
ــوريه روز گذشته در سفري  وليد المعلم وزير امور خارجه س
ــد تا با مقامات ايران ديدار و گفت وگو  ــره به تهران آم غيرمنتظ
كند. برنامه هاي معلم كه حدود ساعت 12 و 30 دقيقه در راس 
هيات بلند پايه سياسي وارد ايران شد،  ديدار با علي اكبر صالحي 
وزير خارجه و سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي بود. 

ــوريه و  ــبات دوجانبه، تحوالت س ــت وگو درباره  مناس گف
مسائل منطقه اي و بين المللي از مهم ترين محورهاي مذاكرات 
وزيرخارجه سوريه با همتاي ايراني خود و همچنين جليلي بود. 
ــوريه به تهران درحالي صورت گرفت كه  ــفر وزير خارجه س س
ــوريه بخصوص در شهر حلب پرجمعيت ترين  درگيري ها در س
ــهر اين كشور ادامه دارد و كوفي عنان نماينده ويژه سازمان  ش
ــزرگ در حلب  ــه وقوع جنگي ب ــبت ب ــوريه نيز نس ملل در س

هشدار داده است. 
ــورهاي غربي درصدد تصويب  ــت كه كش اين در حالي اس
ــوريه در شوراي امنيت سازمان  قطعنامه اي ضد نظام فعلي س
ــتند كه با مخالفت چين و روسيه دو عضو دائم شوراي  ملل هس
امنيت تاكنون چنين قطعنامه اي تصويب نشده است، ايران نيز 
ــت تا براي برقراري ثبات در منطقه،  در اين ميان در تالش اس
ــوريه، به عنوان  ــه س ضمن ارائه طرحي جامع براي حل مناقش
ــوري و معارضين اين كشور گفت وگو  ميانجي با دولتمردان س
ــد. چرا كه براي تهران جبهه مقاومت كه دمشق در  داشته باش

خط مقدم آن است، بسيار اهميت دارد.
حضور روز گذشته وزير خارجه سوريه در تهران نيز در همين 
راستا قابل ارزيابي است. وليد المعلم كه هنگام ورود مورد استقبال 
ــت  ــاي ايراني خود در فرودگاه مهرآباد قرار گرفت، در نشس همت
خبري مشتركي با صالحي، درباره نتايج مذاكرات خود با مقامات 
ــا با مقامات ايراني،  ــالمي ايران گفت: مذاكرات م جمهوري اس

سازنده بود و بار ديگر بر همسويي ديدگاه ها تاكيد كرديم.
به گزارش مهر، وزير امور خارجه سوريه در پاسخ به اين سوال 
ــت هايي كه اكنون در سوريه بازداشت شده اند، از چه  كه تروريس
ــورهايي هستند و سوريه قصد دارد چه اقداماتي در مورد اين  كش
ــت هايي كه از  ــت ها انجام دهد، گفت: در مورد تروريس تروريس
ــده اند بايد بگويم كه گروهي از مرز  ــوريه ش طريق مرزها وارد س
تركيه وارد كشور شدند و گروه هايي نيز از ليبي و تونس و همچنين 

افرادي هم از مصر و لبنان به سوريه آمده اند.
ــتان، قطر و تركيه را در كنار غربي ها  المعلم همچنين عربس
طرف هاي توطئه گر عليه كشورش دانست و بر عزم جدي سوريه 
براي پاكسازي برخي مناطق از وجود افراد مسلح تاكيد كرد. وي 
ــورهاي عربي در پس توطئه  ــرائيل با برخي كش تصريح كرد: اس

عليه سوريه قرار دارد.
ــاره به توانمندي هاي دفاعي باالي سوريه براي   المعلم با اش
ــود اظهار كرد: ما به حفظ امنيت لبنان عالقه مند  ــاع از ملت خ دف
هستيم و از برادران خود مي خواهيم از ورود افراد مسلح و سالح به 

سوريه جلوگيري كنند.
ــالح هاي خود را  ــلحي كه س وي با تاكيد بر اين كه افراد مس

ــليم كنند در صورتي كه دستانشان به خون مردم و نيروهاي  تس
ارتش آغشته نباشد، آزاد مي شوند، گفت: دولت سوريه طرح عنان 
را اجرا كرده است و در مقابل، انتظار دارد دخالت قطر و عربستان و 

تركيه در امور سوريه متوقف شود.
ــرد: حتي اگر درگيري ها  ــوريه تصريح ك وزير امور خارجه س
ــود، توطئه ها  ــود و امنيت و ثبات برقرار ش ــوريه متوقف ش در س
ــود، زيرا اسرائيل تحريك كننده است و متاسفانه  متوقف نمي ش
ــيه خليج فارس با اين رژيم در اين  ــورهاي عربي حاش برخي كش

