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چشمه ای که برای ترکیه
هیچ آبی نداشت
ترکیه با اعــام آغــاز عملیات «چشمه صلح»،
مدعی شد برای اولین بار قرار است طرح خود
را که از سال  ۲۰۱۱روی میز شورای امنیت این
کشور قرار دارد اجرایی کند .پیشتر هم ترکیه در
دو موقعیت وارد خاک سوریه شده و عمال بخش
هایی از خاک این کشور را اشغال کرده بود .البته
دعوای سوری ها با ترکیه بر سر محدوده مرزی به
همین چند حمله اخیر که پس از سال  ۲۰۱۱رخ
داده بر نمی گردد .دمشق معتقد است ترکیه پس
از بحران جنگ جهانی اول و دوم ،استان مهم
اسکندرون را به دلیل ضعف اعراب اشغال کرده
است و بر همین اساس هنوز سوری ها در نقشه
های رسمی خود این استان را جزئی از خاک
دولت عربی سوریه می دانند و نقش ترکیه در آن
را به شدت نفی می کنند.
به واقــع درگیری مــرزی ســوری ها با تــرک ها
به حــدود جنگ جهانی اول بر می گــردد و یک
موضوع ریشه ای است .از سوی دیگر کارشناسان
معتقدند حضور ترکیه در شمال سوریه عالوه بر
موضوعات راهبردی و تسلط بر خاک سوریه،
به نوعی ادامه سیاست های ترک ها در دوران
پس از سقوط دولت عثمانی و تصاحب خاک و
جغرافیای بیشتر است .به ویژه آن که ترک ها
معتقدند از منظر هویتی هم مناطق شمالی به
ترکیه نزدیک تر است تا به جامعه عربی سوریه،
بر همین اساس تسلط آنکارا بر مناطقی از شمال
سوریه به نوعی با ایدئولوژی و حس ناسیونالیسم
نئوعثمانی همراه است .با این حال عملیات
اخیر ترکیه در چند بخش قابل تحلیل است:
 -۱ناتو قصد ایستادن و مقابله با ترکیه را ندارد.
شاید ترکیه با آمریکا هماهنگی هایی داشته

