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سرمقاله
زیر پوست بالتکلیفی در شمال آفریقا
ادامه از صفحه یک
سودانیها به سه دهه حکومت اقتدارگرای
ژنرال «عمرالبشیر» پایان دادند .نتیجه تاکنون
آنچه نبوده است که مردم در موج تازه بهار
عربی خواستهاند .ژنرال «عبدالرحمن برهان»
رهبر شورای انتقالی به رغم مخالفتهای
مردمی ،قدرت را برای حداقل 2سال آینده در
دست گرفته است .البته نظامیان این کشور
یک انعطاف محدود در برابر اعتراضات مدنی از
خود نشان دادهاند؛ اینکه ژنرال «احمد عوض
بنعوف» که پس از سقوط البشیر به عنوان
حاکم نظامی سودان معرفی شد ،مجبور به
واگذاری کرسی قدرت به عبدالرحمن برهان
شد تا شاید اعتراضات کاهش یابد ،اما بهرغم
مخالفتهای مدنی ،حاکم نظامی جدید بر
ادامه حضور در قدرت اصرار دارد .به عبارت
دیگر ،نظامیان سودانی خیال واگذاری قدرت را
به غیرنظامیان ندارند.
مردم لیبی سرنوشت سخت و شومتری
را در پی بهار عربی و سقوط رژیم «معمر
قذافی» در هفت سال گذشته داشتهاند .لیبی
در این سالها فاقد ساختار نظاممند سیاسی
بوده است؛ در شرق و غرب کشور دولتهای
موازی ،مجالس موازی ،کودتاهای ناکام،
تیولداری صدها گروه مسلح حاکم اختیاردار
بودهاند .لیبیاییها در همه این سالها بهحال
خود رها شدهاند تا زیر رگبار مسلسلها و
حمالت هوایی جناحهای رقیب کوشش کنند
که زنده بمانند نه اینکه زندگی کنند .اکنون
نیروهای تحت امر ژنرال «خلیفه حفتر» که
خود را «ارتش ملی» میخوانند به طرابلس،
پایتخت این کشور حملهور شدهاند.هدف،
سرنگونی دولت «فائز سراج» است که به ظاهر
سازمان ملل متحد ،اتحادیه اروپا و برخی
دیگر از کشورها آن را به رسمیت میشناسند.
جنگ میان شرقیهای تحت کنترل ژنرال حفتر
و غربیهای وفادار به سراج باال گرفته است.
سازمان ملل و اتحادیه اروپا درباره جنگ جاری
هشدار دادهاند ،اما فقط هشدار نه بیش از این.
روسیه ،مصر ،عربستان و امارات پشتیبانان
ژنرال حفتر در وقایع خونباری هستند که
اکنون در لیبی جریان دارد« .دونالد ترامپ»
نیز به صف حامیان حفتر پیوسته است.
دولت «امانوئل ماکرون» در اینباره موضع
دونبش دارد؛ از یکسو خود را هوادار دولت
قانونی فائز سراج میخواند و از سوی دیگر با
ژنرال حفتر تعامل فعال دارد .هدف روسیه در
حمایت از پیروزی و استقرار دیکتاتوری ژنرال
حفتر روشن است؛ روسها میخواهند بعد
از کنترل طرطوس در سوریه ،پایگاه دریایی
خود را در منطقه «طبرق» لیبی تثبیت کنند
تا حضور نظامی خود را در مدیترانه گسترش
دهند .مصر ،عربستان و امارات در پی استقرار
آرامش و تثبیت اوضاع در لیبی و خارجشدن
از وضع اضطرار در محیط نزدیک به مرزهای
خود هستند.
به این ترتیب ،دموکراسیخواهی تا مدتها
در شمال آفریقا و بالتبع آن خاورمیانه عربی
سرکوب و خارج از دستور میشود .جامعه
جهانی و بهویژه غرب ،سیاست «بنشین و
ببین» را پیشه کردهاند .بهنظر میرسد غرب،
روسیه و چین در این بخش از کره خاکی بر سر
تقسیم مناطق نفوذ توافق دارند .سهم هریک
از نفت و گاز و ژئوپلتیک منطقه تعیین شده
است .آنکه سرش بیکاله میماند ،مردمی
هستند که به بهار عربی چشم امید بسته
بودند .نظامیان در شمال آفریقا برای واگذاری
قدرت به مردم سرسختی میکنند ،اما اگر مردم
شمال آفریقا عبدالعزیزبوتفلیقه ،عمرالبشیر،
معمر قذافی و حسنی مبارک را از تخت قدرت
به زیر کشیدند ،پس از این نیز با هوشمندی
خواهند توانست همه توافقهای پنهان و آشکار
را برهم زده و اراده خود را بر کرسی قدرت
بنشانند .مقاومت مردم در الجزایر ،سودان،
لیبی و مصر ادامه دارد .سرانجام این قدرت
مردم خواهد بود که سرنوشت دولتها را رقم
میزند.
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تروریسم مهمترین محور دیدار رئیسجموری ایران و نخستوزیر پاکستان بود

