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درباره مفسدین واضح صحبت شود
عض��و مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام می گوید اگر درباره مفس��دان واضح 
صحبت ش��ود باعث می شود هزینه تن دادن به فس��اد برای افراد زیاد شود و این 

کار اثر بازدارنده دارد.
احم��د توکل��ی اف��زود: آنچ��ه که در ش��رایط فعلی کش��ور باعث می ش��ود 

سیاستمدارنی که آلوده به رانت نشده اند، دور هم جمع شوند، مبارزه با فساد است. 
اکنون احزاب و گروه ها سر این توافق دارند که فساد دارد ریشه انقالب را می سوزاند. 

وی با تاکید بر اینکه در ش��رایط فعلی کش��ور بحث مبارزه با فساد می تواند وحدت بخش 
باش��د، ادامه می دهد: اگر آقای روحانی حرمت منتقدان را حفظ و از صاحب نظران برای 

کمک دعوت کند به نظر من در مبارزه با فساد موفق خواهد شد.
توکل��ی گفت: تغییر مواضع دولت در مورد منتقدان اعالم ش��د. اگر در عمل هم این 

موضع را داشته باشند، جای امیدواری خواهد بود.  الف

پویش شفافیت
اسامی قضات متخلف اعالم شود

یک نماینده مجلس گفت: باید اسامی قضات متخلف از طریق رسانه ها اعالم 
شود چراکه این روش بهترین راه برای مبارزه با فساد است.

ابوالفضل ابوترابی گفت: مهمترین راهکار مبارزه با فساد شفاف سازی است و امروز 
نیز شاهد هستیم که کشورهای پیشرفته همین رویه را در پیش گرفتند و این همان 

چیزی است که ائمه ما نیز بارها بر آن تأکید داشتند. وی افزود: شفاف سازی در دستگاه 
قضا می تواند در محکمه باشد که کشورهای مختلفی به صورت هیأت منصفه و علنی بودن 

محاکم آن را اجرایی می کنند که این موضوع در اتقان آرای قضات تأثیر زیادی دارد.
ابوتراب��ی گفت: در مورد کارمندان و قضات متخلف در قوه قضاییه که مرتکب فس��اد 
می ش��وند حضرت علی)ع( صراحتاً اعالم داشتند که باید در مرئی و منظر گردانده شوند و 
یکی از راه های مبارزه با فساد نیز همین است که اسامی قضات فاسد و متخلف و کارمندان 

فاسد در قوه قضاییه به صورت علنی اعالم شود.  فارس

دیدگاه
چه نهادی باید حقوق نمایندگان را علنی کند؟

عضو هیئت رئیس��ه مجلس گفت که معاونت اجرایی مجلس می تواند حقوق 
نمایندگان را در سامانه بارگذاری کند.

احم��د امیرآب��ادی فراهانی درباره بحث های مطرح ش��ده درب��اره ممانعت 
مجلس از انتش��ار حقوق و دس��تمزد نمایندگان بر روی س��امانه ای که در این 

زمینه از سوی دولت تعبیه شده است، گفت: هیئت رئیسه مجلس هیچ گاه مخالف 
انتش��ار میزان حقوق دستمزد نمایندگان بر روی این سامانه نبوده است. وی با بیان 

اینکه طبق ماده 29 برنامه ششم توسعه باید میزان حقوق، مسئوالن دولتی و نمایندگان 
مجلس در س��امانه ای که به همین منظور تعبیه شده بارگذاری شود، ادامه داد: این کار 

قطعاً به شفافیت در حقوق مسئوالن و مقامات دولتی کمک می کند.
امیرآبادی فراهانی گفت: قطعاً مجلس و به ویژه هیئت رئیس��ه از انتشار لیست حقوق 