است اما مقامات آمریکایی مدعی هستند ترکیه
از حد توافقات عدول کرده و پارا فراتر از توافقات
طرفینی گذاشته است .از سوی دیگر اروپا ترکیه
را تهدید به تحریم های سنگین کرده و از سوی
دیگر بعضی از کشورهای مهم اروپایی از جمله
فرانسه مدعی قطع همکاری های تسلیحاتی با
آنکارا شده اند .با این حال هیچ نشانه ای وجود
ندارد که ناتو و سازوکار دفاعی و امنیتی غرب در
برابر ترکیه موضع گیری کنند یا میان آنکارا و ناتو
شاهد کاهش سطح روابط باشیم .در حقیقت
باید گفت آنکارا نه از تحریم ها نگران است نه
می تواند نگرانی داشته باشد .زیرا امنیت ناتو
بستگی به تصمیمات اردوغان دارد و اروپایی ها
خوب می دانند اگر اردوغان بخواهد چرخشی به
سمتی داشته باشد که سد امنیت اروپا باشد به
طور قطع این اقدام رخ می دهد؛ اما این موضوع
نه مورد عالقه اروپاست و نه اقتصاد ترکیه چنین
ظرفیتی دارد.
 -2هرچند تروریست های داعش در موقعیت
هایی با ترک ها همراه و هماهنگ بودند و آنکارا
مقطعی مقصد خرید نفت از داعــش بــو د اما
حقیقت این است که به هیچ عنوان به خاطر نگاه
ایدئولوژیک موجود در داعش نمی توان روی
این گروه برای دوست یا دشمن بودن با شخص
یا دولتی حساب بــاز کــر د .با ایــن حــال حمله
اخیر موجب فرار نزدیک به هزار تن از داعشی
هــای مستقر در مناطق کــردی از جمله عین
عیسی شده که می تواند امنیت آنکارا یا هر شهر
دیگر ترکیه را به خطر بیندازد .به ویژه آن که در
عملیات اخیر ترکیه ،ارتش آزاد و دیگر تروریست
های مخالف داعش ،در کنار اردوغان قرار دارند
و این بیم وجود دارد که عملیات "گرگ های تنها"
به سمت ترکیه هدایت شود .بدین معنا هر لحظه
باید شاهد عملیات تروریستی در ترکیه باشیم.
 -3کردهای عراق و ترکیه با روش های مختلفی
نشان دادنــد خواهان تجزیه هستند اما بیانیه
اخیر کردهای سوریه نشان داد این خواسته و نیاز
در میان کردهای سوریه حداقل در شرایط فعلی
وجود ندارد .در بیانیه اخیر کردهای سوریه آمده
است" :پروژه سیاسی ما هرگز به دنبال جدایی
از سوریه نبوده بلکه همواره خواهان گفت و
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گو و حل مسالمت آمیز بوده ایــم ".در حقیقت
مطالبه عمومی این کردها بسیار متفاوت نسبت
به دیگر کردهاست .این موضوع هم می تواند
دست دولت سوریه را در مذاکرات تغییر قانون
اساسی باز کند و مانع از شکل گیری اقلیم کردی
همچون عراق شود .از سویی اسد برای تقویت
دولــت و استفاده از کردها به عنوان حامیان
دولت سوریه در پشت پرده سیاسی و تشکیل
کابینه آینده استفاده و از رای و اعتماد آن ها
بهر هبرداری کند .البته فراموش نشود هدف
ترکیه ایجاد سپر انسانی و از همه مهم تر تشکیل
ارتش نیابتی در جنوب نیروهای کردی مستقر
در خاک ترکیه است.
موضوعی که با تشکیل نوار حائل مرزی یا همان
منطقه پرواز ممنوع به دنبال اجرایی کردن آن
است .به نظر می رسد این چشمه صلح به باتالقی
برای اردوغان تبدیل خواهد شد که حتی فکرش
را هم نمی کرد .باتالقی که موجب تقویت ارتش
سوریه ،افزایش اعتماد عمومی ،اثــر گــذاری
تبلیغات ارتش عربی و دفاع از سرزمین در میان
ملت های عربی و از همه مهم تر جذب سرمایه
انسانی کردی می شود.
 -4چرخش کردها و قطع امید آن ها از آمریکا
نیز بــرای دولــت سوریه دســتــاوردهــای مهمی
به دنبال دارد .در مرحله اول دولت سوریه به
مناطقی تسلط پیدا کرد که بیش از پنج سال
است هیچ نیروی رسمی یا کارمند دولت سوریه
در آن حضور ندارد .این تسلط پیروزی بزرگی
بود .کارشناسان امنیتی و تحلیل گران میدانی
سوریه معتقدند اگر ارتش سوریه می خواست به
این مناطق در غیر این شرایط ورود کند عالوه
بر پروسه سنگین سیاسی ،می بایست در یک
جنگ تمام عیار با نیروهای فرانسوی و آمریکایی
بر کردها تسلط پیدا کند و این موضوع هزینه
های سرسام آوری به دنبال داشت .در حقیقت
ارتش سوریه بدون شلیک یک گلوله خود را به
مرز شمالی رسانده است .این برگ برنده سوریه
می تواند در آینده و مذاکرات سیاسی تشکیل
دولت وحدت ملی و قانون اساسی جدید موفقیت
بزرگی حساب شود و دست دمشق و شخص اسد
را برای امتیاز گیری بیشتر باز بگذارد.

محسن رضایی :دولت مجوز الحاق به پالرمو را دریافت نکرده است
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دربــاره
برخی اظهارنظرها درباره طرح الحاق ایران به
کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته (پالرمو)
گفت :الیحه الحاق به کنوانسیون پالرمو ،پیش
از ایــن به دلیل مغایرت با سیاستهای کلی
نظام(بند ۲اصل )۱۱۰در هیئتعالی نظارت رد
شد .بنابراین طبق مقررات ابالغی رهبر انقالب،
ش ــورای نگهبان ،الیحه را مغایر اصــل ۱۱۰
دانست .با پایان زمان قانونی ،دولت مجوز الحاق
به پالرمو را دریافت نکرده است ».محسن رضایی
این مطلب را شب گذشته در توئیتر خود نوشت.
این موضع پس از آن بیان شد که برخی صاحب
نظران بیان کرده بودند که با توجه به گذشت
یک ســال از زمــان ارســال ایــن الیحه به مجمع
تشخیص مصلحت نظام برای حل اختالف میان
شورای نگهبان و مجلس طبق قانون چون مجمع
درباره آن اظهارنظری نکرده ،نظر نهایی شورای
نگهبان درباره آن حاکم است و این الیحه رد شده

