روحانی از شعارهایش فاصله گرفته است

برای زنان جامعه هیچ کاری نمیکنیم

هاجر چنارانی ،نماینده مجلس :ما واقعاً در کشورمان در راستای زنان جامعه هیچ کاری نمیکنیم .گفتند زنان سرپرست
خانوار ،ولی تنها آنان نیستند و همه زنان جامعه باید در نظر گرفته شــوند .دولت بار مالیاش را ندارد؛ ولی باید ایجاد کند.
ما کشور اسالمی هستیم .در این کشور در هر مشــکلی در حوزه زنان ورود کنیم ،میگویند زیرساختهایش انجام نشده،
بودجهاش نیست!  40سال برای ایجاد زیرساخت زمان کمی است؟ کی میخواهند این زیرساختها را ایجاد کنند؟ در 40
سال بودجه را ندیدند .امروز در مجلس فقط هفده نماینده زن داریم .این هفده نفر برای رأیگرفتن در تمام مواردی که به نفع
زنان است از تمام وجود ،وقت و انرژی میگذارند؛ اما خیلی مواقع این تعداد کفایت نمیکند.

غالمعلی جعفرزاده ،نایبرئیس فراکسیون مستقلین :فکر میکنیم که آقای روحانی قدری از شعارهایش فاصله گرفته
است .تغییر در دولت ازجمله تغییر در افراد ،ساختار و شیوه کار مدنظر بود و اصالحات در همه زمینهها مورد مطالبه است .آنچه
مردم را راضی کرد که به روحانی رأی دهند ،دالیل مختلفی و در رأس آن تغییر بود .احســاس میشود آقای روحانی به یک
چیزهایی عادت کرده و این عادتها خیلی بد است؛ اما مردم هنوز این عادتها را نپذیرفتهاند .انتصابهایی در دولت صورت
میگیرد که وابستگی به شعارها ندارد و این نگرانکننده است .مردم با شور و اشتیاق به آقای روحانی رأی دادند ،اما بخشهای
اعظمی از دولت در دست تفکری که به ایشان رأی داد ،نیست.
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سرمقاله
ادامه از صفحه یک:موضعی جدی اتخاذ
میکنند و ممکن است هزینههای این جنگ
بیش از حد انتظار باشد؛ همچنین باید توجه
داشــت که طرح چنین ادعایی در شرایطی
است که نیروهای دولتی ســوریه موفق به
پیشرویهای زیادی در غوطه شرقی شده و
تروریستها تنها بخش ناچیزی از این منطقه
را در تصرف خود دارند.بایــد گفت  آمریکا
هرگاه پیشروی تازهای از سوی ارتش سوریه
به ضررگروههای تروریســتی انجام میشود
یا تحول ملموســی در روند راهحل سیاسی
بحران شــکل میگیرد ،موضوع سالحهای
شیمیایی را مطرح میکند .نشست سوچی
موفقیتهای سیاســی برای ملت سوریه به
دنبال داشته و شکستی فجیع برای سند پنج
کشور متحد واشنگتن که آن را در راستای
منافع خــود تدوین کرده بودنــد ،به دنبال
داشت؛ لذا آمریکا مجبور شده بار دیگر موضوع
سالحهای شیمیایی را مطرح کند تا بتواند
برونرفتی سیاســی برای تحوالت سوریه و
تروریسم ساخته و پرداخته آمریکا و عربستان
در این کشور دست و پا کند .دولت واشنگتن
تصور کرده که میتواند از این فشارها برای
تأثیرگذاری بر مواضع سوریه و روسیه استفاده
کند .در روز برگزاری کنفرانس سوچی شاهد
بودیم که آمریکا لیســتی از تحریمهای تازه
خود را ضد تعدادی از مســئوالن روس ارائه
کرد .این موضوع نشاندهنده خشم گسترده
آمریکا از تالشهای سیاسی صادقانه روسیه
برای حلوفصل سیاسی بحران سوریه است.
