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حمله آمریکا به سوریه تغییری در شرایط میدانی این کشور ایجاد نمیکند
یک کارشــناس مســائل آمریکا،با اشاره به حمله اخیر دولت واشــنگتن به همراه دو متحد
اروپاییاش (انگیس و فرانسه به سوریه) ،اظهار کرد :این حمالت نسبت...
سرمقاله

اعالم مفقودی
خبر در دسترس نبودن سعید مرتضوی با وجود
در جریان بودن پرونده ی وی و حکمی که برای این
شــخص صادر گردیده بازتاب وسیعی در فضای
مجازی و حتی رســانه ها و خبرگزاری های داخلی
داشته است .بی گمان اگر مرتضوی نیز سرنوشتی
شــبیه برخی از مفسدان اقتصادی پیدا کند که هر
کدام به لطایف الحیلی از چنگال عدالت گریختند
بــا پازلی از اتفاقــات معنادار و شــبهه برانگیز
روبرو می شویم که در راستای اعتماد زدایی مورد
استفاده قرار خواهد گرفت و تصویری نامطلوب از
شیوه ی اداره کشور ارائه خواهد شد.
به هر تقدیر ما ســال حمایــت از کاال و تولید
ایرانی را پشت سر می گذاریم و از آنجایی که هر
دستگاه ،سازمان و اداره ای نیز تولیدی و خروجی
دارد ،خدمات ارائه شــده توســط دستگاه های
اجرایی ،قــوه مقننه وقوه قضاییــه نیز به عنوان
تولیدی و خروجی آنها در معرض کیفیت ســنجی
و داوری مردم قرار خواهــد گرفت .اگر بنا داریم
کیفیت تولیدات و خدمــات داخلی را ارتقاء دهیم
باید نیم نگاهی هم به خدمات ارائه شده از سوی
دســتگاه های مسئول داشته باشــیم .به هر حال
شخصی مانند ســعید مرتضوی با هر پیشینه ای
که داشــته ،حداقل اتهامش معاونــت در قتل و
دســت اندازی به بیت المال و بــه بازی گرفتن
دستگاه قضایی است که جرم کمی نیست.
یکــی از شــیوه های مؤثــر و بازدارنــده در
کشورهای توســعه یافته و بعضاً در حال توسعه و
حتی فقیر برخورد با دانه درشــت ها برای نشان
دادن اقتدار و اســتقالل قوه قضائیه اســت که
موجب امیــدواری مردم به اجرای عدالت و پرهیز
آنها از دست یازیدن به جنایت و چپاول بیت المال
می شــود به طوری که گاه به کناره گیری خاطیان
در هر سطح و رده ای که باشند می انجامد کما این
که در چین ،کره جنوبی ،مالزی ،فرانسه ،انگلیس و
برزیل و برخی دیگر از کشورها شاهد آن بوده ایم.
اگر علی (ع) به عادل بودن شــهرت یافت به دلیل
برخورد قاطعش با دانه درشــت هایی نظیر طلحه
و زبیر بود وگرنه برخورد با افراد مســتأصل که از
سر ناگزیری در مسیر بزهکاری می افتند از قدرت
بازدارندگی باالیی برخوردار نیست!
از جمله آثار زیانبار فــرار محکومان و متهمان
دانه درشــت ،ایجاد حاشیه امن برای خالفکاران
و احســاس وجود تبعیض در جامعه است .ما در
اینجا بنا نداریم به بررسی دالیل دشواری برخورد
با دانه درشــت ها بپردازیم اما نمی توان مطمئن
بود که افکار عمومی هم واکنشــی در برابر چنین
جریاناتی نداشــته باشــد و عــده ای را به موج
سواری وادار نکند .در آموزه های اسالمی مسئولیت
خالفــکاران آگاه بــه ماهیت و تأثیــر رفتارهای
بزهکارانه از افراد عادی و عامی بیشتر است و به
تبع آن برخوردها نیز باید با چنین افرادی شدیدتر
باشد نه این که کســانی انتظار داشته باشند به
دلیل پیشــینه یا خویشاندی و رانت و وابستگی به
جریان های سیاســی و برخی باندها در حاشیه ی
امن قرار داشته باشند و برای مردم ذهنیت منفی
ایجاد کنند.
بی گمان فــرار مجرمانی کــه پرونده ی آنها
بازتاب زیادی در افکار عمومی داشــته هزینه های
متعددی برای نظــام ایجاد می کند و عموم مردم
نیز تحت تأثیر فضای غالب بدبینی نسبت به روند
امور تمامی مســایل مبتالبه کشور را در ذهن خود
به یکدیگر پیوند داده و به یــک چوب می رانند و
با این باور که همه نابســامانی ها سر در آبشخور
فامیل بازی و عدم شایسته ســاالری دارد حتی
کسانی که عملکرد قابل دفاعی هم دارند را تخطئه
می کنند و به موج بی اعتمادی ها دامن می زنند.
با توجه به این که تمامی مســئوالن کشــور
مشــروعیت خود را تنها و تنهــا از مردم گرفته
اند و برای تداوم بخشــی به چنین مشــروعیتی
نیازمند اعتماد عمومی هســتند بایــد برای نقاط
کوری که در پیوند با مبارزه با فســاد در اشــکال
گوناگون آن وجود دارد فکری اساســی کرد ،در
غیر این صــورت مردم وقتی دکل به آن بزرگی را
در کنار ســعید مرتضوی با آن حقارت و کوچکی
می گذارند و شاهد مفقود شدن هر دو آنها هستند
به خیلی چیزها شــک می کنند .وقتی مردم دست
قطع شــده ی یک سارق گوسفند را در کنار دست
دراز شــده ی برخی از متجاوزین بــه بیت المال
می گذارند اشکشان سرازیر می شود.
وقتی مردم امر به معروف اعمال شــده در حق
جوانان خام و ناپخته را در کنار بی تفاوتی نسبت
به دریافت کنندگان ربا و رشــوه و اختالسگران
اد امه د  ر ستون روبرو
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آمریکاییها منتظر بازتاب حمله موشکی علیه سوریه هستند
رییس کمیته بینالملل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه آمریکاییها
منتظر بازتاب عملیات اخیر میمانند ،گفت که اگر این عملیاتها...

