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 همانطور که پیش بینی می شــد، آمریکا حمــات »مقطعی« و 
»پر ســروصدایی« را به چند نقطه از سوریه )در سه استان حمص، 
دمشق و حماه( انجام داد تا به گفته »نیکی هیلی«، نماینده آمریکا در 
ســازمان ملل نشان دهد، »ترامپ مرد عمل است و زمانی که خطوط 
قرمزی را مشخص می کند، اگر کسی وارد آن خطوط شد، آن را بی پاسخ 
نمی گذارد.«)!( این حمله درست مثل حمله سابق ترامپ به بهانه حمات 
شیمیایی صورت گرفت و فقط سروصدا داشت؛ و به قول ستون نویس 

روزنامه انگلیسی »گاردین«، کسی دستاورد آن را ندید! 
حمله موشکی آمریکا به سوریه که با مشارکت فرانسه و انگلیس 
صورت گرفت و طی آن حدود 100 موشــک به خاک سوریه شلیک 
شد، فقط 3 زخمی داشت و 70 درصد موشک ها نیز در آسمان منهدم 
گردید. این حمات اگرچه »بی خاصیت«، »پر سروصدا«، پر هزینه و 
در یک کام »صرفا سیاسی« بود اما در بطن خود حاوی نکات، پیام ها 
و پی آمدهایی بود که تبیین بخشی از  آنها موضوع این نوشتار است.

شــاید مهمترین نکته نهفته شده در این موشک پرانی ها! پیامی 
بود که حمله کنندگان قصد داشتند به گوش ایرانیان برسانند. »جان 
بولتون«، مشــاور امنیت ملی آمریکا که عده ای در کشور با روی کار 
آمدنش، سروصدای زیادی به راه انداختند! ساعاتی پس از این حمله 
توئیت کرد: »سوریه فقط یک سایه است، هدف اصلی ایران است.« راز 
واکنش قاطع و سریع رهبر انقاب به این حمله موشکی و پاسخشان 
به این سه کشور که سرانشان را هم جنایتکار خواندند، می تواند در 
همین نکته نهفته باشد. رژیم صهیونیستی، آمریکا به همراه انگلیس 
و فرانسه با ادبیات های متفاوت به کرات اعام کرده اند نگران ریشه کن 
شدن تروریســت های تکفیری در منطقه به ویژه سوریه و در نتیجه 
افزایش نفوذ و اقتدار ایران هستند و اینکه »به هر قیمتی که شده اجازه 
نمی دهیم، ایران در سوریه حضور داشته باشد....بزرگترین خطری که 
امروز اسرائیل را تهدید می کند، تقویت نفوذ ایران در سوریه و مرزهای 

اسرائیل پس از داعش است.«
از این دریچه، حمله رژیم صهیونیستی به پایگاه »تی-4« حمص 
که به شهادت 7 مدافع ایرانی حرم منجر شد نیز با حمات موشکی 
آمریکا، فرانسه و انگلیس به سوریه و پیام تهدیدآمیزش علیه کشورمان 
مرتبط است. رسانه های غربی و صهیونیستی در واکنش به این حمله 
بی ســابقه که چند روز قبل از حمات آمریکا به سوریه و از آسمان 
لبنان انجام شد، نوشــتند، اسرائیل قصد دارد با این حمله به تهران 
پیام بدهد ادامه حضور ایران در سوریه را تحمل نمی کند. اگرچه این 
تحلیل نیز وجود دارد که هدف کوتاه مدت صهیونیست ها از حمله به 
مدافعان ایرانی حرم، واداشتن کشورمان به پاسخ و وارد کردن آمریکا 
به معرکه بود که با هوشمندی جمهوری اسامی ایران این توطئه، نقش 
بر آب شد؛ به هر تقدیر هدف هر چه بوده باشد، تردیدی وجود ندارد 

که این جنایت، بی پاسخ نخواهد ماند: 
»ایران ما را متهم به حمله به اهداف ایرانی و قتل نیروهایش می کند. 
معتقدم باید تهدیدهای آنها را جدی گرفت. با شناختی که از ایرانی ها 
دارم، وقتی که تهدید می کنند، تهدیدشان را عملی می کنند.« )دانی 
یاتوم، رئیس پیشین موساد- دیروز(... »سرویس های امنیتی اسرائیل 
در هر لحظه منتظر پاسخ ایران هستند؛ آنها می گویند همین که ایران 
تلفات خود در تی-4 را رسانه ای کرد، یعنی تل آویو منتظر پاسخ باشد.« 

)روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت- دیروز(
در کنار این پیام و رجز خوانی هــای بعد از این حمله به ویژه از 
سوی نتانیاهو، ترامپ و مایک پنس، باید به این نکته هم توجه داشت 
که، آمریکایی ها، در جریان برنامه ریزی برای حمله به خاک سوریه، به 
شدت مراقب این بودند که به اهداف ایران و متحدانش آسیبی نرسد: 
»یک مسئول آگاه در کاخ سفید به ما خبر داد در میان لیست اهدافی 
که واشنگتن به آنها یورش برده، مواضع ایران و روسیه وجود نداشته 

است.« )العربیه-دیروز( 
بی آبروتر شدن شورای امنیت سازمان ملل، از پیامدهای دیگر این 
حمات موشــکی بود. فراموش نکنیم که این تجاوز به بهانه حمات 
شیمیایی »دوما« صورت گرفت. حماتی که تا این لحظه هیچ سندی 
درباره مشارکت دولت سوریه در آن پیدا نشده چرا که هنوز تحقیقاتی 
در این باره آغاز نشده است! و در مقابل اسناد و شواهد زیادی هست 
که نشــان می دهد این حمات توطئه ای از سوی همین کشورهای 
حمله کننده به سوریه بوده تا به تروریست های در حال احتضار تنفس 
مصنوعی بدهند. )به عنوان یک نمونه مراجعه شود به اظهارات مهم 