نکته قابلتوجه دیگر آن است که ترامپ در
طول کارزار انتخاباتی خود و پس از رسیدن به
منصب ریاستجمهوری ،همواره از سیاستها
و رویکرد باراک اوباما نسبت به بحران سوریه
انتقاد کرده و بهویژه خط قرمز دروغین اوباما
علیه بشار اسد درباره استفاده از سالحهای
شیمیایی در سال  2012را زیر سوال میبرد؛
اما بــا اقدامات اخیر وی معلوم شــد ترامپ
هم مدعی استفاده ارتش ســوریه از سالح
شیمیایی است؛ با این تفاوت که اوباما دست
به اقدام نظامی علیه ســوریه نزد؛ اما ترامپ
در ابتدای ریاستجمهوری خود به مداخله
نظامی مستقیم روی آورده است .با این حمله،
معادالت سیاسی و میدانی سوریه وارد دور
تازهای شده است و چهبسا تالشهای روسیه
و ایران برای برقراری آتشبس تضعیف خواهد
شد.تاکنون ابتکارعمل در جنگ سوریه در
دست ارتش سوریه و متحدانش یعنی روسیه
و ایران قرار داشت؛ اما از این پس تروریستها
و حامیان منطقهای آنان جان تازهای گرفته
و درواقع برای ادامه حمالت خود چراغ سبز
جدیــدی دریافت کردهاند .گــروه «ائتالف
ملی سوریه» که مرجع رســمی معارضان
این کشور بهشمار میرود ضمن استقبال از
حمله آمریکا ،خواستار تداوم چنین حمالتی
شد.احمد رمضان ،رئیس بخش اطالعرسانی
ائتالف معارضان،در این زمینه گفت«:ائتالف
ســوریه از این حمله اســتقبال میکند و از
واشــنگتن میخواهد کــه توانمندیهای
نظامی اسد را ازبین ببرد؛ به نحوی که ارتش
ســوریه نتواند در حمالت خود ازجنگنده
استفاده کند ».این درحالی است که استقبال
متحدان اروپایی آمریکا نیز ،ظرفیت جدیدی
را در اختیار رئیسجمهورجدید آمریکا قرار
میدهد تا رهبری جبهه مخالفان را در دست
گرفته و فشار بیشتری را علیه سوریه ،روسیه
و محور مقاومت اعمال کند؛البته بعید است
ترامپ بهدنبال گشودن یک جبهه جدید و
گسترده در ســوریه و غرب آسیا باشد؛ زیرا
هرگونه اقدام نظامی بهویژه علیه ســوریه،
مناسبات واشنگتن ـ مســکو را دچار تنش
کرده و آمریکا را رودرروی روسیه قرار خواهد
داد .بهطورطبیعی ترامپ و کابینه او بهدنبال
چنین پیامدی نیســتند؛ لذا ندای مخالفت
با حمله اخیر آمریکا ،از داخل این کشــور به
گوش میرسد .در پایان باید گفت که اقدام
نظامی آمریکا ،از یک طرف به شکل محدود
و به بهانه حمله شــیمیایی صورت گرفته تا
نزد افکار عمومی موجه نشــان داده شود و
در عین حال از اصطکاک شدید و بیشازحد
با روســیه بپرهیزد .از طــرف دیگر ،ترامپ
تالش دارد در ابتدای ریاستجمهوری خود
با رویکرد امنیتی ـ نظامی ،وجهه دیپلماسی
ناکام آمریکا را در جهان و منطقه که در دوره
اوباما شکل گرفته بود ،جبران کند و از خود
چهرهای مقتدر و تأثیرگذار ارائه کند؛ البته
معلوم نیست رئیسجمهور بیتجربه آمریکا
در این مسیر موفق باشد؛ درنتیجه باید منتظر
پیامدهای منفی و چالشهــای بعدی این
ماجرا باشد.
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یک حمله با چندصد موشک و یک عالمه معمای بیجواب

فاکتورهایمیلیارددالری
رویدستبنسلمان
راحیل رحمانی| گروه سیاست
rahilrahmani@gmail.com

