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ЈЕКАТЕРИНБУРГ – Ирак је и даље окупиран, поредак у Авганистану је све слабији,
палестински проблем остаје нерешен, а САД су захваћене кризама без наде за решење,
изјавио је ирански председник Махмуд Ахмадинеџад на пленарној седници Шангајске
организације за сарадњу (ШОС).

  

„Ни земље савезници САД нису у стању да се изборе са тим кризама”, рекао је ирански
председник са говорнице на скупу у руском граду Јекатеринбургу, додајући да
међународни политички и економски догађаји, као и нереди, сведоче о томе да се
међународни политички и економски поредак „предаје”.

  

„Убеђени смо да садашњи проблеми проистичу из концептуелних разлика и постојеће
политичко-економске структуре крећу се ка крају свог управљања светом”, истакао је
Ахмадинеџад, додајући да је „апсолутно очигледно” да је дошао крај епохе империја,
пренео је Итар-Тас.

  

По речима иранског председника, политичка нестабилност у сваком региону утиче на
друге, и као примере навео окупирану Палестину, Авганистан и Ирак.

  

Потребно је доносити „објективне одлуке” што ће „допринети стабилизацији и
побољшању положаја у свим земљама”, рекао је Ахмадинеџад, преноси руска агенција.

  

По његовим речима, ШОС има потенцијал да игра важну улогу у решавању економских
проблема.

  

Та организација, користећи срећну околност што располаже огромним природним
ресурсима као што су нафта, гас и технологије, људски ресурси и културне вредности и
друге способности, може да игра авангардну улогу у решавању економских и политичких
проблема, отвори пут за позитивне промене економског, политичког и културног
уређења.
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Председник Ирана је, истовремено, изразио спремност те земље на плодоноснију
сарадњу са Шангајском организацијом за сарадњу, у којој има статус посматрача.

  

„Исламска Република Иран, узимајући у обзир њен геополитички и економски положај у
региону и ослањајући се на своје економске, културне и политичке потенцијале, спремна
је на ширење и продубљавање односа са ШОС и земљама чланицама још више него
раније”, рекао је Ахмадинеџад.

  

(Танјуг)
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