سرمقاله
اسماعیل عسلی

ایران و جهان

"ترامپ میخواست پایگاههای ایران و روسیه در سوریه را بزند"
وال اســتریت ژورنال نوشت :دونالد ترامپ پیش از حمله موشکی به سوریه پیشنهاد هدف
قرار دادن پایگاههای ایران و روسیه در سوریه را داد اما با مخالفت وزیر...

قاسمی:

ایران موضعش در     باره حمله رژیم صهیونیستی به سوریه را بههنگام
اتخاذ کرد

ایسنا :ســخنگوی وزارت امور خارجه در
مــورد حمالت اخیر رژیم صهیونســیتی به
تاسیسات نظامی در سوریه و واکنش ایران،
اظهــار کــرد :در این زمینه ایــران بهنگام
مواضع الزم را اتخاذ کرده و بیان کرد.
بهرام قاسمی در نشســت خبری خود با
اصحاب رســانه در پاسخ به سوالی مبنی بر
اینکه طی هفتههای گذشــته اسرائیل علیه
تاسیسات نظامی در ســوریه حمالتی داشته
که در پــی آن تعــدادی از نیروهای ما به
شهادت رســیدند ،به نظر میرسد تهران در
مورد کشته شــدن این افراد سکوت کرده،
آیا این موضوع نشــانه این اســت که ایران
اهداف بلندتری دارد؟ گفــت :فکر میکنم