نیروی واکنش سریع مهمترین دستاورد  روحانی و عمرانخان
به گزارش خبرگزاریها ،رئیسجمهوری در نشست
هیئتهای عالیرتبه ایران و پاکستان با بیان اینکه
ی اقتصادی ،زیرساختی و امنیتی
ظرفیتهای همکار 
بین تهران و اسالمآباد را بسیار گسترده است ،اظهار
کرد :با فعالکردن تمام ظرفیتهای همکاری میتوان
شتاب و تحرک زیادی در مناسبات دو کشور به نفع
دو ملت و ملل منطقه ایجاد کرد.
حسن روحانی اضافه کرد :مسئله امنیت مرزهای
دو کشور یکی دیگر از مسائل ما است .متاسفانه در
ماههای اخیر شاهد تنشهایی از سوی تروریستهایی
که سبوعانه عمل کردند ،بودیم .خوشحالیم طرف
پاکستانی گروهکهایی که فعالیتهای غیرانسانی
دارند را تروریست اعالم کرده و با آنها به عنوان
تروریست برخورد میکند.
مرزهای دو کشور باید مرزهای تجارت ،ثبات و
توسعه باشد
روحانی گفت :توافق کردیم همکاریهای امنیتی دو
کشور را افزایش داده و نیروهای مرزبانی و اطالعاتی
دو کشور و همچنین یک نیروی واکنش سریع
مشترک در مرزهای مشترک برای مبارزه با تروریسم
تشکیل دهیم.
رئیسجمهوری در ادامه با تأکید بر ضرورت ارتقاء
و تقویت سطح همکاریهای تجاری و اقتصادی بین
تهران و اسالمآباد ،اظهار کرد :مرزهای دو کشور
باید مرزهای تجارت ،ثبات و توسعه باشد و تهران
آمادگی دارد همکاریهای خود را با پاکستان در
زمینههای مختلف اقتصادی از جمله نفت و گاز ،برق،
پتروشیمی ،گردشگری ،علمی ،دانشگاهی و بهداشت
و درمان بیش از پیش گسترش دهد.
روحانی همچنین برقراری و تقویت روابط بانکی بین
دو کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت :در زمینه
روابط بانکی میتوانیم برای تقویت تبادالت تجاری از
پول ملی و یا حساب تهاتری استفاده کنیم.
وی اضافه کرد :ایران آماده است نیازهای نفتی
پاکستان را تامین کرده و اقدامات الزم را در مورد
تکمیل خط لوله گاز که البته قبال از سوی طرف ایرانی
انجام شده است را انجام دهد.
روحانی همچنین توسعه خط آهن و مسیر ترانزیتی
بین ایران و پاکستان را به نفع دو ملت و منطقه
دانست و گفت :سه کشور ایران ،پاکستان و ترکیه از
بنیانگذاران سازمان اکو هستند و در قالب این سازمان
میتوان کمربندی برای ترانزیت شرق و غرب ایجاد
کرد و بدون شک توسعه راهآهن اسالمآباد – استانبول
و اتصال اروپا به پاکستان و چین میتواند تحول
بزرگی در منطقه ایجاد کند .وی ادامه داد :امروز
همچنین در زمینه مسائل مربوط به منطقه و ضرورت
همکاریهای بیشتر ایران و پاکستان برای ثبات و
امنیت در افغانستان و سایر مسائل منطقه با یکدیگر
گفتوگو کردیم ،اقدامات نادرستی هم که از سوی
آمریکا در منطقه بهویژه درخصوص قدس ،جوالن و
سپاه پاسداران انجام شد را مورد بحث قرار دادیم.
رئیس شورای عالی امنیت ملی یادآور شد :ایران،
پاکستان و ترکیه بنیانگذار اکو بوده و روابط این سه
کشور در گذشته خوب بوده و عالقهمند هستیم
روابط سه کشور امروز هم توسعه یابد و راهآهن
ترکیه به پاکستان توسعه یابد تا اروپا را به آسیا و
چین متصل کند .رئیسجمهور با بیان اینکه ایران و
پاکستان دو کشوری هستند که بیشترین خسارت و
رنج را به خاطر وجود ناامنی در افغانستان و آوارگان

