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جه�ان غ�رب اين 

کبری  آسوپار
روزها مشغول القاي    گزارش  یک 

ادعاس�ت؛  ي�ك 
استفاده دولت سوريه از سالح شيميايي در دوما. 
القاي اين ادعاي دروغين با سخنراني هاي مقامات 
كشورهاي غربي و سپس عمليات هاي رسانه اي 
انجام گرفت تا جهان باور كند كه دولت سوريه كه 
تحت حمايت ايران و روس�يه ق�رار دارد، عليه 
مخالفان تكفيري خود دست به استفاده از سالح 
شيميايي زده اس�ت. در اوج اين عمليات رواني، 
دولت هاي امريكا، انگليس و فرانسه حاضر شدند 
براي آنكه بگويند چقدر اين ماجرا راست است، از 
حمله موشكي به سوريه هم بهره ببرند، يعني اگر 
ادعاي ما دروغ بود، دليلي نداشت دست به حمله 
موشكي به سوريه بزنيم. اينكه هيچ سندي براي 
اثبات اين ادعا وجود ن�دارد، بماند، اينكه غرب 
براي حمله موش�كي به برخي مواضع در سوريه 
منتظر نتيجه بررسي كميته حقيقت ياب نشد هم 
بماند، اين هم كه دولت سوريه در آستانه پيروزي 
كامل بر تكفيري هاست و دست باال را در نبرد دارد 
و ب�ه همين دلي�ل نيازي به اس�تفاده از س�الح 
شيميايي ندارد، بماند. در اين گزارش مي خواهيم 
فرض را بر اين بگذاريم كه غرب با همه خباثت ها 
و دروغ ها راس�ت مي گويد و بش�ار اس�د عليه 
تروريس�ت هاي تكفيري به اس�تفاده از س�الح 
شيميايي روي آورد، اما مي خواهيم ادعاي ديگر 
از غربي ها را بررس�ي كنيم و آن اينكه آيا واقعًا 
غربي ها خ�ط قرمزي به نام اس�تفاده از س�الح 
ش�يميايي در جنگ دارند؟! يعني بر فرض آنكه 
دولتي در جنگ از سالح شيميايي استفاده كند، 
غرب در برابر آن مطلقًا مي ايستد؟ حداقل براي 
ايراني ه�ا اي�ن موض�وع باور پذي�ر نيس�ت. 

   امريكا و حمايت از حمله شيميايي
هفتم تير 66 براي مردم ايران يادآور حادثه  شومی 
است؛ حادثه اي كه طبيعي نبود و بي اغراق مي توان 
آن را يك جنايت جنگي نامي��د. رژيم بعثي عراق 
كه به خيال خام خود قرار بود س��ه روزه به تهران، 
پايتخت جمهوري اسالمي ايران برسد، هفت سال 
از آغاز تجاوزش به ايران مي گذشت و نه تنها ذره اي 
از خاك ايران را در اختيار نداش��ت بلك��ه اقتدار و 
ابهت خود را نيز از دس��ت داده ب��ود. در فضايي كه 
جنگ برايش داشت مغلوبه مي شد، صدام حسين 
دست به بمباران ش��يميايي سردشت زد؛ شهري 
كه مملو از زنان و كودكان و غيرنظاميان بود. دهها 
ش��هيد از مردم عادي يكي از نتايج اين حمله بود. 

هزاران مجروح شيميايي از آن حمله بر جاي ماند 
كه تا سال های متمادی رنج ش��يميايي بودن را با 
كپسول هاي اكسيژن و تاول ها و سرفه ها و نفس هاي 
بند آمده، با خود به همراه داشتند و دارند. بسياري 
از مردم سردش��ت در آن حمله وحشتناك، حين 
فرار بر زمين افتادند و هر كس در آن حالتي كه بود، 
بي حركت ماند و جان س��پرد. زخم و تاول هاي اين 
حمله بر بدن مردم ايران آنقدر وحشتناك است كه 
كمتر كسي تاب ديدن تصاوير آن را خواهد داشت. 
با اين حال غربي هايي كه اين روزها اداي حساس 
بودن نسبت به حمالت شيميايي را درمي آورند، در 
برابر ظلمي كه بر مردم ايران رفت، چه كردند؟ آيا 
به مراكز نظامي رژيم بعثي حمله كردند؟ آيا صدام 
را محكوم كردند؟ آيا اصاًل كس��ي به اين جنايتكار 
جنگي گف��ت كه نبايد از س��الح ش��يميايي عليه 
مردم ايران اس��تفاده مي كرد؟ م��ردم ايران حقوق 