است .در مقابل برخی صاحب نظران نیز تاکید
کرده اند که چون شورای نگهبان این الیحه را رد
نکرده و صرفا برای بررسی دیدگاه های هیئت
نظارت مجمع به مجلس ارجــاع داده و مجلس
هم آن را به مجمع فرستاده ،در نتیجه این الیحه
رد نشده و تایید شده است .در این باره غالمرضا
مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام به ایسنا گفت :بر اساس آیین نامه مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،نظر شــورای نگهبان
درباره پالرمو و سی اف تی حاکم است و این دو
الیحه تایید نشده به حساب میآید .مصباحی
مقدم درباره اظهارات حشمتا ...فالحتپیشه،
نماینده مجلس شورای اسالمی مبنی بر این که
توقف بررسی این دو الیحه به معنی تایید شدن
آن هاست ،گفت :مجمع تشخیص مصلحت نظام
هیچ گونه اعالم نظری به مجلس شورای اسالمی
نکرده است .ماده  25آیین نامه مجمع تبصرهای
دارد که در آن ذکر شده اگر یک سال از طرح یک

موضوع اختالفی بین مجلس شورای اسالمی و
شــورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت
نظام بگذرد و مجمع به آن رسیدگی انجام ندهد
نظر شورای نگهبان مبناست .وی افزود :بر این
اساس شورای نگهبان این الیحه را مورد ایراد قرار
داده و از نظر این شورا این دو الیحه قانونی نشده
است؛ حاال که مجمع هم رسیدگی نکرده پس
این الیحه مصوب نشده است.این عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام در پایان گفت :نکته مهم
این است؛ استناد ما به نامه رئیس محترم مجلس
شورای اسالمی است .آقای دکتر الریجانی در
نامهای به شورای نگهبان نوشته اند با توجه به
این که مجلس شورای اسالمی اشکال شورای
نگهبان را بر طرف نکرد و این الیحه مورد اصرار
نمایندگان قرار گرفت ،به مجمع تشخیص ارجاع
می شــود .پس این نامه نشان میدهد اشکال
شورای نگهبان توسط مجلس شورای اسالمی
بر طرف نشده است.

تغییردردستورکاراصلیبانکمرکزی

پس از تثبیت نسبی بازار ارز،کنترل نقدینگی دردستورکارقرارگرفت

رئیس کل بانک مرکزی ،با اشاره به ثبات نسبی در
بازار ارز ،کنترل نقدینگی را دستور کار اصلی بانک
مرکزی برشمرد و گفت :با مدیریت این موضوع،
تــورم نیز کنترل می شود و شرایط معیشتی نیز
بهبود مییابد.به گزارش بانک مرکزی ،همتی با
مرور شرایط ویژه کشور به دلیل اعمال تحریم های

ناعادالنه گفت :به رغم فشار حداکثری دشمنان،
خوشبختانه با همت و تــاش مجموعه دولــت و
اقدامات بانک مرکزی ثبات نسبی در بازار ارز و
اقتصاد کشور ایجاد شده است.وی افزود :اگرچه
این اقدامات در شرایط فعلی حائز اهمیت است،
لکن نباید به این حد قائل شویم و الزم است تالش
ها مضاعف تر شود.جانشین رئیس ستاد اقتصاد
مقاومتی در استان تهران ،با بیان این که بهبود
وضعیت معیشت مردم به خصوص اقشار دارای
حقوق ثابت و با درآمد پایین و ارتقای فضای کسب
و کار از اولویت های بانک مرکزی است ،افزود :به
دلیل تحریم های آمریکا ،منابع ارزی کشور نیازمند
مدیریت صحیح است و باید با تصمیم گیری های