ایســنا :روزنامه آمریکایی واشــنگتن پست با
تحلیل حمالت اخیر ایاالت متحده علیه ســوریه
تاکید کرد ،حمالت مذکــور تنها موجب تضعیف
اعتبار واشــنگتن شد نه تقویت آن؛ چرا که قدرت
این حمالت تنها به حــدی بود که دونالد ترامپ
مورد تمسخر قرار نگیرد.
به گزارش ایســنا ،روزنامه واشــنگتن پست
در گزارشــی نوشت« :ســال  ۲۰۱۳پس از آنکه
بشــار اسد ،رئیسجمهوری ســوریه از خط قرمز
ترسیم شده توســط باراک اوباما ،رئیسجمهوری
ســابق آمریکا گذشت و از تســلیحات شیمیایی
علیه غیرنظامیان بیگناه اســتفاده کرد ،یک مقام
آمریکایــی به لس آنجلس تایمــز گفت "قدرت
حملــه تالفیجویانه اوباما به حــدی خواهد بود
که مورد تمســخر قرار نگیرد" اما آنقدر ویرانگر
نخواهد بود که واکنش ایران و روسیه را تحریک
کند .در نهایــت اوباما حتی از اجــرای حملهای
کوچک و بیاثر عقبنشینی کرد .جمعه اما ترامپ
حملهای علیه سوریه داشت».
این روزنامه نوشــت :ترامپ تاکنون دو بار به
ســوریه حمله کرده اســت؛ آن هم در شرایطی
که اوباما دســت به چنین کاری نزد .او همچنین
متحدان آمریکا را به پیوســتن به ما ترغیب کرد،

در خصوص تجــاوز رژیم اشــغالگر قدس

به ســوریه بهنگام جمهوری اسالمی ایران

واشنگتن پست:

حمله به سوریه اعتبار آمریکا را زیر سئوال
برد و نتیجه عکس داشت
آن هم وقتی که اوباما نتوانســت .اما اجازه دهید
صراحت داشته باشیم :قدرت حمالت جمعه شب
تنهــا به حدی بود که مورد تمســخر قرار نگیرد.
در نتیجــه ،لطمات آن برای اعتبار ایاالت متحده
آمریکا در عرصه جهانی بیش از لطمات آن علیه
نظام اسد بود.
نشــریه واشنگتن پســت تاکید کرد :حمالت
تحت امر آمریکا حتی یــک هواپیما ،فرودگاه یا
سیســتم موشــکی را مورد اصابت قرار ندادند و
کاری به توانمندی ســوریه با تسلیحات شیمیایی
نداشــت .حتی در سایتهایی که مورد هدف قرار
گرفت ،سوریها آنقدر زمان در اختیار داشتند که
تجهیزات و ذخایر شــیمیایی خودشــان را جابجا
کنند .هیچ گزارشــی از تلفات میدانی وجود ندارد
و این نشــان میدهد که نظام ســوریه اهداف را
تخلیه کرده بود.
در این گزارش آمده اســت :سوریها میدانند

که پیروز شــدند .در خیابانهای دمشــق مردم
شــادمانی میکردند چرا که حامیان دولت متوجه
شــدند که حمله گســتردهتری صورت نخواهد
گرفت.
جک کین ،رئیس سابق ســتاد ارتش آمریکا
میگوید ســوریها دلیل خوبی برای شــادمانی
دارنــد .او گفــت" :به عقیده من واکنش بســیار
ضعیف اســت .این حمالت بایــد قاطع میبود.
حمالت باید پیوسته میشد".
به گفته کین" ،اسد با حمله شیمیایی خود قمار
کرد و بُرد.
این مقام گفت" :اسد میخواست آخرین پایگاه
قدرت شورشــیان در حومه دمشق را بگیرد .اسد
حســاب کرد که میتواند از تســلحات شیمیایی
برای شکســتن مقاومت آنها اســتفاده کند و به
پیروزی نظامی دســت یابد و بعد طبق انتظارش،
شاهد یک حمله محدود شده آمریکا باشد .بنابراین

وکیل مدافع روحاالمینی:

پرونده سعید مرتضوی ،در اختیار ضابطین
قرار گرفته است

ایســنا :وکیل مدافع اولیــای دم روح االمینی
گفــت :پرونده ســعید مرتضوی در حــال حاضر
در دســترس قاضی اجرای احکام نیســت و نزد
سرپرســت دادســرای کارکنان دولت است و آنها
خود اقدامات مربوط به جلب و دستگیری را انجام
می دهند.
میرمجید طاهری ،گفت :پــس از اینکه حکم
پروندهای قطعی می شــود ،به همان دادسرایی که
در ابتدا تحقیقات انجام شده و قرار مجرمیت صادر
ایسنا :فرمانده کل سپاه گفت :در سازمان بسیج
مطالبات فراوانی است که محقق نشده و انتظارات
زیادی از این سازمان وجود دارد.
ســردار محمدعلی جعفری طی ســخنانی در
مراســم تکریم و معارفه جانشین فرمانده سازمان
بسیج مستضعفین با اشــاره به سوابق سردار علی
فضلی جانشــین قبلی این ســازمان ،اظهار کرد:
امیدواریم این ترکیب جدید برای ســازمان بسیج
مبارک باشــد و این تحول مدیریتی مبنایی برای
آن باشد.
وی افزود :در ســازمان بسیج مطالبات فراوانی
اســت که محقق نشــده و انتظارات زیادی از این
سازمان وجود دارد .در واقع اگر بسیج نبود سپاه هم
نبود و وابستگی سپاه پاسداران بر نقش آفرینی در
عرصه های مختلف متکی بر بسیج و مردم است و
ویژگی مردمی بودن سپاه با بسیج تعریف میشود.

کرده می رود و تشــریفات قانونی انجام می شود؛
در واقــع زمانی که حکم محکومیت قطعی شــد،
پرونده را به اجرای احکام برای اجرای حکم ارسال
میکنند .پرونده سعید مرتضوی تمام این مراحل را
طی کرده است.
طاهری افزود :وقتــی پرونده به اجرای احکام
می رود ،قاضی اجرای احکام اقدامات اولیه را انجام
میدهد و بعد دستور جلب را صادر می کند.
وی خاطرنشان کرد :روند پروندهها در دادسرای
کارکنان دولت متفاوت اســت و حتی پرونده سعید
مرتضوی در حال حاضر در دسترس قاضی اجرای
احکام نیست و نزد سرپرســت دادسرای کارکنان
دولت اســت و آنها خود اقدامــات مربوط به جلب
و دســتگیری را انجام می دهند .اعالم شــده که
پرونده جهــت انجام امــور در اختیــار ضابطین

قرار گرفته است.
وکیل مدافع اولیای دم روح االمینی اضافه کرد:
زمانی که آقای مرتضوی در خصوص حکم قطعی
پرونده مصاحبه می کند و درخواســت اعمال ماده
 477را کــرده و اعتراض می کند ،یعنی در جریان
موضوع قرار دارد.
طاهری با یــادآوری اینکه پرونده در شــعبه
دوم اجرای احکام دادســرای کارکنان دولت است،
گفت :ما دخالت یا ورود مستقیمی به موضوع جلب
مرتضــوی نداریم که مامور بگیریــم و او را جلب
کنیم .حکم جلب مرتضوی صادر شده و اگر پرونده
وی به اجرای احــکام نمی رفت ،حکم جلب صادر
نمی شد.
پرونده نخســت مرتضــوی در رابطه با حادثه
کهریــزک و پیرامــون قتلهایی بود که شــکات