فرمانده نیروی دریایی سپاه:

روز گذشته عمرانخان ،نخستوزیر پاکستان با استقبال رسمی رئیسجمهوری در مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد وارد تهران شد .رئیسجمهوری
ایران و نخستوزیر پاکستان ،با بیان اینکه «فصل نوینی در سطح روابط و مناسبات تهران – اسالمآباد آغاز شده است» ،تاکید کردند که دو کشور در
تقویت بیش از پیش روابط در همه حوزهها و همکاری و بهویژه هماهنگی در زمینه مبارزه با تروریسم و ایجاد امنیت و ثبات در منطقه اتفاق نظر دارند.
حسن روحانی در نشست خبری مشترک با عمرانخان ،گفت :ایران و پاکستان کامال مصمم به توسعه روابط دوجانبه هستند و هیچ کشور ثالثی قادر
نیست روابط دوستانه و برادرانه ایران و پاکستان را تحت تاثیر قرار دهد.

مهمتریندلیل
سفر من به
ایرانمسئله
تروریسم بود؛
یدانیم ایران
م 
از گرو ههای
تروریستی که از
خاکپاکستان
استفاده
میکنند،رنج
میبرد
افغانستانی متحمل شدهاند ،اظهار کرد :از اهداف
مشترک دو کشور ایران و پاکستان میتواند تالش و
همکاری نزدیک برای ایجاد ثبات در افغانستان باشد.
روحانیهمچنینگفت:خوشحالمآقاینخستوزیر
اعالم کردند که پاکستان در هیچ ائتالفی شرکت نکرده
و شرکت نخواهند داشت و اراده دو کشور بر توسعه و
امنیت در منطقه است.
نخستوزیر پاکستان :مهمترین دلیل سفر من به
ایران مسئله تروریسم بود
عمرانخان نخستوزیر پاکستان نیز در نشست
خبری مشترک با رئیسجمهور ایران گفت :مهمترین
دلیل سفر من به ایران مسئله تروریسم بود؛ ما
میدانیم ایران هم از تروریسم و گروههای تروریستی
که از خاک پاکستان استفاده میکنند ،رنج میبرد.
همراه من ،رئیس امنیت پاکستان در این سفر حضور
دارد .ما شاید کشوری باشیم که بیشترین ضربه را از
موضوع تروریسم خوردیم .طی ده سال گذشته ۷۰
حمله تروریستی داشتیم .همه طیفها در کشورمان
به این نتیجه رسیدند که نگذاریم از خاک ما برای
چنین حمالتی استفاده کنند.
وی یادآور شد :چند روز قبل  ۱۴پرسنل امنیت ما در
بلوچستان پاکستان کشته شدند ،ما میدانیم ایران
هم از تروریسم و گروههای تروریستی که از خاک
پاکستان استفاده میکنند رنج میبرد ،به همین دلیل
من دراین سفر با خودم رئیس امنیت را آوردم که با
همتای خود دیدار کند .باید این اعتماد را برقرار کنیم
که هر دو کشور اجازه نمیدهند که از خاکشان علیه
کشور دیگری جهت حمالت تروریستی استفاده شود.
ما نیازمند اعتمادسازی بیشتر هستیم.
وی ادامه داد :حوزه افغانستان را هم میدانیم
که چهاردهه است که در رنج هستند و تابهحال