«روسیه از حمله آمریکا به سوریه باخبر
بوده اســت ».این ادعایی است که برخی
منابع خبری روز گذشــته مطرح کردند
تا داستان دعوای قدرتها در خاورمیانه
جالبتر شــود! این منابع عنوان کردند
که به گفته پنتاگون ،آمریکا برای پرهیز
از درگیری در آســمان قبــل از حمله با
روسیه هماهنگ کرده است .هرچند در
مقابل ،وزارت دفــاع آمریکا میگوید که
قبل از حملههای هوایی آمریکا و فرانسه و
انگلیس به سوریه ،هیچ اطالعی به روسیه
در خصوص این حمله داده نشده است .چه
کسی راست میگوید؟!
■■■
نامش «ترقه بازی» بود یا «موشک بازی»
یا «نمایش موشــکی» یا یک زهرچشم
گرفتن پرســروصدای تبلیغاتی؛ روسیه
هیچ واکنشی نشــان نداد .اردوغان گفته
که از اقدام آمریکا حمایت میکند و این
حمله بســیار «بهجا» و «بهموقع» بود.
بنسلمان فع ً
ال سکوت کرده و روسیه تنها
به دادن هشدارهایی بسنده کرده است.
روســیه تهدید کرده بود که موشکها و
جنگندههای آمریکایی که جان نیروهای
روسی در سوریه را به خطر بیندازند ،ساقط
خواهد کرد؛ امــا از زمانی که بحران اخیر
سوریه شروع شده ،روســیه درباره اینکه
چگونه پاسخ خواهد داد ،تا حدود زیادی
ساکت بوده اســت تا این احتمال مطرح
شود که شاید پاسخ روسیه به این حمله،

تالفیکنید
1
حسین شریعتمداری در واکنش
به حمله آمریکا به ســوریه گفت :هزینه
حمله مشــترک و جنایتکارانه آمریکا،
انگلیس و فرانسه به ســوریه را آلسعود
پرداخته اســت؛ بنابراین تاوان آن را نیز
باید عربستان و همپیمانهای او بدهند و
سوریه برای تالفی این جنایت باید ریاض
و ابوظبی را موشــکباران کند .این اقدام
تالفیجویانه در عرف بینالمللی نیز کام ً
ال
توجیهپذیر است؛ چراکه عربستان رسماً
اعالم کــرده که تأمین هزینــه حمله به
سوریه را پذیرفته است.

مجله آتالنتیک در تحلیلــی پیرامون برای اقناع اسد به توقف استفاده از سالح
تحــوالت و صفآراییهــا در ســوریه شیمیایی علیه مردمش استفاده میکند
نوشت :آنچه اکنون برای والدیمیر پوتین یا خیر .عربستان ســعودی در مناقشه
مهم است استفاده از ســوریه بهعنوان سوریه از گروههای شورشی مخالف ایران
دستورکاری برای نمایش قدرت روسیه حمایت میکند .آنان مخالفان ســوریه
همانند دوران اتحاد جماهیر شــوروی را بهدلیل رقابت با ایران حمایت مالی و
اســت که به یک بازیگر مهم و بزرگ در تسلیحاتی میکنند .این کشور از شورش
خاورمیانه تبدیل شــده بود .زالزبرگ ،اهل سنت علیه فرقه اقلیت اسد به عنوان
تحلیلگر  ارشدمسائلاسرائیل– فلسطین فرصتی برای تبدیل سوریه از یک دولت
در گــروه بحران بینالمللــی میگوید :طرفدار ایران به دولت مخالف ایران تالش
مسکو با تمام بازیگران مهم این مناقشه میکند.
به جز آمریکا روابط نزدیکی دارد( .ایران   ،بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود
سوریه ،ترکیه و اسرائیل) .این کشور نقش موسوم به «ثروت درحال تغییر ملتها»
فزایندهای در میانجیگری بین اسرائیل   پیش بینی کرده است ذخایر نفتی ایران
و ایران ایفا میکند کــه چه نوع حضور  155سال دیگر دوام بیاورد .برآوردهای
ایران در ســوریه میتواند برای اسرائیل این نهاد بینالمللی نشــان میدهد در
قابل تحمل باشد .تحلیل من این است میان کشورهای بزرگ نفتی ،ذخایر نفتی
که بیشتر این رویدادها (واکنش اسرائیل ونزوئال دیرتر از همه به پایان میرســد.
با حمالت نظامی علیــه اقدامات ایران پیشبینی شده اســت  345سال دیگر
در ســوریه) تکرار خواهند شد .روسیه ذخایر نفت این کشــور به اتمام برسد.
اکنون به یک موقعیت برجسته در داخل پس از ونزوئال ،لیبی قرار دارد و  275سال
سوریه دست پیدا کرده اســت؛ اما این طول خواهد کشید تا ذخایر نفت لیبی به
مشخص نیست که آیا روسیه از نفوذ خود پایان برسد.