ژنرال جاناتان شاو، رئیس سابق نیروهای ویژه انگلیس( 
حمله کنندگان به ســوریه کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه 
یعنی سه عضو دارای حق وتوی شورای امنیت سازمان ملل هستند! 
نیکی هیلی در همان صحن جلسه شورای امنیت گفت که این قطعنامه 
چه رای بیاورد و چه نیاورد، علیه ســوریه وارد عمل خواهد شد! این 
کشورها که خود را فاتحان جنگ جهانی می دانند، پس از جنگ خود 
قوانین سازمان ملل و شورای امنیت را نوشته و برای خود حق وتو قائل 
شــده اند، اما وقتی از این ساز و کار طرفی نبستند، قوانین خود را به 
راحتی نیز زیر پا گذاشتند و آبرویی برای سازمان ملل و خود نگذاشتند.
به هر تقدیر، اگر بپذیریم که هدف اصلی آمریکا و نوچه هایش از 
تجاوز آشکار به سوریه، خط و نشان کشیدن برای ایران و متحدانش 
بوده و این امر بدیهی را هم بپذیریم که عصر، عصر قانون جنگل است و 
کشورهای زورگو به قوانینی که خود تدوین کرده اند هم، عمل نمی کنند، 
آیا صحبت کردن از برجام 2 و مذاکره بر ســر توانایی های نظامی و 
موشکی مان از قضا با همین ســه کشور! عقانی است؟! کشورهایی 
که پرونده ســیاه برجام را هم در کارنامه سیاه و بلند بدعهدی های 

خود دارند.
در این ماجرا، نقش دالرهای سعودی )نه خود سعودی ها( را نباید 
کمرنگ دید. ترامپ خیلی واضح و روشن اعام می کند امثال بن سلمان، 
گاوهای شیردهی هستند که باید دوشیدشان و وقتی شیرشان خشک 
شد، باید ذبحشان کرد. حمله به سوریه از سوی سه کشوری صورت 
گرفته که طی چند ماه گذشته با هم مسابقه »سعودی دوشی« داشته اند. 
گزارش های متعددی وجود  دارد که نشان می دهد این حمات با هزینه 
سعودی ها صورت گرفته چرا که این روزها، این رژیم از هیچ تاشی برای 
نزدیکی به رژیم صهیونیستی دریغ نکرده است. نمونه آن گزارش دیروز 
رسانه های رسمی سعودی درباره اجاس اتحادیه عرب در »ظهران« 
عربستان است که خطاب به شرکت کنندگان آن نوشتند: »در نشست 

ظهران باید صلح با اسرائیل و مقابله با ایران مورد اتفاق قرار گیرد.«
با توجه به قرابتی که فرزندان »ابولهب« و »تئودور هرتزل« پیدا 
کرده اند، هیچ بعید نیست این حمات، به درخواست رژیم صهیونیستی 
و با هزینه آل سعود صورت گرفته باشد. یعنی طرح از اسرائیل، هزینه 
با آل ســعود و اجرا با آمریکا، فرانسه و انگلیس! اگر این فرضیه قوی 
را قبول کنیم، باید گفت، در این ماجرا بازنده اصلی همین سعودی ها 
هستند. برای درک این مسئله، کافی است نگاهی به قیمت موشک هایی 
بیندازیم که به خاک سوریه شلیک شد و تنها 3 زخمی بر جای گذاشت! 
گفته می شود قیمت هر یک از موشک های شلیک شده به سوریه یک 
و نیم میلیون دالر است که اگر در 105 موشک شلیک شده ضرب شود 
می شود چیزی حدود 158 میلیون دالر! با توجه به میزان کم خسارات، 
تاش آمریکایی ها به نزدیک نشــدن به اهداف ایرانی، یافت نشدن 
دســتاوردهای این حمات و پاسخی که از ایران گرفتند و صد البته 
خواهند گرفت، می توان نتیجه گرفت، این بار هم سر سعودی ها کاه 
گشادی رفته چرا که بن سلمان به درخواست ترامپ چیزی نزدیک به 
4 میلیارد دالر به آمریکایی ها داده است تا این کشور از سوریه خارج 

نشود! رقمی که به انگلیس و فرانسه داده پیشکش!
این رخداد، درس مهمی هم به همه ما ایرانی ها به ویژه دولت محترم 
داد و آن اینکه، در دنیای سیاست منهای اخاق، قدرت ها برای قانون، 
منطق، دیپلماسی، مذاکره و وعده هایی که می دهند، پشیزی ارزش 
قائل نیستند و برای رسیدن به هدف، حاضرند دست به شیطانی ترین 
جنایات بزنند و با ساح های شیمیایی مردم بی دفاع را قتل عام و سپس 
اعام کنند، به خاطر اخاق به سوریه حمله کرده اند!  اینکه، در چنین 
دنیای بی رحمی، با اقتدار اســت که کارها پیش می رود نه با لبخند و 
دیپلماسی و دشمن دیپلماسی بدون قدرت و اقتدار را»ضعف« برداشت 
می کند.  اینکه، کسانی که می گویند »دنیای فردا، دنیای گفتمان ها است 
نه موشک ها« تا نتیجه بگیرند باید مذاکرات موشکی را هم کلید زد، یا 
خوش خیال و خام اندیشند یا به خیانت در میدان دشمن بازی می کنند، 
چرا که امروز، دنیای موشــک است و دنیای گفتمان با کشورهایی با 

مختصات آمریکا، انگلیس و فرانسه تمام شده است.

دنیای فردا دنیای موشک هاست 
نه گفتمان ها!

شناسایی!

جعفر بلوری

* حمله کشــورهای جنایتکار آمریکا، انگلیس و فرانسه به سوریه آن هم در 
سالروز بعثت پیامبر اکرم)ص( نشان از خصومت آنها با اسالم دارد. امیدواریم 
این حادثه موجب بیداری همه مسلمانان در جهان گردد و بتوانند از دشمنان 

اسالم انتقام بگیرند.
0912---1887
* آمریکا و متحدانش با حمله نظامی به سوریه وجهه ای منفورتر پیدا کردند. 
مردم ایران این جنایتکاران را می شناسند. امیدوارم مسئولین کشورمان نیز 
شــناخت بهتری از غربی ها پیدا کرده باشند و دیگر امتیازهای یک طرفه به 

چنین دشمنانی ندهند.
ذوالفقاری
* آنچه در حمله احمقانه آمریکا و متحدانش به ســوریه دیده می شــود این 
اســت که آنان از فرط درماندگی با ترس و واهمه عمل کردند و به شدت از 
عواقب آن هراس داشــتند. البته حق داشــتند چون حاال باید منتظر پاسخ 