بشر نداشتند؟! 
بايد س��ؤال ها را به گونه اي ديگر طرح كنيم تا اوج 
خباثت غربي ها در اين وقايع روش��ن و معلوم شود 
انتظار محكومي��ت صدام از س��وي غربي هايي كه 

حامي اصلي اش در قتل عام مردم ايران بودند، چه 
انتظار عبثي بود. بي بي س��ي، رسانه اي كه هميشه 
حامي غرب بوده در تيرماه 96 در گزارشي اعتراف 
گونه مي نويسد: »حمله شيميايي عراق به سردشت، 
9 ماه پس از آن صورت گرفت كه واشنگتن، تالش 
اكثريت اعضاي ش��وراي امنيت را براي صدور يك 
بيانيه در محكوميت استفاده از سالح هاي شيميايي 
از س��وي عراق وتو كرد. حمله به سردشت، به ويژه 
در بس��تري از بي تفاوتي اياالت متحده نس��بت به 
استفاده عراق از سالح هاي ش��يميايي عليه ايران 
صورت گرف��ت. بي تفاوتي همراهان��ه اي كه مدتي 
بعد، به بمباران شيميايي حلبچه با بيش از 5 هزار 

كشته منجر شد.«
اين نكته هم جالب اس��ت كه س��ال ها بعد و وقتي 
دولت امريكا ديد صدام تبديل به ماري در آستين 
ش��ده و قصد حمله به عراق را داشت، جورج بوش 
رئيس جمهور وقت امريكا در بخش��ي از سخنراني 
هفتم اكتبر 2002 خ��ود در توجيه حمله به عراق 
گف��ت: »صدام حس��ين دس��تور انج��ام حمالت 
ش��يميايي عليه ايران و بيش از 40 روستاي عراق 

را داد. اين حمالت، منجر به كشته و زخمي شدن 
حداقل 20 هزار نفر شد« اما جرج بوش نگفت كه آن 
حمالت و جنايات با حمايت مستقيم دولت اياالت 
متحده انجام شد؛ دولتي كه سال ها بعد ژست مبارزه 

با به كارگيري سالح شيميايي مي گيرد. 
در رس��انه ها آمده كه در طول جنگ ايران و عراق، 
چند بار رؤس��اي وقت ش��وراي امنيت ب��ا صدور 
بيانيه هاي غيرالزام آور، عراق را به خاطر اس��تفاده 
از سالح هاي شيميايي محكوم كردند اما اين شورا، 
به خاطر نفوذ و حق وت��وي قدرت هاي بزرگ، هيچ 
گاه نتوانست با صدور قطعنامه الزام آور، عراق را به 
خاطر استفاده از اين سالح ها محكوم كند. در يكي 
از آخرين تالش ها پيش از حمله سردشت، در 21 
مارس 1986 تالش اكثريت اعضاي شوراي امنيت 
براي تصويب ي��ك بياني��ه در محكوميت حمالت 
شيميايي مكرر عراق عليه نيروهاي ايراني، با وتوي 
اياالت متحده ناكام ماند. 10 كشور ديگر عضو شورا 
به اين متن رأي مثبت دادند و كشورهاي بريتانيا، 
فرانسه، اس��تراليا و دانمارك در رأي گيري شركت 
نكردند. بي تفاوتي جهاني نسبت به استفاده مكرر 

بغداد از س��الح هاي ش��يميايي، حدود هشت ماه 
پس از بمباران سردشت، به پرتلفات ترين بمباران 
شيميايي يك شهر )حلبچه( در تاريخ جهان منجر 

شد. 
حاال فقط يك سؤال براي پرس��يدن باقي مي ماند 
و آن اينكه آيا همين دولت ه��اي غربي نبودند كه 