مناسب منابع محدود ارزی کشور در محل هایی
هزینه شود که بیشترین کارایی و بهره وری را دارد.
همتی کنترل نقدینگی را از اهم سیاست های
بانک مرکزی برشمرد و گفت :کنترل نقدینگی از
سیاست های اصلی و ویژه بانک مرکزی است چرا
که با مدیریت این موضوع ،به تبع تورم نیز کنترل
می شود و شرایط معیشتی نیز بهبود می یابد.
جانشین رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی در استان
تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع
بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداخت و گفت:
اکنون ابزار مهم تجارت خارجی کشور صادرات
غیرنفتی است و ارز حاصل از صادرات به خوبی
درسامانه نیما عرضه می شود.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••زمــیــن بــا سند شــش دانـــگ منگوله دار
که بیش از  30تا  40ساله که داره کشت
میشه و راه ارتزاق خانواده است اداره منابع
طبیعی دست گذاشته روی این زمین ها که
تعدادشون هم کم نیست که جزو منابع ملی
هستند .خب اگر منابع ملی و طبیعی هست
که چطور سند صادر شده؟ چرا ما باید ۱۵
میلیون به وکیل بدیم بعدش یک میلیون و
 500واریزکنیمکهبرهکمیسیونقوهقضاییه
بعد هشت میلیون واریز بشه تا بره کمیسیون
سه نفره بعد  ۱۵میلیون واریــز بشه که بره
کمیسیون پنج نفره؟
••فقط حیف ازایــن همه هزینه بیت المال
برای این تیم والیبال ایران که حتی توان یک
سال دفاع از عنوان قهرمانی خود در مقابل
ژاپن را ندارد .جای بسی تأسف!
••بایک تبریک برای هفته نیروی انتظامی
سر وته کار رو به هم آوردند.کسی از معیشت،
رفــاه ،مسکن ،سختی کار و خطرهای این
شــغــل سخنی نــگــفــت! کــســانــی کــه جــان
خودشون رو کف دست گرفته اند وهر روز
استرس کاری دارند در تموم دوره خدمتچرا
مشمول بازنشستگی قبل موعد نمی شن؟
•• چرادولت متأسفانه درباره ارسال نکردن
اطالعات ســال هــای96،95و97حــســاب
های بانکی افرادبه سازمان امورمالیاتی
خــاف گفته وذره بین مالیات روی تمام
حساب ها بوده است؟
••آقای وزیر کشاورزی تورو به خدا به واردات
برنج ادامه دهیدچون ماقشر ضعیف قدرت
خــریــد بــرنــج ایــرانــی ران ــداری ــم واز طرفی
برنج کــاران وبرنج فروشان ازایــن موقعیت
سوءاستفاده می کنند.
••الستیک وانت مزدا رینگ شماره  14در
کارخانه موجود نیست اما در بــازار فــراوان
است و قیمت آن چهار برابر کارخانه است.
لطفا پیگیری کنید.
••چــــرادر عـــرف جــامــعــه مــتــأســفــانــه جــرم
مردچندهمسری بیشترازافرادزناکار جلوه
می کند؟