جبهه مقاومت باشند.
021---3152
* ناکامی و شکست آمریکا و انگلیس و فرانسه )محور شرارت و جنایت( در 
حمله به سوریه و ســاقط شدن اکثر موشک های شلیک شده متجاوزین به 
دســت ارتش سوریه، به خوبی از اقتدار و هوشمندی و برتری نظامی ارتش 
ســوریه حکایت دارد. ارتش ســوریه به جبهه جنایتکار این سه کشور پلید 
فهماند پا را از گلیم خود درازتر نکنند و اال با پاســخ آتشین و کوبنده ارتش 
سوریه روبرو می شوند و شکست و بی آبرویی نصیب آنان و نیز گاو شیرده شان 

یعنی آل سعود می شود که تأمین کننده هزینه آنهاست.
0918---0291
* حمله های اخیر از سوی دشمنان به سوریه ثابت می کند کشورهای غربی 
به ویژه آمریکا از شکست داعش در منطقه سخت ناراحت هستند. البته باید 

هم عصبانی باشند.
0914---9915
* حمله آمریکا به ســوریه در روز مبعث که عید مسلمانان می باشد توهین 
به یک ونیم میلیارد مسلمان در جهان محسوب می شود دولت ایران نباید به 

محکومیت زبانی این جنایت اکتفا کند.
0913---7471
* مســئولین ما فرش های قرمز فراوانی برای مقامات انگلیســی، فرانسوی 
و... پهــن کردند اما آنان جبهــه مقاومت را بارها هدف حمله قرار دادند و از 
تروریست ها حمایت علنی می کنند، پهن کردن فرش قرمز برای این کشورها 

در ایران اسالمی دیگر باید خاتمه پیدا کند.
021---9290
* گویا قرار نیســت کاســبان برجام از بدعهدی جنایتکاران و جنگ افروزان 
شیطان بزرگ و اروپایی های خبیث عبرت بگیرند. امروز به آلمان روی آورده اند 
که در صحنه نظامی در پرتاب موشــک به ســوریه همراهی نکرد ولی آن را 
مورد تأیید قرار داد تا بلکه از این طریق آمریکای جنایتکار را به اجرای برجام 
بدفرجام متقاعد کنند. در حالی که محال است آلمان همراهی واقعی داشته 
باشد. به خداوند قادر مطلق اتکا کنید و این قدر تجربه شده ها را نیازمایید.
نیکنام
* عزت ایرانیان با برجام به ســخره گرفته شده است. اکنون باید هر سه ماه 
منتظر باشــیم تا ترامپ دیوانه تصمیم جدیدی برای برجام بگیرد! این چه 
توافقی اســت که ما را همواره مضطرب و ملتهب نگه می دارد ولی دشمنان 

را گستاخ تر می کند!
بخشنده-رشت
* درســی که مدافعین حرم یعنی نیروهای مقاومت به دشمنان در عراق و 

سوریه دادند تا ابد خواهد درخشید و تأثیرگذار خواهد بود.
0902---3107
* آقای سیف و روحانی آخر اسفند را آخرین تالطم بازار ارز عنوان کردند اما 
بعد از یک ماه مجددا رشــد قیمت ارز را شاهد بودیم، امیدوارم همین دلیل 
برای همراهی دیگر نمایندگان مجلس به سوال از رئیس جمهور کافی باشد.
021---6172
* مردم تهران از عملکرد چندماهه شورای شهر بی اطالع اند، در شورای شهر 
قرار نیست به مردم پاسخ داده شود که این شورا تاکنون به جز تغییر نام گاه 

مسئله آفرین چند خیابان چه دستاورد دیگری داشته است.
021---0129
* افرادی که دارای بیماری خاص هســتند از کجا و با کدام حقوق توانایی 
خریــد هر آمپول یک میلیون تومانــی را دارند. ما حقوق نجومی نداریم که 
بتوانیم چنین هزینه ای کنیم. خــدا نگذرد از برخی متولیان امور اقتصادی 
که این چنین بالیی ســر کشــور و مردم و پول ملی می آورند. پول پرداخت 

حقوق های نجومی  هست ولی برای بیماران خاص نیست؟!
0919---8147
* درمانگاه تامین اجتماعی ابتدای خیابان الهیجان- رشــت فقط 50 نفر را 
در روز پذیرش می کند و ســاعت کار این درمانگاه فقط تا ســاعت 12 ظهر 
اســت. از مسئولین در وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی درخواست 

رسیدگی دارم.
0911---9921
* دولتمردان فقط حرف می زنند چرا باید کشــور رها باشد و اقتصاد جامعه 
چنین وضع اســف باری پیدا بکند. پس پست ها را برای چه اشغال کرده اند و 

حقوق های نجومی می گیرند.
0936---1755
* ضمن تشکر از ماموران حمل زباله شهرداری منطقه 11، درخواست می شود 
رانندگان خودروهای زباله و کارگران زحمتکش شب ها سدمعبر نکنند و باعث 
اختالل رفت وآمد خودروها نشوند. متاسفانه با اینکه می توانند سد معبر نکنند 
ولی در خیابان فرعی خیابان شــهید پیران عقل برای تخلیه سطل های زباله، 

راه عبور خودروها را مسدود می کنند.
0912---4165
* جریمه نداشــتن بــرگ معاینه فنی برای خودروها ازســوی دوربین های 
راهنمایی و رانندگی 20 هزار تومان اســت اما بنده در طی مدت زمان یک 
ســاعت به همین علت 7 بار جریمه شدم که مبلغ هر کدام 50 هزار تومان 
بوده اســت. درضمن پیامکی هم برای بنده ارسال نشده بود، از مسئولین در 

راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ تقاضای رسیدگی دارم.
021---3033
* دولت باید درخصوص اســراف آب در شهرها فکر اساسی بکند. کشاورزی 

در کشور به دلیل کم آبی در وضعیت بحران است.
0918---5421
* دلجویی شــهردار محترم تنکابن از بانوی مسن سبزی فروش، نشانه درک 
درست این مســئول متواضع شهر تنکابن بود. ان شاءاهلل دیگر مسئوالن نیز 
در صورت تکدر خاطر ارباب رجوع و مردم از چنین روحیه ای متابعت نمایند.
021---2085
* جوابیه ای که شــرکت بهره برداری راه آهن شــهری به شــکایت از پخش 
موســیقی حرام در ایســتگاه های مترو داده و در روزنامه کیهان چاپ شده 
عذر بدتر از گناه است. مسئوالن به شعور ملت احترام بگذارند و عمل اشتباه 

خود را بپذیرند.
دکتر طوسی زاده

* از دســتگاه قضایی که ملجا و پناهگاه مردم اســت درخواست می شود با 
برخی کارمندان متخلف دســتگاه قضایی که بدون دلیل به ضرب و شتم با 
ارباب رجوع می پردازنــد، قاطعانه برخورد کند. اینجانب به عنوان ایثارگر و 
آزاده وقتی برای پیگیری ســارق دستگیر شده اموال خواهرم به دادگاه شهر 
آفتاب رفته بودم درحالی که با یکی از افراد در حال گفت وگو بودم یک دفعه 
دیــدم گویا صورتم را برق گرفت... چون با ســیلی محکم کارمند دســتگاه 

قضایی مواجه شدم!
آزاده و ایثارگر - ساکن بروجرد

چرا گذاشتید منابع ارز
خرج خرید ویال در خارج شود؟!