نمایندگان استقبال می کند و هیچگونه ممانعتی در این زمینه ایجاد نمی کند.  تسنیم

پارلمان

آقای ترامپ! شما غلط میکنید
یکی مسئله ی آمریکا اس��ت، یکی مسئله ی برجام 
است. ..رئیس جمهور آمریکا حرفهایی زد، حرفهای سخیف 
و سُبکی زد؛ ش��اید بیش از ده دروغ در حرفهای او بود؛ 
هم حرف زد ]درباره ی[ مس��ئله ی خروجشان از برجام، 
هم ملّت ایران را و نظام جمهوری اسالمی را تهدید کرد: 
»چنین میکنیم، چنی��ن میکنیم، چنین میکنیم«، که 
بن��ده از طرف ملّ��ت ایران عرض میکن��م: آقای ترامپ! 
ش��ما غلط میکنید. درس��ت توّجه کنید، التفات کنید! 
دلم میخواهد شما جوانها و همه ی کسانی که این حرف 
را بعداً خواهند ش��نید، درست توّجه کنند، دّقت کنند؛ 
چون یکی از مسائل مهّم نقد و امروز ما است؛ مسئله ی 
آمریکا یک مس��ئله ی جّدی اس��ت. آمریکا با ما دشمن 
اس��ت؛ این دشمنی هم با شخص این حقیر یا با شخص 
سردمداران نظام نیست، با مجموعه ی نظام اسالمی است 
که امروز ملّت ایران، این نظام را پذیرفته و در راه او دارد 
حرکت میکند؛ این دشمنی یک چنین دشمنی ای است. 
مخصوص این ش��خص هم نیست؛ دولت آمریکا و نظام 
آمریکایی، از آغاز پیدایش جمهوری اسالمی با او دشمن 

بود و بد بود و در صدد براندازی بود. 

بیانات در دانشگاه فرهنگیان
19 اردیبهشت 97

مخاطب شمایید

سکوت کنید 
صفحه مجازی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب 
بخش کوتاهی از س��خنرانی ایشان در تاریخ 21 
تیرماه س��ال 78 را که درباره قائله 18 تیر اس��ت، منتشر 
کرد و نوشت: این گونه حرکاتی که مالحظه شد کسانی به 
دانشگاه حمله کنند، ناشی از بی انضباطی است؛ با هر نامی 
انجام گیرد، غلط و محکوم است. اگر با نام دفاع از دین هم 
انجام گیرد، غلط است؛ اگر با نام دفاع از والیت هم انجام 
گیرد، غلط اس��ت. مگر من بارها نگفت��ه ام در اجتماعات 
کس��انی که مخالفند، هیچ کس نباید رفتار خشونت آمیز 
داشته باشد؛ چون این، دشمن را خوشحال میکند. بارها ما 
ای��ن ح��رف را گفتیم، چرا گ��وش نکردن��د؟! چرا گوش 
نمیکنند؟! حّتی اگر یک حرفی که خون شما را به جوش 
میآورد به زبان آورند - مثالً فرض کنید اهانت به رهبری 
کردند - باز هم باید صبر و س��کوت کنید. اگر عکس مرا 

هم آتش زدند و یا پاره کردند، باید سکوت کنید.

هدیه هنرمند فلسطینی 
صفحه  حاج قاس��م ویدئویی از نقاش��ی اهدایی 
یک هنرمند فلسطینی به ایشان را منتشر کرد 
که روی آن به زبان عربی جمله ی "قدس منتظر توست 
حاج قاس��م" نوشته شده است. در این نقاشی، تصویری 
از سردار سلیمانی کشیده شده و به زبان عربی جمله ی 

"قدس منتظر توست حاج قاسم" نوشته شده است. 

تبریک برای درعا
حس��ین امیرعبداللهیان دس��تیار ویژه رئیس 
مجلس در امور بین الملل نوش��ت: آزادسازی 
ش��هر م��رزی درع��ا، اولین نقط��ه درگی��ری و ورود 

تروریست های خارجی به سوریه، مبارک باد. 

سیاست مجازی
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ب- دارا بودن ظرفيت خالى ارجاع كار

ج- دارا بودن گواهينامه تاييد صالحيت ايمنى از اداره كار و امور اجتماعى
د- مدت پيمان : يك سال تقويمى

4-مدت اعتبار پيشنهاد ها: از تاريخى كه براى تسليم آن در فراخوان ذكر شده تا مدت سه ماه مى بايست معتبر باشد.
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خراسان رضوى جهت خريد و دريافت اسناد مناقصه به نشانى مشهد، بلوار خيام، نبش تقاطع ارشاد ، شركت گاز استان خراسان رضوى، طبقه دوم، اتاق 212 مراجعه و اسناد مناقصه را 

دريافت نمايند.
7-آخرين مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه: ساعت 9:00 صبح مورخ 97/05/07

8-پيشنهادهاى واصله در ساعت 11:00 صبح مورخ 97/05/07 در كميسيون مربوطه باز و خوانده مى شود و حضور پيشنهاد دهندگان و يا يك نفر نماينده مجاز آنها با همراه داشتن 
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روابط عمومى شركت گاز استان خراسان رضوى

ت اول
نوب

سوشیانت آسمانی

رئیس جمه��ور ام���ری��کا در  تازه ترین اظهارنظر خودش به دست بـه نقد
تغیی��ر لحن جمه��وری اس��المی در براب��ر مواضع 
مضحک و ضد انسانی خودش در قبال ایران دلخوش 
کرده اس��ت! با هم��ه واهی بودن این دلخوش��ی اما 
بررس��ی دالیل این دلخوش کردن و یادآوری اتحاد 

جمهوری اسالمی امری ضروری به نظر می رسد.