حمله شیمیایی انجام داد .ساعاتی بعد ،شورشیان
تسلیم شدند و همانطور که اسد پیشبینی میکرد
پاســخ آمریکا محدود بود و عمدتا قدرت هوایی،
فرماندهی و کنترل و قابلیت تسلیحات شیمیایی
او را دســت نخورده باقی گذاشت .اسد مجازات
نشــد .بلکه برعکس ،حملــهاش مطابق میل و
انتظــارش پیش رفــت .ماموریت تکمیل شــد.
واکنش آمریــکا بیش از آنکه حمله آمریکا برای
پاکسازی بوده باشــد ،موجب جسور شدن اسد و
حامیانش شد و همچنین سایر دشمنان آمریکا را
هم جسور خواهد کرد" .
خصوصــی شــکایت کردنــد ،دادگاه قتــل عمد
تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد ،اما چون
رضایت دادند ،قصاص انجام نشــد و از باب جنبه
عمومی تحمل کیفر کردند .مرتضوی در این پرونده
به معاونت در قتل عمد متهم شــد و نهایتا دادگاه
بدوی وی را به  5سال حبس محکوم کرد و شعبه
 22دادگاه تجدیدنظر بــه دلیل اظهار ندامت وی،
حکم حبس را به دو سال تقلیل داد.
طاهری  12اســفندماه سال  96از صدور حکم
جلب برای ســعید مرتضوی خبر داد و گفته بود :از
اجــرای احکام پیگیری کــردم و به من گفتند که
حکم جلب ســعید مرتضوی دادستان وقت تهران
برای اجرای محکومیت دو ســال حبس به اتهام
معاونت در قتل صادر شده است .این در حالی بود
که ســعید مرتضوی در توضیحی اعالم کرد که تا
بــه حال از طرف اجرای احــکام هیچگونه احضار
یــا دعوتی از اینجانب یا ضامن بــه عمل نیامده؛
بنابراین چنانچه بدون طی مراحل آیین دادرســی
اقدامی هم صــورت گرفته باشــد اینجانب از آن
بیاطالع بوده و خالف قانــون و رویه معمول در
اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است.

فرمانده کل سپاه:

در سازمان بسیج مطالبات فراوانی است
که محقق نشدهاند

جعفری با بیان اینکه کار سپاه به وسیله بسیج
و مردم مومن و انقالبی انجام میشود ،گفت :این
نقش یک نقش اثبات شــده و البته پیچیده است.
همانطور که نقش بســیج در دوران دفاع مقدس
بســیار برجسته است در عرصه های دیگر هم باید
اینگونه باشد که البته در آن عرصه ها کار پیچیده تر
اســت و مــا باید مــردم را در حــل بحران های
اجتماعی که گره امروز کار ماســت و الزم اســت
که مردم و بســیج در آن نقــش آفرینی کنند باید
بســیار کمک کند که به این امــر و واقعیت توجه

بیشتری شود.
فرمانــده کل ســپاه تاکید کــرد :خدماتی که
مــورد نیاز جامعه اســت و حس می شــود باید با
سازماندهی مردم ارائه شود .ایفای این نقش بسیج
در عرصه های اقتصادی و فرهنگی به شدت مورد
نیاز است که برای مثال در اقتصاد مقاومتی نقش
مردم از طریق بســیج بســیار حائز اهمیت است و
انشاءا ...که مسئوالن کشور اهتمام بیشتری به این
نقش بسیج و برطرف کردن موانع ایفای آن توسط
بسیج باشند.

ماکرون:

اسالم واقعی افراطی نیست
ایســنا :رئیس جمهور فرانسه به منظور حفظ
اتحاد کشــورش خواهان احتــرام به آزادیهای
دینی در فرانســه شــد و گفت ،بــه هر زنی که

مواضع الزم را اتخاذ و بیان کرده است.
وی تصریح کرد :در واقع هر آنچه که باید
گفته شــود حق دولت و مردم سوریه است
که در مقابل تجاوزات رژیم صهیونیســتی
تصمیمات الزم را اتخاذ کرده و عکسالعمل
نشان دهد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه همچنین
در مورد نتایج ســفر اخیــر ظریف به آفریقا
و آمریــکای جنوبــی ،اظهار کــرد :بنده در
جایگاهــی نیســتم که در مــورد نتایج این
سفرها اظهارنظر کنم اما این سفرها سودمند
بــوده و گامهایی رو به جلو بــرای ایران با
کشــورهای در حــال توســعه و آمریکای
التین است.