سالح هاي شيميايي در اختيار صدام قرار دادند؟
   عملياتي براي تحت الش�عاع ق�رار دادن 

پيروزي سوريه بر داعش
روس��يه و ايران گفته اند حمله ش��يميايي دوما كه 
غرب مدعي انجامش توس��ط دولت سوريه است، 
يك عمليات پرچم دروغين اس��ت. در تعريف اين 
نوع عمليات آمده است كه »عمليات پرچم دروغين 
به عمليات هايي گفته مي شود كه توسط نهادهاي 
نظامي، شبه نظامي، اطالعاتي يا سياسي به گونه اي 
انجام مي شود كه اين تصور به وجود آيد كه گروه ها 
يا كشورهاي ديگري اين عمليات ها را انجام داده اند. 
براي مثال اس��تفاده نيروهاي يك طرف درگير در 
جنگ از پرچ��م و لباس نظامي ط��رف مقابل براي 
حمله و قتل عام ساكنان يك روستا و سپس متهم 
كردن آن طرف به انج��ام اين كش��تار نمونه اي از 
عمليات پرچم دروغين محس��وب مي شود. هدف 
از انجام عمليات پرچم دروغين مخفي نگه داشتن 
هويت مرتكبين اصلي يا بدنام كردن طرف مقابل و 

ايجاد بهانه اي براي حمله به او است.«
    لزوم ي�ادآوري حمايت غ�رب از حمالت 

شيميايي توسط دستگاه ديپلماسي
اين روزها دس��تگاه ديپلماس��ي ايران عليه ادعاي 
دروغين غربي ه��ا در مورد حمله موش��كي تقريباً 
فعال است. مي شود كه در گفت وگوهاي حضوري و 
تلفني رئيس جمهور و وزير خارجه ايران با مقامات 
خارجي، اين خاطرات حمايت غرب از به كارگيري 
سالح ش��يميايي يادآوري ش��ود. اينكه اين حمله 
دروغين بود و دولت س��وريه در آس��تانه پيروزي 
كامل بر تروريست ها نيازي هم به چنين حمله اي 
نداشت يك بحث است و اينكه بشود ادعاي غرب را 
مبني بر حساسيت در به كارگيري سالح شيميايي 
باور ك��رد، يك بحث ديگر. حداق��ل در ايران وقتي 
سال هاست مجروح ش��يميايي از جنگي داريم كه 
جنايتكار جنگ��ي اش مورد حماي��ت همين غرب 
بوده و از همين غرب سالح شيميايي خريده، بايد 
اين ادعا را باور كنيم؟! س��رفه هاي هموطنان من و 
كپسول هاي اكسيژن و تصاوير تاول هاي بدن مردم 
شيميايي شده ايران و پيكرهاي روي زمين افتاده، 

جايي براي چنين باوري مي گذارد؟!

فضاحت امریکای جنایتکار از حقیقت سردشت و حلبچه تا دروغ دوما
حاميان صدام در بمباران سردشت و حلبچه، حاال مدعی نگرانی از حمله شيميايی به دوما در سوريه شده اند!

حمله نظامي امريكا، فرانسه و انگليس به كشور سوريه برخالف 
ساير موارد مش�ابه كه فاقد سندس�ازي هاي حقوقي مرسوم 
كش�ورهاي غربي بود با واكن�ش منفي جوام�ع بين المللي، 
كشورهاي مستقل و فعاالن شبكه هاي مجازي در ساير كشورها 
مواجه شد تا جايي كه بسياري از رسانه هاي مشهور امريكايي 
نيز چنين حمله اي را فاقد مشروعيت و مايه آبروريزي اياالت 
متحده امريكا عنوان كردند اما در چنين شرايطي جماعتي در 
داخل كشور مي باشند كه به هر ش�كل ممكن و با هر بهانه اي 
رفتار س�لطه گرايانه امري�كا را توجيه ك�رده و اقدامات اين 
كش�ور را در جهت حفظ صل�ح بين المللي عن�وان مي كنند. 
در حالي رسانه هاي معتبري مانند واشنگتن پست حمله نظامي 
امريكا به س��وريه را مايه آبروريزي اين كشور معرفي مي كنند كه 
برخي روزنامه هاي داخلي تالش مي كنند حمله نظامي سه كشور 
امريكا، فرانس��ه و انگليس را نمايش اقتدار و اتحاد معرفي و عامل 
چنين حمله اي را اقدامات مشكوك دولت بشار اسد عنوان كنند. 