 ترامپ ادعا کرد: ایرانی ها باالخره
برای مذاکره با من تماس خواهند گرفت

دونال��د ترامپ ادعا کرد، ای��ران باالخره برای 
مذاکره و دستیابی به یک توافق با او تماس خواهد 
گرفت و این توافق صورت خواهد گرفت. بلومبرگ 
نوش��ت که دونالد ترامپ در نشست ناتو ضمن رد 
نک��ردن افزایش تن��ش میان ای��ران و آمریکا ادعا 
کرد: ایران با احترام بیش��تری نس��بت به گذشته 
با آمریکا رفتار می کند. آنها مشکالت زیادی دارند 
و اقتصادشان در حال فروپاشی است. او همچنین 
مدعی شد: باالخره یک روز به من زنگ می زنند و 
می گویند بیا توافق کنیم و ما هم توافق می کنیم.

به گزارش ایس��نا، تحلیلگران همواره نس��بت 
به عدم ش��ناخت آمریکا از ایران و فرهنگ ایرانی 
هش��دار داده اند و این موض��وع را موجب به وجود 
آمدن محاس��بات اشتباهی در سیاست های آمریکا 

در قبال ایران دانسته اند.
مقامات کش��ورمان و نیز رهبران کش��ورهای 
اروپای��ی همواره تاکی��د کرده اند ک��ه برجام تنها 
مربوط به برنامه هس��ته ای ایران است و موضوعات 
خارج از آن را شامل نمی شود. همچنین جمهوری 
اس��المی ایران اعالم کرده اس��ت که برای ماندن 
ای��ران در برجام اروپا بای��د تضمین های الزم را به 
ایران در راس��تای حفظ منافع کشورمان در برجام 
ارائ��ه دهد. این در حالی اس��ت که مخالفان توافق 
هس��ته ای در آمریکا عدم توجه به مسائل موشکی 
و فعالیت های منطقه ای ایران را دس��تاویزی برای 

خروج از این توافق قرار داده اند.

ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه حس��ن روحانی 
عص��ر پنجش��نبه در تماس تلفنی ب��ا آنگال مرکل 
صدراعظ��م آلم��ان، با اش��اره به خ��روج یکجانبه 
آمری��کا از برجام و فرصت محدودی که در اختیار 
اروپ��ا قرار گرفت تا مواضع خود را به طور روش��ن 
و صری��ح درباره چگونگی ادامه برجام اعالم کنند، 
گفت: پس از خروج آمریکا از برجام مش��کالتی در 
زمینه اقتصادی، روابط بانکی و نفتی ایجاد ش��ده 
و ش��رکت های س��رمایه گذار در ایران برای ادامه 

فعالیتشان دچار تردید شدند.
رئیس جمهور با اشاره به ارائه بسته پیشنهادی 
س��ه کش��ور اروپایی در ارتباط ب��ا چگونگی عمل 
ب��ه تعه��دات و همکاری هایش��ان در برجام، آن را 
مایوس کنن��ده عن��وان کرد و گفت: متاس��فانه در 
بسته پیشنهادی ارائه شده راهکار عملیاتی و شیوه 
مش��خصی برای ادامه همکاری ها وجود نداشت و 
یک س��ری تعهدات کلی در حد بیانیه های س��ابق 

اتحادیه اروپا عنوان شده بود.