حجاب دارد ،احترام میگزارد.
بــه نقــل از النشــره ،امانوئــل ماکــرون،
رئیس جمهور فرانسه در دیدار با خبرنگار کانال
"پــیافام" و پایــگاه "مدیا پــارت" گفت ،به
دنبال مهاجرتهایی که دنیا در ســالهای اخیر

شــاهد اســت ،دین اسالم در فرانســه در حال
گسترش است.
ماکرون افزود ،امروز تعداد مسلمانان فرانسه
بین  ۴.۵تا شــش میلیون تن است و دین اسالم
تقریبــا در فرانســه تازگی دارد و بســیاری از

جعفــری در پایان تاکید کــرد :امیدواریم این
جابجایی و تغییر برای بسیج مبارک باشد و باعث
پویایی و پیشــرفت سازمان بســیج شود و جای
دیگری که برای سردار فضلی در نظر گرفته شده
است هم مبارک باشد.

شهروندان از اسالم میترسند ،آنها باید به آزادی
احترام بگزارند تا فرانسه متحد باقی بماند.
وی ادامه داد ،ترس از اسالم ناشی از بزرگ
جلوه دادن جریانهای رادیکالی و افراطی است
و اسالم واقعی افراطگری نیست.
ماکرون در پاســخ به ســوال داشتن حجاب
گفت :به هر زنی که حجاب داشــته باشد احترام
میگزارم ،فرانسویها هم باید او را احترام کنند،
من از حامیان منع حجاب نیستم.
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خبرگزاری اسپوتنیک؛

تل آویو نگران پیامد حمله آمریکا به
سوریه است

ایرنا :خبرگزاری اســپوتنیک گزارش داد که مســئوالن ارتش
رژیم صهیونیستی از عکس العمل احتمالی روسیه و ایران در قبال
حمالت نظامی آمریکا ،انگلیس و فرانسه به سوریه احساس نگرانی
می کنند.
اســپوتنیک به نقــل از روزنامه صهیونیســتی هاآرتص افزود:
اســرائیل از این بیم دارد که عکس العمل احتمالی روســیه انجام
آزادانه عملیات نظامی اش بر فراز ســوریه را تحت تاثیر قرار دهد و
عملیات ارتش رژیم صهیونیستی در کنترل منطقه را محدود سازد.
هاآرتص معتقد اســت که روسیه در پی این حمله ،سوریه را به
موشک های پیشرفته مجهز خواهد کرد و زمینه برای استقرار پدافند
هوایی پیشرفته در خاک ســوریه فراهم خواهد شد و این موضوع
می تواند پرواز جنگنده های نیروی هوایی رژیم صهیونیســتی را بر
فراز لبنان تهدید کند.
اسرائیل همچنین از این بیم دارد که این حمله ،امضای قرارداد
فروش سامانه موشکی پیشــرفته ضد هواپیما و ضد موشک را به
سوریه تسریع کند.

روزنامه صهیونیستی:

می ترسیم با ایران در میدان سوریه تنها
بمانیم

ایرنا :تارنمای روزنامه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل نوشت که
مقامات رژیم صهیونیســتی می ترسند آمریکا کار خود را در سوریه
تمام شده بداند و این رژیم را با ایران در میدان دمشق تنها بگذارد.
این روزنامه صهیونیستی افزود :بنیامین نتانیاهو قویا از حمالت
هوایی ائتالف آمریکایی به ســوریه حمایت کرده و مقامات امنیتی
شنبه شب تصریح کردند که اسرائیل می ترسد که دولت ترامپ کار
خود را در ســوریه تمام شده ببیند ،نیروهای خود را از سوریه خارج
کند و ما را با ایران در سوریه تنها بگذارد.
به نوشــته این روزنامه ،مقامــات ارتش رژیم صهیونیســتی
همچنین نگران این هستند که شاید روسیه سیستم های پیشرفته
پدافند موشــکی را در اختیار سوریه قرار دهد .این موضوع می تواند
برتری هوایی این رژیم در آسمان سوریه و لبنان را کاهش دهد.
شبکه 10تلویزیون رژیم صهیونیستی روز شنبه گزارش داد که
مقامات اســرائیل و آمریکا گفتگوهای بسیاری را پیش از اتفاقات
اخیر سوریه انجام دادند.
آمریکا به همراه انگلیس و فرانســه روز شــنبه به سوریه حمله
کرده و نقاطی را در این کشور مورد تهاجم قرار دادند.