   آبروريزي امريكا در بيرون مرزها
برد امريكا در داخل كشور!

جالب اين اس��ت روزنامه گاردين انگليس نيز همانند بس��ياري از 
رسانه هاي شناخته ش��ده غربي واكنش حمايتی به حمله نظامي 
مثلث غربي عليه سوريه نداشته است و با چاپ كاريكاتوري از سران 
سه كشور امريكا، انگليس و فرانسه آنها را وحوشي معرفي مي كنند 
كه در حال حمله به يك منطقه مي باشند، با اين حال روزنامه شرق 
سرمقاله روز يك شنبه خود را به همين مسئله اختصاص داده است 
و تالش كرده با انتخاب عبارت »نمايش اتحاد غربي« به عنوان تيتر 
اتحاد كشورهاي غربي از يكسو زمينه ترس جامعه ايراني از حمله 
نظامي غرب به سوريه را برجسته كند و از سوي ديگر شكست مشهود 

امريكا، فرانسه و انگليس را با انتخاب چنين تيتري پوشش دهد!
نويسنده اين مطلب )كيهان برزگر( كه خود را استاد روابط بين الملل 
معرفي مي كند بدون اش��اره به نقض قوانين بين المللي توسط سه 
كشور غربي و عدم رجوع آنها با اسناد قابل قبول درجهت متهم كردن 

دولت بشار اسد به استفاده از سالح ش��يميايي تنها به آن بخش از 
مسئله مي پردازد كه دولت های امريكا، انگليس و فرانسه توانسته اند 

يك اجماع جهاني! را عليه دولتي در غرب آسيا شكل دهند. 
اين در حالي است كه بر اساس عرف بين المللي اجماع معنا و مفهومي 
متفاوت تر از آنچه مورد نظر نويس��نده روزنامه شرق است داشته، به 
طوري كه اتحاد و اجماع در جايي معنا پيدا مي كند كه حداقل بيش از 
سه كشور آن هم با اقناع سازي افكار عمومي دنيا در يك هدف مشترك 
گام بردارند و حمله نظامي خود را مش��روع جلوه دهند، در حالي كه 
در شرايط فعلي حتي فعاالن رسانه اي در كشورهايي مانند امريكا و 
انگليس )به عنوان بخشي از نخبگان يك جامعه( نيز بحث حمله نظامي 
به سوريه را فاقد مشروعيت الزم دانسته اند و آن را مايه آبروريزي غرب 
عنوان مي كنند، مهم تر اينكه حتي كشوري مانند آلمان و ايتاليا نيز 

كه غرب را در بسياري از اهداف نامشروع خود حمايت كرده در حمله 
اخير رسماً از ورود به چنين مسئله اي پرهيز كردند. 

در بخشي از س��رمقاله روزنامه شرق نوشته مي شود: »هدف اين 
حمله موش��كي فراتر از موضع اتهامي جبه��ه غربي عليه دولت 
سوريه يا هشدار جدي به ايران و روسيه براي فشار به سوريه در به 
اصطالح استفاده نكردن مجدد از اين سالح ها يا حتي به هم زدن 
معادله سياسي- امنيتي ميداني در بحران سوريه بود و به نوعي به 
نمايش قدرت و اتحاد غربي هم مربوط مي شود.« عبارت هاي فوق 
نشان مي دهد نويسنده اس��تفاده از سالح هاي شيميايي توسط 
دولت مركزي در سوريه را بسيار محتمل دانسته و حمله پوشالي 

به غرب را نمايش قدرت و اتحاد عنوان مي كند !
واشنگتن پست با تأكيد بر اينكه»حمله به سوريه آبروي امريكا را 

