفانه احمدینژاد
عقالنیت سیاسی خود را از دست داده است و با آن همه مستندات
از جرایم بقایی ،هنوز از او دفاع میکند .او در مسیر انحراف تنها مانده
است و حاضر نیست نصیحت هیچ ناصحی را بپذیرد.
وی اظهار کرد :احمدی نژاد عمال بهانه به فتنهگران میدهد تا به
توطئههای خود علیه نظام استمرار ببخشند.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات دولت درخصوص مهار قیمت
ارز اظهار کرد :باید از اقدامات دولت در این باره حمایت کرد .ما
درگذشته به دولت هشدار داده بودیم که در فضای مجازی

توطئههایی علیه اقتصاد کشور شکل گرفته است اما آنها باور
نمیکردند .اکنون رئیس کل بانک مرکزی اعتراف دارد که در تلگرام
دشمنان انقالب خوابهایی برای برهم زدن و اخالل در نظام پولی
و مالی کشور دیدهاند.
حبیبی گفت :برخی فکر میکردند در فضای مجازی تنها
تهدیدات امنیتی وجود دارد ،اما اکنون فهمیدهاند که بخشی از
جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران در فضای مجازی به ویژه تلگرام
ساماندهی میشود .دولت اشتباهات خود را در فرصت دادن به پیام
رسانههای دشمن باید جبران کند.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی افزود :دولت باید به تحرکاتی که در
ترکیه ،کردستان ،عراق و امارات و … در مورد تضعیف پول ملی
صورت میگیرد خاتمه دهد.
وی با تأکید بر شعار سال  ۹۷مبنی بر حمایت از تولید ملی و
کاالی ایرانی گفت :تمام توطئههایی که در حوزه اقتصاد صورت
میگیرد نشان میداد که دولت باید سرعت خود را در اجرای اصول
متقن اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاستهای اصل  ۴۴قانون حمایت
از تولید ملی باال ببرد و در پی پدیداری یک عزم ملی برای اجرای
این سیاستها باشد .پشتوانه پول ملی باید تولید ملی باشد،تا دولت
بتواند از این بحرانها و توطئهها به سالمت عبور کند.