در پاکستان پذیرای چهار میلیون پناهجو هستیم،
میدانیم ایران هم سه میلیون پناهجو دارد؛ به نفع
هر دو کشور است که در افغانستان صلح باشد.
دنبال راهحل سیاسی هستیم که صلح ایجاد شود؛
که هم برای افغانستان و هم برای ایران و پاکستان
مفید خواهد بود .عمرانخان تاکید کرد که در جلسه
امروز برای رسیدن به یک راهحل سیاسی جهت ثبات
سیاسی تصمیمگیری خواهد شد.
نخستوزیر پاکستان تصریح کرد :احساس میکنم
بدون عدالت صلح برقرار نخواهد شد .بیعدالتی
گستردهای علیه مردم فلسطین در جریان است
بهویژه تصمیم اسرائیل برای اشغال بلندیهای جوالن
و همچنین اعالم کردن اورشلیم به عنوان پایتخت
اسرائیل که در تناقض با حقوق و قوانین بینالمللی
است و حقوق فلسطینیها را ضایع میکند و باعث
بیثباتی بیشتر در خاورمیانه میشود.
عمرانخان با تاکید بر ضرورت افزایش مناسبات
اقتصادی گفت :میدانیم ایران در حوزههای مختلف
از جمله مراقبت اولیه بهداشتی بهترین نظامها را از
زمان انقالب در دنیا دارد و من وزیر جدید بهداشت را
همراه خودم آوردم بهعالوه میخواهیم از تجربه ایران
در حوزه مراقبت اولیه بهداشتی استفاده کنیم .در
حوزه انرژی و حوزههای دیگر از جمله علوم و فناوری
هم ،تیم خوبی را همراه خودم آوردم .وزیر صنعت و
تجارت در این جا هست تا بتواند روش و ترتیباتی را
برای ارتقاء مناسبات تجاری پیدا کند و انشاءالله این
مشکل حل خواهد شد.
پاکستان به دنبال روابط بلندمدت با ایران است
نخستوزیر پاکستان با بیان اینکه اسالمآباد و
تهران از اشتراک ِ نظر فراوانی در زمینههای مختلف
برخوردار هستند و آینده از آن ایران و پاکستان است،

گفت :تروریستها تالش دارند که در روابط دوستانه
و برادرانه ایران و پاکستان تفرقه و جدایی ایجاد کنند،
لذا مصمم هستیم قاطعانه با تروریسم مبارزه کنیم و
به نفع پاکستان میدانیم که اجازه ندهد از خاکش
علیه ایران و همسایگانش استفاده شود.
نخستوزیر پاکستان اهتمام کشورش برای تقویت
و تحکیم روابط اقتصادی بین تهران و اسالمآباد را
مورد اشاره قرار داد و گفت :پاکستان به دنبال یافتن
مکانیسمی برای ارتقاء مناسبات اقتصادی با جمهوری
اسالمی ایران در حوزههای مختلف بهویژه نفت و گاز
است .عمرانخان خاطرنشان کرد :پاکستان به دنبال
روابط بلندمدت با ایران است و در این زمینه باید
از پتانسیلهای فراوانی که در منطقه وجود دارد،
استفاده کنیم.
نخستوزیر پاکستان تروریسم را بزرگترین مانع در
تقویت روابط دو کشور دانست و با تأکید بر اقدام
عملی و قاطع پاکستان علیه گروههای تروریستی که از
خاک آن کشور علیه ایران اقدام میکنند ،گفت :سفر
به جمهوری اسالمی ایران ،شروع جدیدی در روابط و
مناسبات تهران و اسالمآباد است واطمینان میدهم
با اقدامات قاطع علیه تروریسم و همچنین عملیاتی
کردن توافقات انجام شده ،مشکالت پیشآمده کامال ً
از بین خواهد رفت.
عمرانخان با تأکید بر اینکه کشورش از این به
بعد هیچگاه بخشی از ائتالف جنگ نخواهد بود،
تصریح کرد :از ابتدا مخالف دخالت و حضور
نظامی آمریکا در افغانستان و عراق بودم و امروز
نیز قویا ً مخالف اشغال جوالن و اعالم قدس به
عنوان پایتخت اسرائیل و نیز خروج یکجانبه آمریکا
از معاهده برجام هستیم و آن را خالف مقررات
بینالمللیمیدانیم.