بُرد« در گزارشي با اشاره به اينكه رئيس جمهور امريكا قصد داشت 
با حمله به خاك سوريه، قدرت نمايي كند اما كاماًل برعكس عمل 
كرد، نوشت: »هدف »دونالد ترامپ« رئيس جمهور امريكا از حمله 
به سوريه، قدرت نمايي بود كه در حقيقت برعكس عمل كرد... اگر 
ترامپ هيچ اقدامي هم صورت نمي داد، اوضاع بدتر مي شد اما نه 
خيلي زياد زيرا وقتي شما حمالتي انجام مي دهيد كه »به اندازه اي 
قوي نيست كه مايه خجالت نش��ود«، در واقع ضعف از خود نشان 

مي دهيد و ضعف تحريك آميز است.«
   ضرورت چشم پوشي از توسعه هسته اي و موشكي!

اين نخستين باري نيس��ت كه جماعت غرب باور داخلي تالش 
مي كنند رفتار ضدانس��اني امريكا را توجيه گ��ري كرده و ضمن 
تطهير چهره مقامات غربي لزوم تبعيت از خواسته هاي امريكايي 
را با هدف اقدام پيش دستانه در جهت جلوگيري از حمله نظامي 
به ايران مطرح مي كنند، كمااينكه در طول چندسال اخير بارها 
از ضرورت اجتناب ايران براي توسعه صنعت هسته اي و موشكي 
س��خن به ميان آورده و چنين فرايندي را عامل بازدارنده براي 

حمله نظامي به كشورمان معرفي كرده اند. 
پشنگ پور نيز در يادداشتی كه در روزنامه اعتماد نوشته به همين 
مسئله پرداخته و تالش مي كند شكست مشهود غرب از حمله به 
س��وريه را ناديده گيرد و آن را توجيه گري كند، در بخش��ي از اين 
يادداش��ت مي آيد: »واقعيت عيني در خصوص موضوع سوريه اين 
است كه خواست كشور هاي ايران و روسيه در بسياري موارد با آنچه 
جامعه جهاني در طرح و برنامه دارد يا تعارض يا مغايرت )صرف نظر از 
بررسي درستي يا نادرستي خواست دو طرف( دارد...« آنچه مشخص 
اس��ت تطهير امريكا بايد در تمام س��طوح و در تمام اليه ها توسط 
جماعت تجديدنظرطلب صورت گيرد و در شرايطي كه حتي خود 
امريكايي ها به شكست اين كشور در حمله نظامي به سوريه معترف 
هستند،  آنها بايد تصوير را وارونه نش��ان داده و بدون اشاره به رفتار 
غيرانساني و غير قانوني كشورهاي امريكا، فرانسه و انگليس در حمله 

به سوريه، اقدام فوق را نمايش اقتدار و قدرت عنوان كنند.

تصوير اعجاب انگيزي كه تجديدنظرطلبان از حمله نظامي غرب به سوريه به نمايش مي گذارند 

»وارونه نمايي« براي حفظ اقتدار پوشالی امريکا!

گزارش  2 | محمد اسماعیلی

   زمان »بزن در رو« به پايان رسيده است
محس��ن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با 
انتشار پستي در اينستاگرامش نوشت: حمالت امريكا در 
سوريه بسيار محتاطانه بود، طوري كه  حتي يك موشك 
به مقر نيروهاي ايراني شليك نش��د. ظاهراً ژنرال هاي 
ترامپ به او گفته بودند نبايد با ايران حتي درسوريه وارد جنگ شد، البته 
ترامپ به مقر روس ها هم حمله نكرد. معلوم مي شود زمان »بزن در رو« به 
پايان رس��يده و امريكا ضرورت احتياط در مقابل ايران را دريافته است. 
توئيت ترامپ و اظهار اميدواري او براي مذاكره با ايران نيز ناش��ي از پي 

بردن به همين ضرورت است. 
.................................................................................................................................