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

•• چرا کسی به فکر دام پزشکان نیست؟
•• بــه بهانه فصل بــرداشــت بــرنــج ایــرانــی
واردات برنج خارجی روقطع کردند تاقیمت
هاروافزایش بدن که البته تاهمین االن خیلی
گرون ترشده.
•• خــراســان عزیز لطفا گــزارشــی از آشفته
بازاراین روزهای برنج تهیه کن.
••تقاضامی شود قبل ازشروع به کار ،مدیران
ادارات دریــک دوره آمــوزش شیوه صحیح
برخوردبا ارباب رجوع شرکت کنندزیرابرخی
ازایـــن افـــراد زمــانــی کــه برکرسی گــردان
ریاست تکیه می زنند،حاضرنیستندهنگام
ورودمراجعان خودراجمع وجور کنند!
•• جناب نوبخت که این قدر حساب و کتاب
شان به روز است وتا نرخ ارز تغییر می کند
منت سر مــردم می گذارند و سریع حساب
می کنند و می گویند این قدر میلیارد یارانه
پنهان می دهیم چرا موقع افزایش حقوق از
این حساب ها نمی کنند؟
••چــرابــازمــثــل گذشته ســتــون «هشتگ»
خراسان ورزشی باخط ریز چاپ می شود؟
لطفا باخط درشت چاپ کنید.
••درتیر ماه  97مادرم که مادر شهید است در
جوار رحمت حق آرام گرفت اما تا این لحظه
مبلغ بیمه عمر از طرف بنیاد شهید پرداخت
نشده و با هر بار مراجعه اعالم میشود بودجه
نیست و جزو دیــون دولــت است ومشخص
نیست کی پرداخت خواهد شد .بنیاد شهید
پاسخ دهد.
••چــه خ ــوب اســت تولیدکنندگا ن عزیز
کشورمان کیفیت کاالهای تولیدیشان را
فدای کمیتنکنند؟!
••وقــتــی کــه امـــام رئــوفــمــان  حضرتعلی
بنموسی الرضا(ع)از یک میوه نیمخورد ه
افتادهو رها شده بر زمین ناراحتمی شوند
چرا ما همسایگان حضرتش برخالف سیره
ف کاالها
م و در مصر 
آن حضرتعملمی کنی 
ف و تبذیر می کنیم؟!
اسرا 
••بــرای فهمیدن خــوب یا بد بــودن بعضی
چیزهاخیلیاحتیاجبهتحقیقنیست.همین
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که وزیــر امــور خارجه آمریکا مایک پمپئو از
تصویبنشدنپالرمودرایرانخشمگین شده
و واکنش نشان داده است کفایت می کند.
••متاسفانه درجامعه ایــن باورصددرصد
غلط رایــج شــده که هرکس کــارت معافیت
پزشکی ازنظام وظیفه داردقادربه انجام کار
و خدمت نیست ونبایدهیچ کار ومسئولیتی
رابه اومحول کرد .چرا باید دنیا و زندگی این
افراد با این نوع دید حقیرانه تلخ وتباه شود؟
گناه این عده که نمی توانند توانایی واقعی
خودشان را اثبات کنند چیست؟
••مدیران راهنمایی و رانندگی باید در درست
کــردن فرهنگ چــاره اندیشی کنند .طرز
رانندگی مردم بسیار ضعیف و واقعا جهان
سومی است .کشورهای اروپایی اگر درست
رانندگی می کنند بیشتر به خاطر جریمه
های سنگین بوده که وضع کردند .فرهنگ
خود به خود درست شدنی نیست.
••لطفا پیگیری کنید شرکت برق که این قدر
میگهقبضهایبرقبهصورتالکترونیکیدر
پیامک دانلود می شه باید نیم ساعت معطل
بشی تازه بعد پیغام خطا میده و قبض دانلود
نمی شه.
••روزنامه مردمی خراسان سالم ،از این که
انتقاد تمام قشرها از روزنامه کیهان رانوشته
اید ممنونم .امیدوارم که آقای شریعتمداری
بــه خــود آیــنــد و دســت ازدو قطبی ســازی
بردارند .ان شاءا. ...
••واقعا دیگه از دست این مربی والیبال ایران
داریم سکته می کنیم .اصال جوش زدن نداره
وایستاده ببازه .بردارید این آقا را! مربی فقط
ایرانی باغیرت.
••دبــســتــان دخــتــرانــه پــیــامــبــراعــظــم(ص)
روستای ده غیبی مشهدکالس ششم معلم
ندارند .دانش آموزان سرگردانند.
••شنبه شب در بولوار خیام ،پلیس برای امنیت
آمده بود که گفتند همه جا را می خواهند از
وجود اوباش زورگیر و فروشندگان مواد مخدر
پاک سازی کنند چرا که آرامش شهر را به هم
زدند! تشکر می کنیم از پلیس و سپاه.

الریجانی در نشست اتحادیه بین المجالس:

دولت آمریکا با قلدرمآبی خاک بر سیمای قوانین بین المللی پاشیده است
علی الریجانی عصر روز گذشته در چهل و یکمین
اجالس اتحادیه بینالمجالس جهانی ()IPU
اظهار کــرد :دولتمردان آمریکا در دور ههــای
مختلف و به شیو ههای متفاوت ،به طور مرتب
قد مهایی را بــرای مقابله با هنجارهای حقوق
بینالمللیبرداشتهونظامهایحقوقبینالمللی
را تضعیف ،نقض و در پارهای از موارد از پذیرش
آن ها خودداری کردهاند اما دولت کنونی آمریکا
براساس گفتمان استثناگرایی آمریکایی سراسر
نامشروع و خودخواهانه ،به طور قلدر مآبانهای
خــاک بر سیمای قوانین بینالمللی پاشیده
است .الریجانی در این نشست که به میزبانی
صربستان برگزار شده ،خاطر نشان کرد :انتخاب
دقیق موضوع اجالس نشان می دهد که جهان
امروز بیش از گذشته در معرض تحوالت سریع و
پیچیدهای قرار گرفته و نظام حقوقی بینالمللی،
اصل چندجانبه گرایی و حقوق بشر ،با چالش