ســخنگوی دولت می گوید عده ای با منابع ارزی در کشــورهای همسایه ویال 
خریده اند.

محمدباقر نوبخت در گفت وگو با خانه ملت اظهار داشت: در حال حاضر مشکل 
این نیست که منابع ارزی ما تقلیل پیدا کرده، بلکه صادرات نفتی 50 دالر است، منابع 

صادراتی غیرنفتی 46 میلیارد دالر وجود دارد، 90 میلیارد دالر منابع ارزی داریم.
وی تاکید کرد: چیزی که باعث شــد این منابع نتوانســت پاسخ دهد، سلسله 
تقاضای های جدید غیرواقعی بوده چه آنهایی که فکر می کردند هر چه ریال دارند را 
به دالر تبدیل کنند و سفته بازی صورت گیرد، چه عده ای که فکر کنند این منابع 

را به صورت خروج سرمایه  استفاده کنند.
نوبخت گفت: ما حق نداریم منابع مردم را که از نفت و صادرات حاصل می شود 
را به آسانی در اختیار عده ای قرار دهیم تا در کشورهای همسایه خانه و ویال بخرند، 
ما حق نداریم منابع را در شــرایطی که فشــار جهانی بر جمهوری اسالمی است و 
تهدید می کنند که ما را از نظر اقتصادی تحریم خواهند کرد از دســت بدهیم بلکه 

باید مدیریت بر عرضه و تقاضا داشته باشیم.
سخنان مبهم سخنگوی دولت در حالی است که مردم انتظار دارند دستگاه های 
ذی ربط دولت، با شفافیت بگویند چه کسانی منابع ارزی کشور را خرج خرید ویال در 
کشورهای همسایه کرده اند و چرا دولت نظارتی بر این امر و مقابله با آن نداشته است؟

اتفاق نظر در آمریکا و انگلیس:
حمله به سوریه، سردرگم بوده

ســردرگمی راهبردی آمریکا و متحدانش در حمله موشکی به سوریه، موجب 
انتقاد و تردیدهای جدی در این کشورها شده است.

»جان مک کین« ســناتور ارشــد جمهوریخواه و رئیس  کمیته نیروهای مسلح 
ســنای آمریکا در واکنش به حمالت موشــکی آمریکا به سوریه با وجود این که از 
این حمله حمایت کرد گفت: »چنین حمالتی بدون وجود راهبرد مشخص از سوی 
دونالد ترامپ برای سوریه و منطقه بی نتیجه خواهد بود. حمالت هوایی ممکن است 
ضروری باشــد، اما به تنهایی و جدا از یک راهبرد نمی توانند اهداف ایاالت متحده  

در خاورمیانه را محقق کنند.
او گفت: ترامپ باید اهداف آمریکا را نه تنها در قبال مقابله با داعش بلکه در قبال 

نفوذ مخرب کشورهایی چون روسیه و ایران در سوریه مشخص سازد.
»لیندسی گراهام« دیگر سناتور جمهوریخواه کنگره نیز، با صدور بیانیه ای ضمن 
حمایت از حمله موشکی آمریکا به سوریه، ضعیف و محدود بودن این حمله را مورد 
انتقاد قرار داد و نوشت: نگرانی من از این است که وقتی گرد و غبار این حمله فرو 

بنشیند، این واکنش یک واکنش نظامی ضعیف دیده شود.
او افزود: ایران و روســیه نیز این حمله محدود را به چشــم آتش بازی مختصر 

آمریکا پیش از خروج این کشور در سوریه خواهند دید.
در همین حال بوریس جانســون وزیرخارجه انگلیس در مصاحبه با بی بی سی 
تصریح کرد: حمالت اخیر به رهبری آمریکا، مسیر جنگ در سوریه را تغییر نخواهد 

داد و بشار اسد مصمم است مسیر خود را ادامه دهد.
همچنین جاناتان مارکوس خبرنگار بی بی سی در تحلیلی نوشت: »حمالت امسال 

نسبت به حمله سال گذشته سنگین تر بود.
ســال گذشــته حمله به یک هدف بود ولی این بار به سه هدف حمله شد. در 
آن زمان آمریکا به تنهایی عمل کرده بود؛ در این حمالت اما متحدانش، بریتانیا و 
فرانسه هم به آن پیوستند. در این حمالت شمار موشک های شلیک شده به اهداف 
بیشتر از دو برابر تعداد موشک هایی بود که در حمالت سال گذشته شلیک شده بود. 
اما ســوال اساسی هنوز در جای خود باقی است؛ آیا این حمالت برای دست  یافتن 

آمریکا به هدفش که بازداشتن بشار اسد است، کافی بود؟«.
وی می افزاید: از ماه آوریل ســال گذشــته تاکنون، جنگ سوریه پایان نیافته 
است. اما دو چیز به طور اساسی تغییر کرده است؛ یکی این که اسد به طور موثری 
برنده جنگ ســوریه شد. بشار اسد شاید بر تمام قلمرو سوریه کنترل نداشته باشد 

اما با پشتیبانی ایران و روسیه، هیچ کس واقعا توانایی ایستادن در برابر او را ندارد.
دوم این که روابط میان واشنگتن و مسکو و در مجموع میان روسیه و غرب به 
طور چشــمگیری خراب تر شده است، تا جایی که حتی مقام های ارشد بین المللی 

حاال حرف از شروع »جنگ سرد« جدید می زنند.
آیا روحیه رژیم سوریه تضعیف خواهد شد و یا این که سرسختی خواهد کرد؟ 
آیا هیاهوی عمومی موجب خواهد شــد که آقای اسد به طور بنیادی تغییر اندیشه 
دهد؟ آیا روســیه، صرفنظر از این که سخنگویان دولت این کشور چه می گویند، با 