استفاده از تنگه هرمز برای ایران محدود شود ،آن را خواهیم بست

دریادار «علیرضا تنگسیری» فرمانده نیروی دریایی سپاه با
اشاره به تهدید آمریکا علیه ایران مبنی بر تحریم نفتی گفت:
تنگه هرمز طبق قوانین بینالمللی یک گذرگاه دریایی است و
اگر از استفاده از آن منع شویم ،آن را خواهیم بست .درصورت
وجود هرگونه تهدید در حمایت و دفاع از آبهای ایران کوچکترین
تردیدی نخواهیم کرد ،از آبروی خود دفاع خواهیم کرد و هرکجا
بحث دفاع از حق ایران باشد مقابلهبهمثل میکنیم.
به گزارش تسنیم ،دریادار «علیرضا تنگسیری» فرمانده نیروی
دریایی سپاه پاسداران با اشاره به تهدید آمریکا علیه ایران مبنی

بر تحریم نفتی یادآور شد :تنگه هرمز طبق قوانین بینالمللی
یک گذرگاه دریایی است و اگر از استفاده از آن منع شویم ،آن
را خواهیم بست .درصورت وجود هرگونه تهدید در حمایت و
دفاع از آبهای ایران کوچکترین تردیدی نخواهیم کرد ،از آبروی
خود دفاع خواهیم کرد و هرکجا بحث دفاع از حق ایران باشد
مقابلهبهمثل میکنیم .دریادار تنگسیری حضور نظامیان بیگانه
منطقه را عامل ناامنی منطقه دانست و گفت :بیگانگان هیچ
اهمیتی به امنیت منطقه نمیدهند و برایشان مهم نیست که
اقداماتشان منجر به نابودی منطقه میشود .بیگانگان مستقر در

منطقه ،دشمنان مردم در منطقه هستند و تهدیدی برای منطقه
محسوب میشوند .وی با اشاره به حضور «حشد الشعبی» و
نیروهای مقاومت برای کمکرسانی و امداد در مناطق سیلزده
ایران گفت :دستنشاندهها و مزدوران غرب و منافقان هستند
که درخصوص مشارکت حشد الشعبی عراق در کمکرسانی به
سیلزدگان اظهارات تحریکآمیزی دارند ،حشد الشعبی نیروهای
مردمی بودند که با کمکرسانی به سیلزدگان ،کمکهای ایران
به عراق را جبران کردند و بدون سالح و با بالگرد برای کمک به
سیلزدگان به ایران آمدند.

رهبر انقالب اسالمی در دیدار نخست
وزیرپاکستان:

روابط ایران و پاکستان برخالف
میل دشمنان آن باید تقویت شود
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار
نخستوزیر پاکستان و هیئت همراه ،ارتباط
ملتهای ایران و پاکستان را ارتباطی قلبی و عمیق
برشمردند و تأکید کردند :روابط دو کشور بهرغم
دشمنیها باید هرچه بیشتر مستحکم و تقویت
شود.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مقام معظم
رهبری ،آیتالله خامنهای عصر روز گذشته در
این دیدار با اشاره به ریشههای تاریخی ارتباطات
دو ملت خاطرنشان کردند :اوج عزت و شکوه
شبهقاره هند در دوران حکومت مسلمانان بر
آن بوده است و بزرگترین ضربه استعمارگران
انگلیسی به این منطقه مهم ،نابود کردن تمدن
برجسته اسالمی در آن بود .رهبر انقالب اسالمی
با تجلیل از شخصیتهای بزرگ پاکستانی
همچون اقبال الهوری و محمدعلی جناح گفتند:
روابط خوب ،به نفع هر دو کشور است اما این
روابط دشمنان جدی دارد که باید برخالف میل
آنها ،همکاریها و ارتباطات در بخشهای مختلف
تقویت شود .ایشان ،مسائل امنیتی در مرزهای
دو کشور را مهم خواندند و افزودند :گروههای
تروریستی که عامل ناامنی در مرزها هستند
با پول و سالح دشمنان تغذیه میشوند و یکی
از اهداف حرکتهای ضدامنیتی در مرزهای
ایران و پاکستان ،آلوده کردن روابط دو کشور
است.رهبر انقالب اسالمی همچنین با تشکر از
کمکهای دولت پاکستان در قضیه سیل اخیر،
آغاز سفر آقای عمران خان به کشورمان از مشهد
و زیارت حرم مطهر حضرت علیبنموسیالرضا
علیهالسالم را نشانهای خوب برشمردند و ابراز
امیدواری کردند با عنایات آن حضرت ،این سفر
برای هر دو کشور مفید و سازنده باشد.در این
دیدار که روحانی رئیسجمهوری نیز حضور
داشت ،عمران خان نخستوزیر پاکستان،
مذاکرات خود در تهران را خوب خواند و گفت:
در این مذاکرات بسیاری از مسائل حل شد و
وزرای پاکستانی نیز مذاکرات خوبی با همتایان
ایرانی خود داشتند .نخستوزیر پاکستان با اشاره
به روابط تاریخی ایران و هند گفت :مسلمانان
 ۶۰۰سال بر هند حکومت کردند و تأثیر ایران
بر آنها چنان بود که زبان رسمی ِ حکومت هند،
فارسی شد .عمران خان بزرگترین غارت ثروت
هند را مربوط به دوره حضور انگلیس در این
کشور خواند و افزود :انگلیسیها همه ثروت
هند را غارت کردند ،نظام آموزشی آن را نابود و
هند را به عنوان مستعمره جواهرنشان نامگذاری
کردند .نخستوزیر پاکستان با بیان اینکه برخی
نمیخواهند روابط تهران و اسالمآباد به یکدیگر
نزدیک شود اما میتوانیم بر مشکالت فائق آییم،
خاطرنشان کرد :تالش میکنیم روابط دو کشور
مستحکمتر از قبل شود و با دولت جمهوری
اسالمی ایران در تماس مستمر خواهیم بود.