توطئه چيني همراه هستند.
 كشورهاي عربي به اسد فرصت بدهند 

همچنين علي اكبر صالحي وزير امور خارجه ايران نيز در اين 
نشست خبري با بيان اين كه توطئه اي از طرف چند كشور كه در 
راس آن رژيم صهيونيستي قرار دارد، عليه دولت سوريه چيده شده 
ــتاز بركناري دولت سوريه و به  است، گفت: صهيونيست ها پيش
ــتند. صالحي با بيان اين كه  ــور هس هم ريختگي اوضاع اين كش
ــتي اينگونه عليه  ــب مي كنم در جايي كه رژيم صهيونيس «تعج
ــوريه موضعگيري مي كند، چگونه برخي از كشورهاي منطقه  س

ــوند» ،  افزود: ممكن است عده اي از  كامال هم موضع با آن مي ش
مردم سوريه براي ايجاد تغييراتي قيام كرده باشند و دولت سوريه 
ــروع آنان اعالم  ــخ دادن به خواسته هاي مش ــبت به پاس هم نس

آمادگي كرده است اما بايد به دولت فرصت داد. 
ــت كه در راس هرم  ــور مهمي دانس ــوريه را كش صالحي س
ــبت به  ــت نس مقاومت در منطقه قرار دارد و از مردم منطقه خواس

توطئه چيده شده عليه دولت سوريه توجه جدي داشته باشند. 
صالحي در اين رابطه هشدار داد: خداي ناكرده اگر اين اقدامات 
در جهت نادرست ادامه يابد، عواقبش دامنگير تمامي كشورهاي 
ــوء اين  ــي نمي توان عواقب ناگوار و س ــه خواهد بود و حت منطق

اقدامات را پيش بيني كرد.
وزير امور خارجه كشورمان گفت: اين تصور كه در سوريه، يك 
خأل ايجاد شود و با جابه جايي حكومت، يك حكومت ديگر براحتي 

جايگزين شود، خيالي باطل است. 
 ديدار المعلم با جليلي

وليد المعلم بعد از ديدار با صالحي با سعيد جليلي، دبير شوراي 
عالي امنيت ملي گفت وگو كرد.

ــمني آمريكا و  ــاره به اين كه دش ــن ديدار با اش ــي در اي جليل
ــت ها با مردم سوريه يك دشمني قديمي است، گفت:  صهيونيس
امروز آنها با كمك ديكتاتورهاي منطقه و ترويست ها مي خواهند 
ــاي 33 روزه و 22 روزه، انتقام آن را از  ــس از ناكامي  در جنگ ه پ

مردم سوريه بگيرند.
ــوريه در اين ديدار با اشاره به  وليد المعلم وزير امور خارجه س
مناسبات عميق و راهبردي دو كشور، بر برقراري آرامش نسبي 
در شهرهاي سوريه و ادامه پاكسازي مناطق مختلف آن كشور از 

حضور تروريست ها در دفاع از شهروندان تاكيد كرد.
 رابرت فيسك: ضربه زدن به نظام ايران، هدف 

اصلي غرب در سوريه است 
ــك، تحليلگر برجسته انگليسي با  در همين حال رابرت فيس
انتقاد از مواضع برخي كشورهاي غربي و عربي در قبال تحوالت 
سوريه، تاكيد كرد: عربستان و قطر از دموكراسي در سوريه حمايت 
مي كنند در حالي كه در اين كشورها نشاني از آن يافت نمي شود و 
آمريكا هم به اين تناقض آشكار توجهي ندارد. فيسك در مقاله اي 
ــد با اشاره به دروغين بودن  ــر ش كه در روزنامه اينديپندنت منتش
ــعودي  ــي اعراب، تاكيد كرد: نظام س ادعاي حمايت از دموكراس
همچنان اقليت شيعيان عربستان را سركوب مي كند. اين تحليلگر 
ــي در ادامه با انتقاد از مواضع آمريكا درباره سوريه، اعالم  انگليس
كرد: وضعيت عراق كه ما برايشان دموكراسي و آزادي به ارمغان 
برديم چگونه است؟ اين كشور اخيرا طي يك روز شاهد 29 انفجار 
در 19 شهر بود كه 111 كشته برجا گذاشت و اين نتيجه اقدامات 

ما در عراق است.
وي  افزود: هدف اصلي در تحوالت سوريه عالقه غربي ها به 
ــمني ما بااسد نيست. دليل اين مسأله خشم از  ــوريه و دش ملت س
روسيه هم نيست؛ بلكه هدف اصلي، ضربه زدن به نظام ايران از 