رهبر سوریه به گونه سختگیرانه تری حرف خواهد زد.
مارکوس درباره »حواس پرتی ترامپ« می نویســد: با مشــاهده برمال شدن این 
بحران از ســوی آمریکا، مــن آن را گیج کننده و در عین حــال از نقطه نظرهایی، 

نگران کننده یافتم.
به نظر می رسید که دولت ترامپ در این زمینه با فقدان وضاحت و تمرکز مواجه 
است. شاید خیلی تعجب  آور نیست که دونالد ترامپ خودش، به طور فزاینده ای گرفتار 
مشکالت داخلی شده.  به خصوص زمانی که اتهام ها و ادعاها درباره سوءرفتار و روابط 

غیراخالقی گذشته اش دوباره دامن گیر او شده است.
در واقع هم طی هفته گذشته در حالی که بخش اعظم جهان نگران این بودند 
که آقای ترامپ با سوریه چه خواهد کرد، رسانه های اینجا سرگرم مشکالت داخلی ای 

بودند که آقای ترامپ با آنها روبرو بود.
حرف های تند دونالد ترامپ از یک حمله نظامی بزرگ به رژیم اســد حکایت 

داشت اما آنچه در عمل رخ داد، بسیار کمتر از آن حد بود. سوال بزرگتر این است 
که حمالت اخیر تا چه حدی وضعیت در سوریه را تغییر می دهد؟ آیا این حمالت، 
درگیری ها در سوریه را اندکی به پایان آن نزدیکتر می کند؟ متاسفانه پاسخ تقریبا 

قطعی آن »نه« است.
فقط مدتی پیش، آقای ترامپ درباره خروج تمام نیروهای آمریکایی از ســوریه 
حرف زد ولی تنها چند روز بعد از آن به نظر می رسید که سوریه را به یک مداخله 

گسترده نظامی تهدید می کند. در موضع دولت ترامپ، ثبات وجود نداشته است.
مهار ایران تقریبا یگانه رویکرد ثابت اداره ترامپ بوده است، اما حتی در همین 
مورد هم استراتژی منسجمی نداشته است. رئیس جمهور ترامپ در بیانیه ای بعد از 
حمالت اخیر یک بار دیگر تاکید کرد که آمریکا قصد حضور دائمی در سوریه را ندارد.

روشن است که او امید داشت که دیگران این بار را متحمل شوند و آمریکا بتواند 
صحنه را ترک کند) این دیگران چه کســانی هستند؟( بعد یک بیانیه کلی درباره 
پیچیدگی وضعیت منطقه و جدیت مسائل آن صادر شد که به سختی می شد عالقه ای 
به یک حضور بلندمدت در سوریه را در آن دید. اگر پیام هایی که از واشنگتن می رسد 

اینها باشند، پس روسیه چرا باید نگران باشد؟ 
جوانک سعودی! از مهترانت بپرس
صدام در کدام مزبله دفن شده؟

»نشســت مشترک بن سلمان ولیعهد خام اندیش سعودی با آن عفریته بدکاره 
رجوی در پاریس مصداق ضیافت گرازهایی را می ماند که خنج کشــانه، خونجویی 

نوینی را کامجوئی می کنند.«
داریوش سجادی همکار ســابق نشریات اصالح طلب ضمن انتشار مطلب فوق 
نوشــت: اگر عاقلی در حلقه سفاهت ریاض باقیمانده به این سلمان بی مقدار بگوید؛ 
جوانک! پیش از تو و بزرگ تر از تو »صدامکی« بود که همچون سفاهت امروز تو با 
آدمخواران رجوی بســت تا خوش باورانه در فردائی نزدیک با آن هیوالها در تهران 

رقص شمشیر کنند.
از مهترانــت بپرس آن »صدام« اینک در کجای تعفن تاریخ دفن شــده؟ و آن 

مسعودک آنک در کدام مزبله ای گور به گور شده!؟
بی مقدار! ریســمان ظلم تان از کلفتی پاره می شود! اندازه نگه دار و شعور بورز و 

بفهم که جایی که عقاب پر بریزد از پشه الغری چه خیزد!؟
بن سلمان! ما ایرانیان از نسل سلمانیم. همان حواری خاص رسول اهلل که شیوه 

خوب جنگیدن را بلدیم. آیا تو شیوه خوب مردن را بلدی؟ بسم اهلل.
عضو کارگزاران خواب بود

وقتی موشک های اروپا سر مردم ما فرود می آمد؟!
یــک عضو غربگرای حــزب کارگزاران، از موضع وکیل  مدافع غرب، خواســتار 

عقب نشینی از حوزه توانمندی های دفاعی و موشکی شد.
احمد نقیب زاده چند هفته قبل در مصاحبه با »دیپلماســی ایرانی«، و درباره 
زمزمه هــای جدید در غرب برای تحریم ایران می گوید: زمانی که وزیر امور خارجه 
فرانسه از سفر به ایران دست خالی بازگشت، تقریبا می شد حدس زد که اروپایی ها 

چنین واکنشی را از خود نشان خواهند داد.
وی بــا بیان اینکه اروپا برخالف آمریکا تمایلــی به جنگ جدید در خاورمیانه 
ندارد، افزود: در سایه این نکته و نیز جلوگیری از لغو برجام در صورت خروج آمریکا 
این راهکار )بسته تحریمی( از جانب فرانسه، آلمان و انگلستان طرح شد. به نظرهم 
می رســد که اروپا برای تعدیل شــرایط هم که شده در اعمال تحریم های خود ضد 

ایران جدی خواهد بود)!(
نقیب زاده در ادامه توصیه سیاســت های خصمانه، و ضــد ایرانی اروپا گفت: 
اروپا در فکر پایبندی همه طرف ها به برجام به هر قیمتی است. لذا اروپایی ها در 
موازات پیگیری حفظ توافق هسته ای، سعی دارند تا سایر عوامل برهم زننده این 
توافق به حاشیه برود. در نتیجه، هم دیدار با ترامپ و هم تحریم علیه ایران نوعی 
ســوپاپ اطمینان برای حفظ برجام از جانب اروپا اســت. واقعیت اینجا است که 
تاکنون تهران در دیپلماســی موشکی خود قدری غیرشفاف عمل کرده و تاکنون 
برد نهایی موشکی خود را تعیین نکرده است. ما باید این واقعیت و کم کاری خود 
را بپذیریم. این کم کاری ما ســبب نگرانی در میان اروپا و آمریکا شــده و همین 
نگرانی به یک دغدغه جدی بدل شده است که احتمال افزایش و بدون توقف توان 
موشکی ایران در سال های آتی به جایی خواهد رسید که اروپا نیز در تیررس توان 