وزیر دفاع به روسیه میرود
وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران به دعوت
رسمی ارتشبد سرگئی شویگو وزیر دفاع فدراسیون
روسیه ،امروز برای سخنرانی در کنفرانس امنیتی
روسیه به مسکو سفر میکند .به گزارش ایسنا،
امیر سرتیپ حاتمی قرار است در نشست امنیتی
و بینالمللی مسکو که در تاریخ سوم تا پنجم
اریبهشت برگزار میشود ،شرکت و سخنرانی
کند .وی در این سفر با همتای روسی خود دیدار
و پیرامون مسائل دوجانبه ،منطقهای و بینالمللی
مذاکره خواهد کرد .وزیر دفاع کشورمان همچنین
در حاشیه این نشست با وزرای دفاع ،مقامات
امنیتی و نظامی کشورهای مختلف شرکتکننده
در کنفرانس امنیتی مسکو دیدار و مذاکره خواهد
کرد .هشتمین کنفرانس امنیتی و بینالمللی
مسکو با حضور وزرای دفاع ،روسای ستاد و
فرماندهان عالیرتبه نظامی و دفاعی و مسئوالن
سازمانهای بینالمللی از بیش 80کشور جهان
طی دو روز برگزار خواهد شد.

متهم پرونده پتروشیمی پنجمین جلسه دادگاه:

ما آبروی نظام را حفظ کردهایم

روز گذشته به اتهامات مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳
متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمی به ریاست قاضی مسعودی
رسیدگی شد .عباس صمیمی ،متهم پرونده پتروشیمی در پنجمین جلسه
رسیدگی به این پرونده گفت که اتهامات وارده را قبول ندارد و با اقداماتی که
انجام دادهاند آبروی نظام را حفظ کردهاند.
به گزارش ایسنا ،قاضی خطاب به متهم گفت :عباس صمیمی فرزند حسین
بر اساس گزارش سازمان بازرسی ،شکایت شرکت پتروشیمی متهم به اخالل
عمده در نظام اقتصادی کشور به میزان  ۶میلیارد و  ۶۵۶میلیون یورو ارز
حاصل از فروش محصوالت پتروشیمی و تحصیل مال به میزان  ۳۱۸میلیارد و
 ۶۳۵میلیون و  ۲۷۵ریال هستید ،آیا اتهامات خود را قبول دارید؟
عباس صمیمی پاسخ داد :خیر ،اتهامات را قبول ندارم.
صمیمی گفت :در سال  ۹۲شرکت پترشیمی ایران علیرغم اینکه  ۵۱درصد
سهام آن به بخش خصوصی و  ۴۵درصد سهام به هلدینگ خلیج فارس
واگذار شده بود و سهامی نداشت اقدام به شکایت کرد و پرونده به کارشناس
رسمی دادگستری ارجاع داده شد که رای هیئت داوری را تایید کرد.
وی اظهار کرد :بعد از  ۲۰سال ادعای برند کردند و گفتند که ارزش برند
شرکت پتروشیمی قیمتگذاری نشده است.