"ترامپ میخواست پایگاههای ایران و
روسیه در سوریه را بزند"

ایسنا :وال استریت ژورنال نوشــت :دونالد ترامپ پیش از حمله
موشــکی به ســوریه پیشــنهاد هدف قرار دادن پایگاههای ایران و
روسیه در سوریه را داد اما با مخالفت وزیر دفاع آمریکا روبرو شد.
به گزارش ایسنا ،روزنامه والاستریت ژورنال در گزارشی به نقل
از منابع مطلع از روند تصمیم گیری در     باره حمله موشکی اخیر علیه
سوریه گفت :گزینههای مختلفی مطرح شد .یکی از این گزینهها که
محافظه کارتر بود هدف قرار دادن تواناییهای تسلیحات شیمیایی
پیشنهاد شد؛ گزینه دوم حمالت گسترده تر به مواضع حکومت اسد
از جمله تاسیسات تحقیقاتی تسلیحات شیمیایی و مراکز فرماندهی
ارتش ســوریه و سومین پیشنهاد که بســیار هزینه به همراه داشت
هدف قرار دادن پایگاههای هوایی روســیه در ســوریه و هدف قرار
دادن تواناییهای نظامی دولت سوریه بود.
در نهایت ترامپ با استفاده از بیش از  ۱۰۰موشک پیشرفته برای
هدفگیری ســه هدف سوری موافقت کرد که در واقع تلفیقی از دو
گزینه اول بود.
برخــی منابع مطلع اعــام کردند :ترامپ به تیم مشــورتیاش
پیشــنهاد داده بود که حمله به پایگاههای روسیه و ایران در سوریه
را نیــز مدنظر قــرار دهند اما جیمز ماتیس ،وزیــر دفاع آمریکا این
تصمیم را رد کرد.
نیکی هیلی ،نماینده آمریکا در سازمان ملل در این باره بیشتر به
ترامپ متمایل بود با این حال ماتیس هشــدار داد که خطرات چنین
حملهای بسیار هزینهبر بوده و میتواند باعث پاسخهای خطرناک و
گسترده تر از سوی تهران و مسکو شود.
بامداد شنبه آمریکا ،فرانسه و انگلیس دست به حمالت موشکی
علیه اهدافی در سوریه به بهانه پاسخ به حمله شیمیایی در دوما زدند.
کشــورهای غربی دولت بشار اسد ،رئیس جمهور سوریه را متهم
به استفاده از سالحهای شیمیایی در دوما کردهاند اتهامی که رهبران
سوریه به شدت آن را رد میکنند.
وزارت دفاع روســیه گفته اســت که بیش از  ۱۰۰موشــک در
حمالت به ســوریه شلیک شده که اکثر آنها توسط سامانههای دفاع
هوایی سوریه ساقط شد.
والدیمیر پوتین این حمالت موشکی را ناقض هنجارها و اصول
قوانین بینالمللی دانسته است.
اد  امه از ستون روبرو

میلیاردی می گذارند به چرتکه انداختن و کشــف
ارتباط رویدادها روی می آورند.
باید باور کنیم که انتشــار برخــی اخبار حکم
بمباران شــیمیایی جامعــه را دارد .با این تفاوت
که مجروحین شــیمیایی در جنــگ می توانند با
سرفه های خشک و گزنده کنار بیایند اما نمی توانند
شاهد لگدمال شدن ارزش هایی باشند که زمانی
برای آن جنگیده اند؟
مفقوداالثر شدن برخی از جوانان این سرزمین
در جبهه های جنگ کجا و گم و گور شدن موجوداتی
چون سعید مرتضوی کجا؟! بنابر این هر طور شده
باید مصالح نظام را بر برخی مالحظات ترجیح داد
و نقطه ی پایانی بر این رویدادها گذاشــت! اعالم
مفقودی مشکلی را حل نمی کند!