موشکی ایران قرار بگیرد.
وی ادامه می دهد بر پایه گزارش ها و آمار منتشر شده میزان عملیات حزب اهلل 
لبنان و ســایر گروه های وابسته به ایران در سوریه و سایر کشورهای منطقه بعد از 
دریافت پول هایی که برجام آنها را آزاد کرده و در اختیار تهران گذاشته دو برابر شده 
است؛ لذا اروپا هم با رصد این گزارش ها و آمارها شاهد افزایش روز افزون نگرانی های 

خود از گسترش دامنه انتظارات ایران است.
وی همچنین گفت: ما حقیقتا در برخی از مواقع کوتاهی هایی را صورت دادیم 

و باید کارهایی را انجام می دادیم که نکردیم.
نقیب زاده  پیش از این هم خواستار عقب نشینی درحوزه موشکی و نفوذ منطقه ای 
و تدوین برجام های جدید شده بود. و این در حالی است که همان برجام هسته ای 
جز واگذاری انبوه امتیازات و دریافت مشتی وعده توخالی برای ما هیچ در بر نداشت. 

چنان که اخیرا عباس عراقچی معاون وزیر خارجه تأکید کرد انتظارات مردم از برجام 
برآورده نشد و طرف مقابل به تعهدات عمل نکرد.

از سوی دیگر رسمیت بخشــیدن به اظهار نگرانی اروپا توسط عضو کارگزاران 
در حالی است که طی چند دهه اخیر، این کشورهای اروپایی )فرانسه و انگلیس و 
آلمان( بوده اند که به دشمنی علیه ملت ما )از جمله در جنگ تحمیلی( پرداخته و 
به رژیم متجاوز صدام کمک کردند و به تأمین موشــک و هواپیمای جنگی و بمب 

شیمیایی برای رژیم بعث پرداختند.
گفتنی اســت این موضع گیری عضو کارگزاران مربوط به قبل از حمله موشکی 
آمریکا به سوریه است. قطعا اگر سوریه، یک چهارم قدرت موشکی ایران را داشت، 

آمریکایی ها جرئت حمله موشکی را به خود نمی دادند.
طبعا با ماجرای عبرت آموز اخیر، اهمیت برنامه موشکی بازدارنده برای همه اهل 
انصاف آشــکار شــده، مگر اینکه داستان خود را به خواب زدن باشد که آن موضوع 

دیگری است.
گرای هد ف های حمله در سوریه را

بازرس ها دادند
»در نشســت شورای امنیت پیرامون تجاوز نظامی آمریکا، انگلیس و فرانسه به 
ســوریه، بشار جعفری از واقعیتی پرده برداشت که رسانه ها کمتر به آن پرداختند. 
نماینده سوریه در ســازمان ملل اذعان کرد که کشورهای متجاوز به نقاطی حمله 
کردند که در سال گذشته دو بار توسط سازمان منع گسترش سالح های شیمیایی 

بازرسی شده بود.«
به گزارش رجانیوز، جاسوسی زیر بیرق سازمان های بین المللی ازجمله پدیده هایی 
است که کشورهای نظام سلطه در دهه های اخیر از آن بهره می برند. جمهوری اسالمی 
ایران نیز در ماجرای درز اطالعات دانشمندان هسته ای توسط آژانس بین المللی انرژی 
اتمی که نهایتا به شهادت تعدادی از آنها چون دکتر مجید شهریاری انجامید، به طور 

محسوسی این پدیده را تجربه کرده است.
اما جدیدترین نمونه این مسئله را می توان در سوریه یافت؛ حمله آمریکا، انگلیس و فرانسه 
 به نقاطی در سوریه که سال پیش توسط سازمان منع گسترش سالح های شیمیایی 
 Organization for the prohibition of Chemical Weapons - OPCW( (
بازرســی شده، این فرضیه را تایید می کند که هدف از بازرسی ها، شناسایی اهداف 
ارزشــمند برای کشورهای نظام سلطه است تا آمریکا هر زمان که دلش خواست با 

خیالی راحت به بمباران این اهداف بپردازد!
بشــار جعفری با اشاره به این واقعیت می گوید: ساختمانی که شما )آمریکا، 
انگلیس و فرانسه( به آن حمله کردید، در سال گذشته دو بار بازرسی شده بود 
و سند رســمی وجود دارد که سوریه هیچ فعالیت شــیمیایی در این سایت ها 
نداشــته اســت. این گزارش در این سازمان ثبت شــده است که می گوید هیچ 
فعالیت شیمیایی در این سایت ها نبوده است. این اتهامات در مورد تولید سالح 

شیمیایی از کجا می آید؟
مشخصا آنچه به ذهن می آید این است که بین بازرسی و حمله نظامی ارتباط 
کامال مستقیم وجود دارد! وقتی اطالعات دقیق و شفاف از طریق بازرسی ها به دست 
بیاید و توان حمله نیز در کشورهای سلطه گر وجود داشته باشد دیگر درنگی برای 
انجام حمله صورت نخواهد گرفت. روز گذشته به ذهن کسی هم خطور نکرد که اگر 
واقعا آمریکا به انبار سالح های شیمیایی حمله کرده پس چرا خبری از انتشار عوامل 

شیمیایی پس از بمباران در نقاط مختلف سوریه نیست؟!
در نتیجه مدیریت این چنینی، شرایط طوری رقم می خورد که با کمک بازرسان 
- درواقع جاسوسان - یک نهاد بین المللی، آمریکا به عنوان نقض کننده ابدی معاهده 
منع گسترش سالح های شیمیایی و یکی از اصلی ترین کشورهای استفاده کننده از 
این ســالح در طول تاریخ، به بهانه مبارزه با تســلیحات شیمیایی به سوریه تجاوز 
نظامی می کند آن هم با این وجود که دمشــق در سال 2013 سالح های شیمیایی 

خود را تحت نظارت همین نهادهای بین المللی از مرزهایش خارج ساخته است!
با این شرایط آیا هنوز هم می توان تئوری افرادی در داخل کشور که می گویند 
»ما که چیزی برای پنهان کردن نداریم و یا اقدام خالفی انجام نمی دهیم پس چرا 
باید از اجرای پروتکل الحاقی و نظارت های فراپروتکلی واهمه داشــته باشــیم« را 