طريق آسيب زدن به هم پيمان آن است.
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 بازگشت يك مهندس ايراني 
ربوده شده در سوريه به تهران

ــش مهندس و  ــراه ش ــه به هم ــه، ك ــق صحن عبدالخال
ــال گذشته در سوريه  ــين ايراني ديگر در اواخر آذر س تكنيس
ربوده شده بود پس از فرار از دست تروريست ها و رساندن خود 
ــفارت ايران در تركيه، بامداد ديروز به تهران بازگشت.  به س
پيش از اين نيز چهار نفر ديگر از مهندسان كشورمان از دست 
ــت ها آزاد شده بودند و دو مهندس ديگر همچنان در  تروريس

بند معارضان سوري هستند. /  ايسنا

 دعوت از شاهان عربستان و بحرين
 از طريق كانال ديپلماتيك

ــران از ملك  ــالمي اي ــوري اس ــه رئيس جمه دعوتنام
ــاه عربستان و شيخ حمد بن عيسي آل خليفه، شاه  عبداهللا، ش
ــران عدم تعهد در تهران  ــن براي حضور در اجالس س بحري
ــاه  ــد. دعوتنامه ش از طريق كانال ديپلماتيك تحويل داده ش
ــط معاون وزير خارجه ايران به وزير  ــتان قرار بود توس عربس
ــود كه بعد از اجراي حكم  ــتان تحويل داده ش خارجه عربس
ــفر امير عبداللهيان  ــتان س اعدام برخي اتباع ايراني در عربس
به جده لغو و دعوتنامه از طريق كانال ديپلماتيك ارسال شد. 
ــديد رژيم آل خليفه در سركوب  ــونت ش همچنين در پي خش
ــاه بحرين نيز توسط فرستاده ويژه  مردم بحرين، دعوتنامه ش

رئيس جمهور ارائه نشد./  مهر

پرونده مرتضوي امروز در ديوان 
عدالت اداري بررسي مي شود 

موضوع شكايت تعدادي از نمايندگان مجلس، نسبت به 
انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان مديرعامل صندوق تامين 
اجتماعي، امروز در هيات عمومي ديوان عدالت اداري بررسي 
مي شود. به گفته مديركل حوزه رياست ديوان عدالت اداري، 
بررسي هاي كارشناسي درباره اين پرونده در كميسيون هاي 
ــت و امروز  ــي ديوان عدالت اداري صورت گرفته اس تخصص

در هيات عمومي ديوان مطرح خواهد شد. /  ايرنا

 انتقاد كهنه سربازان حامي صلح
 از تحريم  ايران

ــازمان  ــي صلح كه يك س ــربازان حام ــازمان كهنه س س
ــت و حدود 5000 عضو از تمامي اياالت آمريكا و  مردم نهاد اس
برخي ديگر كشورها دارد در بيانيه اي با تاكيد بر اين كه تحريم 
ــته اي ايران نيست، لغو فوري تحريم هاي  راه حل برنامه هس
ــتار شد.در اين بيانيه آمده است:   اقتصادي عليه ايران را خواس
ــي فاجعه بار در خاورميانه قرار  ــتانه جنگ ما يك بار ديگر در آس
داريم. آمريكا و متحدانش در اروپا و خاورميانه بويژه عربستان و 
قطر، به طور عمد سوريه را به سمت جنگ داخلي مخربي سوق 
مي دهند كه هدف از آن فروپاشي رژيم اسد، متحد دولت ايران 
به عنوان پيش درآمدي براي منزوي كردن ايران و آماده كردن 

زمينه براي حمله نظامي عليه آن كشور است. /  ايسنا

سفر غيرمنتظره وزير خارجه سوريه به تهران 
صالحي: رژيم صهيونيستي پيشتاز بركناري دولت سوريه و به هم ريختگي اوضاع اين كشور است  

كمي از سياست رهبر انقالب :هيچ بن بستي 
وجود ندارد

ادامه از صفحه اول
ــان رسيدن به باور و موقعيت بستن اختياري دِر چاه هاي  ايش
نفت و توقف خام فروشي مواد خام و معدني را بسيار مهم ارزيابي 
ــيدن به اين شرايط، با تكيه بر علم و از طريق  و تأكيد كردند: رس