گفته های ترامپ باعث اتحاد ایرانی ها
اما به جز اظهارات اخیر مسئوالن و همصدایی 
آنها در برخ��ورد با امریکا و ترامپ به دلیل دخالت 
در ام��ور کش��ور و تالش برای مص��ادره حق ملت، 
روزنتامه ها و رسانه های غربی هم بر اتحاد به وجود 
آمده صح��ه می "ذارند، در اینب��اره فردریک پلتن 
)Frederik Pleitgen(خبرنگار شبکه تلویزیونی 
سی ان ان از تهران گزارش دا د: سخنان تند ترامپ 
علی��ه ایران باعث اتحاد در میان گروههای مختلف 
داخل��ی در ای��ران و دفاع دیگر کش��ورها از توافق 

هسته ای شد، در واقع آمریکا در انزوا قرار گرفت.
خبرن��گار ای��ن ش��بکه تلویزیونی ادام��ه داد: 
ایرانی ها گفته اند در صورت از هم پاش��یدن توافق 
قادرند به س��رعت برنامه هس��ته ای خود را یکبار 
دیگر از سر گیرند. ایرانی ها بارها روشن ساخته اند 
که به دنبال س��اخت سالح هس��ته ای نیستند اما 
حق استفاده از برنامه هس��ته ای را دارند.خبرنگار 
سی ان ان گفت: آنچه که ترامپ در باره ایران گفت 
باعث خشم بس��یاری از ایرانی ها شد بخصوص در 
م��ورد به کار بردن واژه مجهول خلیج ع رب ی به 

جای خلیج فارس. یکی از شهروندان تهرانی در این 
گزارش به س��ی ان ان گفت: آنچه که ترامپ گفت 
باعث خوشحالی کشورهای دیگر بود.دیگر شهروند 
تهرانی نیز گفت: سخنان ترامپ نشان داد که وی 
فرد تحصیل کرده و درستی نیست و چیزی راجع 

به اوضاع جهان نمی داند.
پلتن در ادامه گزارش داد: البته ایرانی ها نگران 
عدم تایید توافق از سوی ترامپ هستند اما به نظر 
می رسد این مساله باعث اتحاد میان احزاب مختلف 
سیاسی در ایران شد. وی گفت: اختالف نظر زیادی 
درایران در بین "میانه روها" که خواهان گشایش با 
غرب و "تندروها" که دراین زمینه بدگمان هستند، 
وجود داشت، اما سخنان ترامپ باعث شد تا آنها در 

کنار یکدیگر قرارگیرند.
پلت��ن افزود: بنابر فرمان ترام��پ، خزانه داری 
آمریکا تحریم هایی را علیه س��پاه پاسداران اعمال 
کرد، این امر موجب شد تا جواد ظریف وزیر خارجه 
میانه رو ایران در توییتی از سپاه دفاع کند و بگوید 

که امروز تمام ایرانی ها س��پاهی هس��تند. خبرنگار 
س��ی ان ان از ته��ران در ادامه گف��ت: اظهارات تند 
ترامپ موجب شد تا حسن روحانی رئیس جمهوری 
میانه رو ایران به دفاع از سپاه و دیگر سران سیاسی 

نیز به حمایت و دفاع از سپاه بپردازند.
در بخش دیگری ازاین گزارش خبرنگار سی ان ان 
به مصاحبه اختصاصی خود با مدیر مسئول روزنامه 
کیهان پرداخت. وی گفت که این امر باعث شد همه 
ما متوجه شویم که چنانچه کنار یکدیگر نباشیم، از 

این فاصله دشمن سوءاستفاده می کند.
خبرنگاری س��ی ان ان افزود: اظه��ارات ترامپ 
ن��ه تنها باعث اتحاد میان ایرانیان ش��د بلکه دیگر 
کشورها مانند فرانسه و آلمان و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به دفاع از آن بپردازند، چراکه به گفته 
آژانس یکی از سخت ترین رژیم های راست آزمایی 
در جهان درمورد ایران اعمال شده که جواب داده 
و کار می کند، روس��یه ودیگران نه تنها می گویند 
بهترین توافق بلکه بهترین جایگزین بوده و هرچیز 

دیگری به جای آن می تواند فاجعه بار باشد.
اما انگار ترامپ به آن نامه با امضاهای جعلی که 
یک یک پس گرفته شد هنوز دل خوش کرده است! 