عاقالنه دانست؟!
آرمان: تغییر تیم اقتصادی دولت

ضروری است
یک روزنامه اصالح طلب با اشاره به آشفتگی و سوءمدیریت در بازار ارز نوشت: 

تغییر در تیم اقتصادی دولت ضروری است.
آرمان از قول  هادی حق شــناس معاون ســازمان بنادر و دریانوردی نوشت: ما 
نیروی انســانی کمی نداریم ولی مدیرانــی نداریم که بهره وری اقتصادی را افزایش 
دهند. بهره وری رابطه مســتقیمی با تدبیر مدیــران بنگاه های اقتصادی و مدیران 

دستگاه های اجرایی دارد.
حق شــناس ضمن رد برخی آمارهای دولت درباره نرخ ارز گفت: کاهش قیمت 
دالر در صورتی امکان پذیر است که نرخ تورم به زیر 5 درصد کاهش یابد و نقدینگی 
باالتر از 10 درصد نباشد و رشد اقتصادی به باالتر از 5 درصد برسد. اگر در طول یک 
ســال این اتفاق در اقتصاد ایران رخ دهد، می توان انتظار کاهش نرخ دالر را داشت. 
در غیر این صورت مشکل نرخ ارز همچنان پابرجاست. درحال حاضر عواملی چون 
تورم حدود 10 درصد و نقدینگی حدود یک میلیون و 400 هزار میلیارد تومانی در 
اقتصادی که 3 تا 4 درصد رشد دارد، نمی گذارد قیمت دالر کاهش یابد. اصلی ترین 
عامل افزایش قیمت دالر افزایش نرخ تورم اســت. وقتی در اقتصادی تورم دورقمی 

باشد، تعدیل نرخ دالر اجتناب ناپذیر است.

گفت: برخی از مقامات غربی به طور تلویحی دارند اعتراف 
می کنند که حمله آمریکا و انگلیس و فرانســه به ســوریه با 

دریافت هزینه کالن از بن سلمان صورت گرفته است!
گفتم: اینکه مثل روز روشن است و نیازی به اعتراف 

ندارد!
گفت: وقتی بن سلمان با صراحت می گوید که برای مقابله 
با ســوریه 4 میلیارد دالر به آمریکا داده و ترامپ هم دریافت 
آن را فــاش می کنــد، دیگر چه انتظــاری دارد که خیانتش 

پنهان بماند؟! 
گفتم: چه عرض کنم؟! دو نفر با هم برای دزدی وارد 
خانه ای شده بودند که صاحبخانه متوجه شد و آنها پا به 
فرار گذاشتند، صاحبخانه به یکی از آنها گفت؛ گوساله 
بی شعور وایســتا ببینم! و طرف به دزد دیگر گفت؛ تو 

برو منو شناسایی کرده اند!

دانشمندان معزز جناب آقای دکتر سیدمحمود طباطبایی، 
جناب آقای دکتر جواد سنادی زاده

با شــکرگزاری به درگاه حضرت باریتعالی به خاطر شایســتگی کم نظیر و درخشــش 
نام پرافتخار عالیجنابان در صحنه علم پزشــکی از بــذل عنایت و زحمات آن طبیبان 
حاذق در امر تشــخیص و درمان والد بزرگوارم آیت ا... حاج شیخ عباسعلی صادقی قهاره 

صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم.
سالمتی و طول عمر عزت مندانه شما را از خداوند سبحان مسئلت می نمایم.

غالمحسین صادقی قهاره

قضایی  رئیس کمیسیون 
الحاق  گفت: الیحه  مجلس 
ایران به کنوانسیون پالرمو با 
متن اصلی آن مغایرت دارد 
نامه ای  طی  موضوع  این  و 
رئیس جمهور  بــه  خطاب 
به وی برای بررســی اعام 

خواهد شد.
نماینده  ملکشــاهی  الهیار 
مجلس  در  کوهدشــت  مردم 
به  با اشــاره  شورای اســالمی 
نشســت کمیســیون قضایی 
مجلس گفت: در نشست مذکور، 
الیحه الحــاق دولت جمهوری 
اســالمی ایران به کنوانسیون 
پالرمو )مبارزه با جرائم سازمان 
یافته فرا ملی( اعاده شــده از 
سوی شورای نگهبان مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.
قضایی  رئیس کمیســیون 
مجلــس اظهار داشــت: ایراد 
شورای نگهبان به الیحه الحاق 
ایران به کنوانسیون پالرمو این 

بود که متنی که دولت به عنوان 
الیحه پیشنهادی ترجمه کرده 
و آن را به مجلس تقدیم کرده 
با متن اصلی آن تطابق نداشته 
و دارای اختالفات زیادی است 
و در همین راستا الزم است تا 
دولت در ارائــه لوایح خود به 
مجلــس دقت الزم را داشــته 
باشد تا این اتفاق نیفتد چرا که 
ما به الیحه ای که از طرف دولت 

می آید اعتماد می کنیم.
به گزارش فارس، ملکشاهی 
خاطرنشان کرد: بر همین اساس 
مقرر شــد تا نامه ای خطاب به 
رئیس جمهــور بنویســیم و از 
وی بخواهیــم که این موضوع 
را بررسی کند و ترجمه صحیح 
متن به مجلس ارائه شود و به 
زیرمجموعه ای کــه این لوایح 
را تنظیم می کنــد تذکر الزم 
داده شود چرا که این لوایح در 
هیئت وزیران بررسی و تصویب 

می شود.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس خبر داد

ایراد شورای نگهبان به الیحه پالرمو
به دلیل ترجمه غلط!

روحانــی در تماس تلفنی 
پوتیــن تاکید کــرد: حمله 
انگلیس  و  فرانســه  آمریکا، 
به ســوریه به بهانه استفاده 
از ساح شــیمیایی، اقدامی 
راســتای  در  و  تجاوزکارانه 
روحیه دادن به تروریست های 
شکست خورده در این کشور 

بوده است.
روحانی روز یکشنبه در تماس 
رئیس  پوتین«  »والدیمیر  تلفنی 
جمهور روســیه، حملــه آمریکا، 
فرانســه و انگلیس به ســوریه به 
بهانه اســتفاده از سالح شیمیایی 
را اقدامی تجاوزکارانه و در راستای 
تروریســت های  به  دادن  روحیه 
شکســت خورده در این کشــور 
عنوان کــرد و گفت: اگر تجاوز و 
بین المللی  قوانین  آشــکار  نقض 
به ســادگی و بدون پرداخت هیچ 
هزینه ای از سوی عامالن آن امکان 
پذیر شود، باید شاهد بی ثباتی های 
جدیــدی در نظــام بین الملل و 

منطقه باشیم.