شركت هاي دانش بنيان امكان پذير است.
ــه در معاونت  ــالمي اقدامات انجام گرفت ــر انقالب اس رهب
ــت جمهوري براي حمايت از شركت هاي  علمي و فناوري رياس
دانش بنيان را دلگرم كننده خواندند و افزودند: برخي نقاط ضعف 
و مشكالت نيز وجود دارد كه بايد شناسايي و سريعا برطرف شوند. 
ــاره به مطالب ارائه شده از جانب  حضرت آيت اهللا خامنه اي با اش
ــتم هاي سنتي و قديمي اعتبارسنجي  محققان و نوآوران، سيس
ــود بيمه هاي خاص به  ــات پولي و نب ــرف بانك ها و مؤسس از ط
منظور حمايت از خطرپذيري شركت هاي دانش بنيان را از جمله 
ضعف ها برشمردند و خاطرنشان كردند: دستگاه هاي دولتي بايد 
ــايي نخبگان فكري و حمايت از آنها،  با رصد اختراعات و شناس

زمينه ايجاد شركت هاي دانش بنيان جديد را به وجود آورند.
ــاره به سرمايه گذاري برخي كشورهاي خارجي  ايشان با اش
ــتعدادهاي داخلي، لزوم جلوگيري از  براي شناسايي و جذب اس
ــوق ها و حمايت هاي  اين پديده را از طريق منطقي و ايجاد مش
ــائلي كه در زمينه  ــان كردند و افزودند: يكي از مس الزم خاطرنش
ــدن قانون  ــود دارد، اجرايي نش ــان وج ــركت هاي دانش بني ش
ــي آن بايد  ــه آيين نامه اجراي ــت ك ــت از اين شركت هاس حماي
هرچه زودتر ابالغ شود. تشكيل بانك اطالعات براي شناسايي 
توانايي هاي علمي كشور و همچنين كاستي ها، گسترش عرصه 
ــركت هاي دانش بنيان و تقويت بخش خصوصي در  فعاليت ش
ــركت هاي دانش بنيان از نكات ديگري بود كه رهبر انقالب  ش

اسالمي به آنها اشاره كردند.
حضرت آيت اهللا خامنه اي پايه گذاري اقتصاد كشور بر توليد 
ــركت هاي دانش بنيان را زمينه ساز رسيدن به  ثروت از طريق ش
ــن تقويت روحيه خودباوري،  ــدرت واقعي اقتصادي و همچني ق
ــتند و  ــي دانس خوداتكايي و هويت ملي و در نهايت قدرت سياس
ــان كردند: بايد با ايجاد زمينه هاي الزم و هموار كردن  خاطرنش
ــرمايه را به  ــير، نخبگان و زبدگان و اهل علم و صاحبان س مس
ــويق كرد.ايشان افزودند:  تشكيل شركت هاي دانش بنيان تش
ــركت دانش بنيان كه در  ــكيل 20 هزار ش بايد افق باالتر از تش
ــده است،  مد نظر قرار گيرد. در ابتداي  برنامه پنجم پيش بيني ش
ــن ديدار ده نفر از محققان، متخصصان و نوآوران عرصه علم  اي
ــئوالن و فعاالن شركت هاي دانش بنيان به بيان  و فناوري و مس
ديدگاه هاي خود درخصوص شركت هاي دانش بنيان، حوزه علم 

و فناوري و برخي مسائل مربوط به آنها پرداختند.

همزمان با سفر وزير خارجه سوريه به تهران، 245 نماينده 
ــوريه  ــس در بيانيه اي ضمن حمايت از دولت و ملت س مجل
ــوراي اسالمي ايران  تاكيد كردند: ما نمايندگان مجلس ش
ــرائيل و غرب  از اين كه دخالت ها و توطئه هاي آمريكا، اس
ــاي همه جانبه رژيم هاي مرتجع از يك طرف و  و حمايت ه
ــونت طلب كه آلت دست قدرت هاي  گروه هاي تندرو و خش
ــالمي قرار گرفته اند از طرف ديگر، به نتيجه نرسيده  ضد اس
ــت، مسرت و حمايت خود را از دولت سوريه اعالم كرده  اس

ــد بزرگ مي خواهيم تا در اين ماه مبارك رمضان  و از خداون
مشكالت مسلمانان را برطرف كند.

ــوريه كه  ــت: البته دولت س ــه اين بيانيه آمده اس در ادام
ــم و مدافع و حامي  همواره در خط مقدم مبارزه با صهيونيس
ــت بايد انتظار توطئه هاي صهيونيستي را  مقاومت بوده اس
ــتقامت است كه مي تواند  ــته باشد اما قطعا مي داند اس داش
همه توطئه ها را خنثي كند و اتكا به خداوند بزرگ، پيروزي 

قطعي را در پي دارد.

حمايت نمايندگان از ملت و دولت سوريه
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