وی افزود :در نهایت جلسه هیئت مدیره برگزار شد که بنده به عنوان رئیس
هیئت مدیره  pccانتخاب شدم اما آن را به نماینده دولت واگذار کردم .من
احمق شدم و تفاهمنامه امضا کردم .شرکت ، pccهفت ( )۷نفر هیئت مدیره
داشت که  ۴نفر از بخش خصوصی و  ۳نفر از بخش دولتی بودند و من رئیس
هیئت مدیره شرکت  pccبودم.
وی افزود :امضاهای  pccطبق اساسنامه دو گروه الف و ب بود که در گروه
الف نماینده دولت را قرار دادیم.
متهم گفت :زمانی به ما برادر صمیمی میگفتند و حال ما اخاللگر شدهایم.
صمیمی اظهار کرد :سهام ثبتی شرکت پتروشیمی بازرگانی طی  ۲۰سال ۲.۵
میلیارد تومان بوده است .بخش خصوصی که آمد فقط در یک دوره از اواخر
سال  ۸۸تا اواخر  90/۰۶/31و با مدیریت آقای حمزهلو اقداماتی انجام داد.
متهم در ادامه گفت :حراست در بخش خصوصی معنایی نداشت چون
تمام مدیران از بخش دولتی بودند .همچنین مجامع با حضور نمایندههای
دولت تشکیل میشد.
متهم پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار کرد :متعاقبا تفاهمنامهای
امضاء شد .از مجموع سرمایهگذاری ایران  ۲نفر احمق شدند و تفاهمنامه را
امضاء کردند که آقای حمزهلو و من بودیم.

وی افزود :ما این کار را به خاطر مملکت و انقالب قبول کردیم .ما آبروی
نظام را حفظ کردیم و تعهدات پرداخت شده است.
متهم افزود :بنده در سال  ۹۱که رئیس هیئت مدیره شدم از سازمان بازرسی
کل کشور خواستم در شرکت مستقر شود و شرکت را بررسی کند .ما خودمان
درخواست دادیم اما حاال میگویند که ما پنهان کاری کردیم و نمیخواستیم
فاش کنیم که در چند شرکت حضور داریم .ما هیچ سوءنیتی نداشتیم.
در ادامه جلسه قاضی از نماینده شرکت پتروشیمی خواست تا در جایگاه
قرار بگیرد و از او سوال کرد که آیا از سوی شرکت پتروشیمی دستوری مبنی بر
پرداخت وجوه به صورت ریال داده شده است؟
نماینده شرکت پتروشیمی جواب داد :باید اسناد ارائه شود تا ما بر مبنای آن
جواب دهیم .ما بخشی از وجوه ریالی که نامه زدهایم را قبول داریم.
در ادامه این جلسه قاضی از متهم خواست که در رابطه با  ۵۱۳میلیون و
 ۱۹۴یورو و مابهالتفاوت  ۶۳میلیارد و همچنین در مورد سام حامد اسعدیان
و مبایعهنامه  ۱۳۹۳/۰۲/01فیمابین شرکت پتروشیمی بازرگانی و شرکت واال
سرمایه امین توضیح دهید.
متهم پاسخ داد :در رابطه با یورونس قرارداد نبوده است و من آن را امضاء
نکردم و در جریان نبودم.

در ادامه جلسه وکیل مدافع عباس صمیمی اظهار کرد :در نیمه سال ۹۰
آقایان اعالم کردند برای خوراک پتروشیمی ارز بدهید که همه آن پرداخت
شده است .آقایان میگویند به منابع دسترسی نداشتند اما بهتر بود قبل از
طرح شکایت به مراجع رجوع میکردند .رابطه ما با شرکتهای  npcمتکی به
قراردادهایی است که قبول داریم.