  ترامپ در حال دوشيدن دالرهاي گاو سعودي است
حجت اهلل عبدالملكي عضو هيئت علمي دانش��گاه امام 
ص��ادق)ع( در توئيتي درباره حمله موش��كي امريكا به 
سوريه نوشت: موش��ك هاي زيبا و مدرن، اما اثر ترامپ 
جزء آخر كمدي بازاريابي اي��ن بيزنس من حرفه اي براي دوش��يدن بقيه 

دالرهاي گاو سعودي است. 
    آيا در كشورهاي پيشرفته انسانيت بيشتر است؟

حجت االسالم محسن قرائتي در توئيتر خود درباره كشورهاي پيشرفته و 
آمار جنايتشان در جهان، نوشت: يك سؤال: آيا ش��ما مي توانيد ادعا كنيد 
كشورهايي كه از لحاظ علمي پيشرفته تر هستند، انسانيت شان بهتر است؟ 
نه اينطور نيست، هر كشوري باسوادتر است آمار جنايتش هم بيشتر است. 
حقوق بشر خواب است يا بيدار؟ آل سعود چه باليي بر سر يمن آورده؟ اين 

بشر 70 سال است با فلسطينيان چه كرده؟
.................................................................................................................................

   كانال فرار به اندازه شبكه نفوذ مهم است!
محمد ايماني فعال رسانه اي و تحليلگر در كانال تلگرامي خود 
پيرامون خ��روج كاوه مدني نوش��ت: يادتان هس��ت آقاي 
زيباكالم درباره فرار شاه از كش��ور گفته بود »شاه فرار نكرد 
بلكه كش��ور را ترك كرد«؟! حاال برخي عناصر و رسانه هاي 
آلوده خبر مي دهند كاوه مدني معاون س��ازمان محيط زيست، كشور را ترك 
كرده و قصد بازگشت ندارد و از همان خارج كشور استعفا كرده است، بعدش 
هم كلي سوگواري كرده اند كه به خاطر سختگيري ها، باز هم فرار نخبگان اتفاق 

افتاده است!
اين رويكرد تحريفي در حالي اس��ت كه كاوه مدن��ي از متهمان اصلي پرونده 
مربوط به شبكه نفوذ و جاسوسي در پوش��ش محيط زيست است. در واقع به 
واسطه او كه در جايگاه معاونت سازمان محيط زيست بود كه اين شبكه نفوذ 
و جاسوسي وابسته به موساد و سيا توانسته بود در برخي مراكز مهم و حساس 
مديريتي نفوذ كند. كاوه مدني كه رشد و نمو خود را مديون انگليسي ها و شبكه 
رسانه اي آن است، به واسطه برخي فشارهاي دولتي از بازداشت رهايي يافت. او 
عضو ارشد همان شبكه صهيونيستي است كه كاووس سيد امامي جزو آن بود 
و پس از مواجهه با برخي اسناد و مدارك خيانت خويش، خودكشي را بر ماندن 
و لو دادن همه اعضا و عملكرد ش��بكه ترجيح داد. وي پس از خروج از كشور، 
آخرين بار در يك مجلس عياشي و در حالي كه دچار بدمستي بود، ديده شد و 
اكنون به داليل كاماًل روشن مي گويد به كشور برنمي گردد. او در اثر يك اهمال 
و فشار مشكوك، از كشور گريخت. بايد كانال و مسيري را كه موجب فرار كاوه 

مدني شد، تحت نظر گرفت. اين كانال به اندازه آن شبكه مهم است. 
دري اصفهاني، كاووس سيد امامي، سيامك و باقر نمازي، نزار زكا و جيسون 
رضائيان تنها چند تن از اين جاسوسان ماهر بودند كه در تيم مذاكره كننده، 
وزارت ارتباطات، نفت، سازمان مديريت و برنامه ريزي، محيط زيست و... نفوذ 
كردند. بخش��ي از نفوذ جرياني- مديريتي اين شبكه پنهان لو رفته بود و بايد 

سرپوش بر اين رسوايي بزرگ گذاشته مي شد.