نیاز تکرار اتحاد
با همه این تفاسیر و وجود مستنداتی از اتحاد 
و همبستگی مثال زدنی در بین مسئوالن و مردم 
در جمهوری اسالمی اما با توجه به موضع مضحک 
رئی��س جمهوری امریکا به نظر می رس��دکه برای 
ایجاد نش��دن ش��بهه و وارد نکردن شک و تردید 
به دل آنهایی که با مس��ئوالن انقالبی اتحادش��ان 
را تمدید کردند، باید بار دیگر مس��ئوالن و طیفها 
و جناح های مختلف سیاس��ی اتحادشان را تمدید 
ک��رده و بار دیگر درب��اره موضع متحد خود مقابل 
زیاده خواهی ترامپ و تحریمهای ظالمانه ای که از 
س��وی امریکا وضع شده و مستقیما مردم ایران را 

هدف گرفته است، تکرار کنند.
امریکاییه��ا باید یکبار دیگ��ر تاریخ دهه اخیر 
خود را مطالعه کنند، آنجا که بسته  پیشنهادی شان 
در مذاکرات هسته ای در دولت قبل و پیش از آنکه 
غنی س��ازی 20 درصدی اعالم ش��ود، با اطمینان 
خاطر اعالم ش��د و اطمینانش��ان تا جایی رفت که 
حت��ی به تیم مذاکره کننده گفته ش��د پیش��نهاد 
بهتری برای ایران ندارند و از این رو شماره تلفنی 
برای قبول پیشنهادش��ان اعالم کردند، اما چندی 
بعد و ب��ا رونمایی از دس��تاورد جدی��د جمهوری 
اس��المی و راه انداخت��ن خط فعالیت غنی س��ازی 
20 درصد آن کس��انی که زنگ زدند و بس��ته های 
جدیدی پیش��نهاد دادند و از حرفشان کوتاه آمده 
و برای مذاکره جدید اصرار کردند غربی ها با فشار 

امریکایی ها بودند نه ایران!
ترامپ بهتر است همه این خاطرات را در کنار 
هشت سال مجاهدت دس��ت خالی فرزندان ایران 
در قبال تجاوز حزب بعث به کش��ور مرور کرده و 
بعد درباره خوش بینی و دلخوش��ی های واهی خود 
صحب��ت کند تا در چند ماه��ه آتی مایه فکاهی و 
خنده ملت دنیا نشود. در کنار این اتفاق اما تاکید 
می کنیم که الزم اس��ت این توهم ترامپ توس��ط 

مسئوالن جاح های مختلف پاسخ داده شود.

ادعایی که رئیس جمهوری امریکا دارد!

دلخوشی واهی

Ti
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م��ا تجرب��ه کار مش��ترک با روس��یه در  س��وریه را داری��م؛ پیچیده تری��ن پرونده پرونـــــده
بین المللی عصر حاضر ما پرونده سوریه بوده و البته هم چنان 
هس��ت. به نظر م��ن در این بحران ها نمره روس��یه نمره قابل 
قبولی بود می توانیم نتیجه گیری کنیم که می توان با روس��یه 
کار ک��رد، اما فکر می کنم با روس ه��ا باید دائما گفت وگو کرد 
بای��د دائم��ا در تماس ب��ود و دائم��ا در راس��تای منافع ملی 

مشترک تعریف کرد و کار کرد و پیشرفت کرد. 
حس��ین امیرعبداللهیان معاون پیش��ین عربی و آفریقایی 
وزارت امور خارجه و دس��تیار ویژه فعلی رئیس مجلس شورای 
اس��المی در امور بین الملل گفت: من جزو کس��انی هس��تم که 
همیش��ه در مذاکرات به دوستان روس خودم گفتم که به لحاظ 
تاریخی مردم در ایران حس خوبی نس��بت به سیاست های دوره 
اتحاد جماهیر ش��وروی ندارند و خیلی شفاف من با همین آقای 
باگدانوف)نماینده ویژه پوتین و معاون وزیر خارجه روس��یه( در 
اولین مذاکره ام با حضور سفیر وقت مان آقای مهندس سجادی 
گفت��م که افکار عمومی در ایران به گونه ای اس��ت که معتقدند 
روس ها ممکن است در دقیقه 90 دوستان خودشان را رها کنند، 
اما تجربه کارم با روس ها نگاه من را تغییر داد من جزو کس��انی 
هستم که معتقدم با روسیه ی پوتین می شود کار کرد و اینکه ما 
باید بین اتحاد جماهیر شوروی و بین روسیه تفاوت قائل باشیم.