بیسابقهای روبه رو شده است .وی تاکید کرد:
آینده نظام حقوقی بینالمللی و به تبع آن،
نظم بینالمللی به تعهد و مسئولیتپذیری
تک تک دولتها و پارلما نهای آن ها و تالش
جمعی وابسته است .تال شهای جمعی برای
حفظ حقوق بینالملل ،دیگر فقط یک گزینه
خردمندانه و آرمانی نیست ،بلکه تنها راه برای
حفظ تعهدات و پیروی از استانداردهای الزامآور،
تضمین امنیت و حفظ حاکمیت جهانی و احترام
به بشریت است و البته نیازمند سازوکارهای
مؤثر برای مقابله و مجازات موارد نقض قواعد و
هنجارهایحقوقبینالمللاست.رئیسمجلس
تصریح کرد :یکی از آسیب های جدی ،استفاده
برخی دولتها از حربه تحریم اقتصادی است که
باعث شده قواعد و تعهدات بینالمللی صدمه
جدی ببیند؛ به ویژه این که در بسیاری از موارد،
استفاده از تحریمهای یک جانبه ،غیرقانونی یا

همان تروریسم اقتصادی به عنوان ابزاری برای
پیشبرد اهداف سیاست خارجی نامشروع برخی
قدر تها مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و
چون قواعد کیفری بینالمللی دقیقی برای این
امر در نظر گرفته نشده به یک رفتار ناهنجار بدل
شده و لطمه جدی به حقوق انسا نها میزند.
وی با اشاره به نقض قوانین و حقوق بینالمللی
توسط دولت آمریکا گفت :نمونه آشکار و عینی
نقض قوانین و حقوق بین المللی ،خروج دولت
کنونی ایاالت متحده آمریکا از توافق نامه برجام
و متعاقب آن ،اعمال تحریمهای اقتصادی یک
جانبه و غیرقانونی علیه جمهوری اسالمی ایران
است .جای تعجب این جاست که این دولت به
این اقدامات غیرقانونی بسنده نکرده و تالش
گستردهای را برای همراه کردن دیگر کشورها
با سیاست تروریستی خود علیه ملت ایران به کار
گرفته است.

آیت ا ...رئیسی :ترکیه هرچه سریع تر به مرزهای خود برگردد

مسئوالن نهادهای قانونی نظیر شورای نگهبان را تضعیف نکنند
رئیس قوه قضاییه گفت :کشته شدن مــردم در
منطقه به هیچ وجه قابل تحمل نیست و کشور
ترکیه باید هرچه سریع تــر بــه مــرزهــای خود
بازگردد.به گــزارش ایسنا  ،آیت ا ...رئیسی در
جلسهشورایعالیقوهقضاییهبااشارهبهتحرکات
اخیر در مرز ترکیه و سوریه ،این وضعیت را برای
مردم مسلمان منطقه تاسف بار خواند و افزود:
ورود ترکیه به خاک سوریه ،عوارض و تبعاتی دارد

که از دید هیچ کس پنهان نیست .این اقدام ،بیش
از  400هزار آواره به جا می گذارد که به ویژه با
نزدیک شدن به فصل سرما ،نتایج و آثار بسیار
تلخی خواهد داشت و این برای هیچ کس قابل
تحمل نیست.وی ،یکی دیگر از عــوارض اقدام
ترکیهراتنفسمجددوتجدیدقوایداعشدانست
و اظهار کرد :این جریان دست ساخته آمریکا و
صهیونیستهاکهدستشانتامرفقبهخونمردم

بی گناه منطقه آلوده است و بدترین جنایات را
مرتکب شده اند ،با استفاده از شرایط فعلی دوباره
جان می گیرد و تجدید قوا می کند.وی در بخش
دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت حرکت
همه مردم و مسئوالن بر مدار قانون ،از مسئوالن
اجـــرای قــانــون اســاســی در کشور خــواســت که
نهادهای قانونی نظیر شورای نگهبان را که ضامن
جمهوریتواسالمیتنظاماست،تضعیفنکنند.