 عالءالدين بروجردي: 
امریکا انتخابي جز خروج از سوریه ندارد

رئيس كميسيون امنيت ملی مجلس با اشاره به اينكه امريكا به عنصر 
مبارزه با روند صلح جهاني تبديل شده است، گفت: امريكا انتخابي 

جز خروج از سوريه ندارد. 
عالءالدين بروجردي  در گفت وگو با خانه ملت در خصوص اظهارات سخنگوي 
كاخ سفيد مبني بر اينكه دونالد ترامپ خواهان بازگرداندن نيروهاي امريكايي 
در اسرع وقت از سوريه است، گفت: امريكا انتخاب ديگري جز خروج از سوريه 
ندارد، متأس��فانه امريكا مهمان ناخوانده س��وريه بوده و به كشوري اشغالگر 
تبديل شده است. نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراي اسالمي، تصريح 
كرد: افكار عمومي دنيا نيز به مخالفت با مواضع و اقدامات امريكايي ها پرداختند 
زيرا امريكا به عنصر اساسي در جهت مبارزه و مقابله با روند صلح تبديل شده كه 
اخيراً شتاب قابل توجهي گرفته اند، حمايت از تروريست ها و رژيم صهيونيستي 
نيز نشان از اين روند دارد. گفتني است سارا سندرز، سخنگوي كاخ سفيد در 
بيانيه اي در واكنش به اظهارات امانوئل ماكرون، رئيس جمهوري فرانسه كه 
مدعي شده ترامپ را قانع كرده تا نيروهاي امريكايي را »براي مدتي طوالني« 
در سوريه حفظ كند، اعالم كرد دونالد ترامپ خواهان بازگرداندن نيروهاي 

امريكايي در اسرع وقت از سوريه است. 
......................................................................................................................................

رونمایي از دستاورد هاي جدید هوانیروز ارتش
در آس�تانه روز ارتش، از دس�تاوردهاي جديد و بومي هوانيروز ارتش 

جمهوري اسالمي ايران رونمايي شد. 
به گزارش خبرنگار صداوس��يما، صبح ديروز با حضور امير س��رتيپ علي 
جهانش��اهي معاون هماهنگ كننده نزاجا و س��رتيپ دوم خلبان هوانيروز 
ارتش از سه دستاورد بومي هوانيروز در رمپ و باند جديد هوانيروز رونمايي 
شد. موشك شفق نخستين بار در صنعت بالگردي ارتش با دستان توانمند 
متخصصان جوان هوانيروز طراحي، توليد و مورد آزمايش قرار گرفته است. 
از خصوصيات بارز موشك شفق، برد هشت تا 12 كيلومتري است كه اهداف 
را مورد رهگيري و اصابت دقيق قرار مي دهد. از ويژگي هاي ديگر اين موشك 
بومي بودن فناوري س��اخت و طراحي اس��ت. از برنامه هاي ديگر هوانيروز 
عملياتي كردن دوربين ديد در ش��ب و نص��ب آن روي تمامي بالگرد هاي 
هوانيروز بود. با اين كار عالوه بر افزايش برد عملياتي و پايش دشمن متخاصم 
در دل شب، قدرت مانور و آتش اين وسايل پرنده ارتقا يافته است. دستاورد 
ديگر هوانيروز ارتش، تس��ليح هجوم��ي به تهاجمي و تجهي��ز بالگرد هاي 
شناسايي، پشتيباني و ترابري هوايي هوانيروز به سامانه راكت انداز و تيربار 
اس��ت كه موجب ارتقاي قدرت تهاجمي و پوشش نقاط ضعف عملياتي در 
رزم نزديك مي شود. امروز هوانيروز ارتش جمهوري اسالمي ايران با تأسي 
از شهدا و پيشكسوتان و همچنين عينيت بخشيدن به اوامر مطاع و نوراني و 

مبارك مقام معظم رهبري قدرت بالگردي منطقه است. 
......................................................................................................................................