وی بــا بیان اینکه »این اقدام 
تجاوزکارانه آمریکا نشان داد که با 
تروریست ها رابطه مستقیم دارند«، 
که  زمانی  آمریکایی هــا  افــزود: 
احساس کردند دست تروریست ها 
از منطقه مهمی مانند غوطه شرقی 
کوتاه شده، اینگونه عکس العمل از 

خود نشان دادند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه 
آمریکا و برخی کشــورهای غربی 
نمی خواهنــد که اوضاع ســوریه 
به راحتی به ثبات دائمی برســد، 
گفت: باید برای حل بحران سوریه 
بر ســرعت عمل در اقدامات خود 
بیافزاییم و در این راستا جمهوری 
اســالمی ایران آمادگــی دارد تا 
همکاری های خود با روسیه را در 
چارچوب های دوجانبه و سه جانبه 

افزایش دهد.
روحانی همچنین با بیان اینکه 
روابــط و همکاری هــای ایران و 
روســیه در بخش هــای مختلف 
به خوبی در حال پیشــرفت بوده 
و توسعه مناسبات تحرک شایان 

ذکری داشته اظهار امیدواری کرد 
با تالش مسئوالن دوکشور روابط 
و همکاری هــای تهران- مســکو 
بویژه در زمینه اقتصادی و تجاری 

گسترش یابد.
»والدیمیــر پوتیــن« رئیس 
جمهور روسیه نیز در این گفتگوی 
تلفنی، با اشــاره به اینکه ایران و 
روســیه در بســیاری از مسائل و 
موضوعات منطقه ای و بین المللی 
دیــدگاه مشــترکی دارند، گفت: 
حمله آمریکا و کشــورهای غربی 
با هربهانــه ای نقض  به ســوریه 
فاحش قوانین بین المللی اســت 
و این اقــدام آمریکا و متحدانش 
چیزی جز جنایــت بین المللی و 
تجاوز نبوده و بهانه کاربرد سالح 
شــیمیایی در سوریه بی اساس و 

خالف واقع است.
پوتیــن با بیــان اینکه حمله 
آمریکا به ســوریه در حالی انجام 
کمیسیون  کارشناســان  که  شد 
ســالح های  منــع  بین المللــی 
شــیمیایی بــرای بررســی وارد 

سوریه شده بودند، اظهار داشت: 
ســازمان ملل متحد برای اجماع 
میان کشــورها ایجاد شد و نباید 
تامین منافع سیاسی  راستای  در 
برخی قدرت ها باشــد چراکه اگر 
همــه بخواهند با شــیوه خود در 
عرصه بین الملل عمــل کنند، با 

هرج و مرج مواجه خواهیم شد.
وی بــا اشــاره بــه ضرورت 
انسانی  برای حل بحران  اقدامات 
در یمــن و آتــش بــس در این 
کشور، خاطرنشــان کرد: ایران و 
روسیه باید با هماهنگی بیشتر در 
راستای توســعه صلح و ثبات در 

منطقه گام بردارند.
به گزارش مهر، رئیس جمهور 
روسیه همچنین بر توسعه روابط 
و همکاری های همه جانبه تهران- 
مسکو به ویژه در بخش اقتصادی 
و تجاری تاکیــد کرد و گفت: در 
شــرایط کنونی استفاده از تمامی 
در  توانمندی هــا   و  ظرفیت هــا 
راستای گسترش روابط و مناسبات 

ایران و روسیه ضروری است.

وزیر امور خارجه کشورمان 
با انتقاد از اقدام خودســرانه، 
غیرقانونی و یکجانبه آمریکا، 
انگلیس و فرانسه در تجاوز به 
سوریه، به وزیر خارجه انگلیس 
یادآور شــد: هیچ کشوری به 
طور خودســرانه حق اجرای 
مقررات تنبیهی علیه ســایر 
کشــورها را خارج از موازین 

بین الملل ندارد.
بوریــس جانســون وزیر امور 
خارجه انگلستان در تماس تلفنی 
با محمد جــواد ظریف وزیر امور 

خارجه جمهوری اســالمی ایران 
در خصوص مشارکت انگلستان در 
حمله موشکی به سوریه توضیحاتی 

ارائه کرد.
ظریــف در ایــن گفت وگوی 
حمله  محکومیت  تلفنی ضمــن 
بر  خودسرانه به ســوریه، مجدداً 
ایران  اسالمی  جمهوری  مخالفت 
با کاربرد هرگونه سالح شیمیایی 
تاکیــد کرد و با یادآوری ســابقه 
کاربرد سالح شیمیایی علیه ایران 
توســط صدام با حمایت آمریکا، 
انگلیس و فرانسه از برخورد دوگانه 

غرب انتقاد کرد.
وزیر امور خارجه اقدام به حمله 
قبل از ورود بازرسان سازمان منع 
سالح های شیمیایی را سوال برانگیز 
خواند و افزود: دو حمله ای که به 
بهانه سالح شــیمیایی به سوریه 
انجام شد درست در مقاطعی بود 
که ارتش سوریه دست برتر را در 
مقابل تروریست ها داشت و آنها را 

در آستانه شکست قرار داده بود.
ظریف به وزیــر امور خارجه 
ابتدای  از  یادآور شــد:  انگلستان 
مطرح شدن خلع سالح شیمیایی 

سوریه اعالم کردیم که گروه های 
ســالح های  تروریستی  مســلح 
 شیمیایی در اختیار دارند که به آن 

توجه نشد.
به گزارش تســنیم، وزیر امور 
خارجه کشورمان در پایان با انتقاد 
از اقدام خودســرانه، غیرقانونی و 
یکجانبه آمریکا، انگلیس و فرانسه 
در تجاوز به سوریه، به وزیر خارجه 
انگلستان یادآور شد: هیچ کشوری 
به طور خودســرانه حــق اجرای 
مقررات تنبیهی علیه سایر کشورها 
را خارج از موازین بین المللی ندارد.

روحانی در گفتگوی تلفنی پوتین:

حمله به سوریه
برای روحیه دادن به تروریست های شکست خورده بود

ظریف در گفت وگوی تلفنی با وزیر خارجه انگلیس:

هیچ كشوری حق اقدام خودسرانه
علیه سایر كشورها را ندارد