وی افزود: ما تجربه کار مش��ترک با روس��یه در سوریه را 
داریم پیچیده ترین پرونده بی��ن المللی عصر حاضر ما پرونده 
س��وریه بوده و البته هم چنان هس��ت در این پرونده پیچیده 
همان طور که می گویند در سفر و سفره شما می توانید دوست 
خودتان را بشناس��ید در این بحران ها می توانید بشناس��ید به 
نظر من در این بحران ها نمره روسیه نمره قابل قبولی بود پس 
از ای��ن ما می توانیم نتیجه گیری کنیم که می توان با روس��یه 
کار ک��رد، اما فکر می کنم با روس ه��ا باید دائما گفت وگو کرد 
باید دائما در تماس بود و دائما در راستای منافع ملی مشترک 

تعریف کرد و کار کرد و پیشرفت کرد.
 امیرعبداللهیان گفت: فکر می کنم پیام مقام معظم رهبری 
و جناب رئیس جمهور که آقای دکتر والیتی بردند در این مقطع 
از چن��د منظر اهمیت دارد منظر اولش این اس��ت که باالخره 
آقای پوتین قرار است هفته آینده در هلسنکی)پایتخت فنالند( 
با ترامپ دیدار کند نکته دوم اینکه نتانیاهو در مس��کو هست با 
پوتین مالقات دارد و این ها یعنی اسرائیل نامشروع خیلی تالش 
می کنند که ایران باید مستش��اران نظامی خودش را از سوریه 

خارج کند و هم چنین حزب اهلل باید از سوریه خارج شود. نکته 
س��وم اینکه باالخره آقای ترامپ اهل بیزنس است و دنبال این 
هست که در مجموعه سیاست های هویج و چماقش یک نقطه 
ارتباط و اتصالی با روس��یه پیدا کند و از ظرفیت روس��یه برای 

تنگ کردن تحریم علیه جمهوری اسالمی ایرن استفاده کند.
وی اضاف��ه کرد: لذا در این مرحله گفت وگو با پوتین مهم 
است ضمن اینکه حرف هایی زده می شود مثال روسیه در کنار 
عربس��تان س��عودی قرار ش��ده جایگزین نفت ایران خودشان 
را قرار بدهند یا روس��یه عالقه مند هس��ت که ایران از سوریه 
خارج ش��ود. خب در مورد خروج ایران از س��وریه مس��ئله ای 
بین تهران و دمش��ق است ارتباط با هیچ طرفی ندارد روس ها 
ه��م به صراحت اع��الم کردند اصال چنین چیزی در دس��تور 
کار م��ا نیس��ت، اما در مورد س��ایر موضوعات ب��ه نظرم نباید 
اجازه داد س��وتفاهم ایجاد ش��ود این گفت وگو های سطح باال 
می توان��د روابط دو کش��ور را بیمه کن��د و می تواند بیمه کند 
همکاری هایی که دو کشور در حوزه بایکوت کردن تحریم های 
آمریکایی می توانند داش��ته باش��ند و در حوزه تقویت ثبات و 

امنیت منطقه و روابط دو جانبه.
امیرعبداللهی��ان خاطر نش��ان کرد: حت��ی در دیداری که 
پوتی��ن با مقام معظم رهبری داش��ت کامال مش��خص بود که 
پوتین به دنبال بازگرداندن اقتدار به روس��یه است تا جایی که 
یادم میاد جمله کلیدی که مقام معظم رهبری در آنجا مطرح 
کردند این بود که ما از سیاس��ت روسیه مقتدر و ایران مقتدر 
و مس��تقل س��خن می گوییم یعنی ما به هیچ وجه اس��تقالل 
خودمان را نه فدای امریکا نه فدای روس��یه خواهیم کرد و آن 
شعار نه شرقی و نه غربی خودمان به قوت خودش باقی است، 
اما همکاری و تعامل مشترک در حوزه منافع مشترک متفاوت 
از این اس��ت که ما زیر س��لطه یک کشوری قرار بگیریم ایران 

مقتدر و مستقل؛ روسیه مقتدر.
وی گفت: در کش��ور ما همیشه در همه دولت ها هم بوده 
یک سری از سیاستمداران ما گرایش غربی داشتند یک سری 
گرایش به شرق داشتند، ولی من فکر می کنم که معتدل ترین 
و موفق ترین سیاس��ت تعامل مثبت با غرب و ش��رق متناسب 
ب��ا رفتار متقابلی که آن ها با ما خواهند داش��ت در کنار حفظ 
اقتدار و استقالل ایران می تواند نجات بخش باشد، اما نه غرب 
به تنهایی و نه روس��یه ب��ه تنهایی، هیچ کدام این ها نمی تواند 
برای ما نجات بخش باش��د اگر بخواهد ذره ای از استقالل ما و 

هویت ما را تصاحب کند.  میزان

امیرعبداللهیان:
استقالل خودمان را نه فدای امریکا خواهیم کرد نه فدای روسیه