هیئتي از كمیسیون امنیت ملي به سوریه مي رود
س�خنگوي كميس�يون امني�ت مل�ي و سياس�ت خارج�ي مجل�س 
ش�وراي اسالمي از س�فر اعضاي اين كميس�يون به س�وريه خبر داد. 
سيدحسين نقوي حسيني در گفت وگو با ايرنا با اعالم خبر سفر نمايندگان 
مجلس به س��وريه، گفت: اين س��فر در پي تجاوز آش��كار امريكا، فرانسه و 
انگليس به خاك يك كشور مستقل و داراي حكومت قانوني و براي حمايت 
از محور مقامت انجام مي شود. در اين سفر تجاوز به اين كشور محكوم و اعالم 
مي شود كه جمهوري اس��المي ايران در كنار ملت و دولت سوريه در مقابل 
اين تجاوزگري ها ايستاده است. سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي يادآور ش��د: قرار است هيئت پارلماني در س��فر به سوريه با برخي 
مقامات سوري درمورد اوضاع اخير سوريه و نيز حمله هوايي امريكا، انگليس 

و فرانسه به اين كشور ديدار و بحث و تبادل نظر كنند.

عضو شوراي سياستگذاري اصالح طلبان:

 »پشيمان هستم« عليه روحاني در فضاي مجازي بخشي از واقعيت است
عضو ش�وراي سياس�تگذاري اصالح طلب�ان با بي�ان اينكه 
»اصال ح طل�ب ي�ا اصولگ�را« اگ�ر نتواني�م ب�ه روز ش�ويم 
از قافل�ه عق�ب مي ماني�م، گف�ت: اصالح  طلبان�ي ك�ه در 
گذش�ته بي قي�د و ش�رط حام�ي اصالح�ات بودن�د، امروز 
بي�ن نظراتش�ان تبص�ره اضاف�ه مي كنن�د ي�ا مي گوين�د 
معل�وم نيس�ت در انتخاب�ات بع�دي همراهي ت�ان كني�م. 
س��يد محمود ميرلوح��ي در گفت وگو با فارس، ضمن اش��اره به 
اينكه حوادث س��ال قبل يك جريان اعتراضي بود كه متوجه دو 
جريان سياسي كشور بود، گفت: در حوادث سال قبل دو جريان 

ديدند كه بايد با هم همكاري كنند و 
صدايش��ان تا حدودي با هم همگرا 
شد. در ش��رايط كنوني و با توجه به 
مسائل بين المللي چون رفتار ترامپ 
يا مسئله ارز، همه مي بينيم كه اگر 
باهم همكاري نكنيم، كشور آسيب 
زيادي مي بيند. ميرلوحي با تأكيد بر 
اينكه هركدام از ما چه اصالح طلب و چه اصولگرا اگر نتوانيم به روز 
شويم از قافله عقب مي مانيم، گفت: اعتراضات سال قبل نشان داد 

جامعه منتظر نمي ماند و ميدان سياست ايران نه زورآزمايي بلكه 
رقابت است و هركس سياست و رويكردهايش براي مردم جذاب تر 

باشد به او روي خواهند آورد. 
عضو ش��وراي سياس��تگذاري اصالح طلبان با بيان اينك��ه اصولگرا و 
اصالح طلب بايد خود را با شرايط جديد بازتعريف كنند، تصريح كرد: 
برخي شعارهاي اصالح طلبي كه در گذشته جذاب بود االن جذابيت 
سابق را ندارد و بحث هايي چون »پشيمان هستم« كه در فضاي مجازي 
مطرح شد بخشي از واقعيتي است كه امروز با آن مواجه هستيم. وي 
افزود: اصالح طلباني كه در گذش��ته به ش��دت بدون قيد و ش��رط از 

جريان اصالحات حمايت مي كردند، امروز بين نظراتشان تبصره اضافه 
مي كنند يا حتي به نوعي مي گويند اگر با اين خواس��ته ها هماهنگ 
نشويد، معلوم نيست در انتخابات بعدي همراهي تان كنيم. عضو شوراي 
سياستگذاري اصالح طلبان با تأكيد بر اينكه بازنگري اصولگرايان نيز 
در برخي رويكردها ضروري است، گفت: گاهي احساس مي شود با اين 
رويكرد كه براي مثال مي گفتند بايد ببينيم نظر جامعتين چيست، يك 
قرن فاصله داريم. بايد بپذيريم كه جامعه ما فعال و پوياست و اگر زودتر 
اتاق هاي فكر تشكيل ندهيم و نظرات را نشنويم عقب مي مانيم و متوجه 

مي شويم شرايط قابل اصالح نيست.

   خبر