منابع محلی روز گذشــته از حملــه یک جنگنده
ناشناس به یک انبار مهمات در بلندیهای «عزان»
جنوباستانحلبخبردادند.جروزالمپستگزارش
داد :برخی گزارشهــا حاکی از آن اســت که این
جنگنده اسرائیلی بوده است .درهمین حال ،شبکه
«المیادین» و رسانه «االعالم الحربی» به نقل از منابع
محلی وقوع هرگونه حمله هوایی به پایگاه نظامی در
«جبل عزان» جنوب حلب را تکذیب کردند.

مثل نجفی نداریم

وقتی تمام قدرتها میکوشند کاله
خود را بچسبند ،ما در سوریه نیز باید
از ملت سوریه حمایت کنیم .رژیم
حاکم در سوریه حتی اگر یک رژیم
اکثریتمحورباشد،ایراننبایداقلیت
ملت مخالف دولت را از خود دور کند

منتقل کرده اســت ،دیداری که در آن،
رئیس جمهور آمریکا رسماً و علناً به تمایل
خود برای «دوشیدن» سعودیها اعتراف
کرد و از بن سلمان و پدرش خواست بیشتر
هوای آمریکا را داشته باشند!
بن سلمان هفته گذشــته نیز در سفری
ســهروزه راهی پاریس شــد تا عالوه بر
اقامت در کاخ مجلل خــود (که بهعنوان

وقت مالقاتندادن
دیدیم که میگیم

 3محمدحســین کروبــی در
 2محمدعلی ابطحی در واکنش
به ســخنان اژهای که گفته نمیداند گفتوگویی با یکی از رســانهها درباره
مرتضوی کجاســت ،درتوییت خود شــرایط حصر پدرش گفته :در ماههای
نوشت :میگویند قاضی مرتضوی گم ابتدایی حصر هر نوع کتــاب ،روزنامه و
شــده و نمیتوانند حکــم زندانش را رادیو تلویزیون برای ایشــان ممنوع بود.
اجرا کنند .فقط خــدا کند چند وقت تنها در این مدت قرآن در اختیارشــان
دیگر در داخل یا خارج کشــور متولی گذاشته بودند و هر روز به مدت دو ساعت
حقوق مردم و دفاع از مــردم ایران و در همان محــل آپارتمان پیــادهروی
سخنگوی مظلومان کشور نشود و توقع میکردند .بعد از مدت زیادی که گذشت
دادن کتاب به حاجآقا داده شــد.
نداشته باشــد قربانیانش به حمایت اجازه ِ
از او بستنشــینی کننــد .دیدیم که آقای روحانی تا االن به کمیته رفع حصر
وقت مالقات نداده است.
میگیم.

ذخایر نفتی ایران تمام میشود

تکذیبمیشود

روزنامه «اعتماد» نام ده نفر را که تا کنون صالحیت
آنان برای احراز پست شهرداری تهران مورد بررسی
قرارگرفتهاست،منتشرکرد.براساسآنچه«اعتماد»
نوشته ،نام این ده نفر؛ محمدرضا عارف ،حبیب اله
بیطرف،محسنهاشمي،محمودحجتي،محمدعلي
افشاني ،شهيندخت موالوردي ،محسن مهرعليزاده،
پيروز حناچي ،سميعاله حســينيمكارم و قاسم
يزادهخامسيهستند.
نق 

گرانقیمتتریــن کاخ دنیــا شــناخته
میشود) دیداری هم با «امانوئل مکرون»
داشته باشــد .مســیر مثلثی سفرهای
ســعودی که به پایان رســید ،آمریکا با
همراهی انگلیس و فرانسه به سوریه حمله
کرد!
ترامپ حتماً تا االن فاکتــور هزینههای
حملــه را بــه آدرس کاخ «الیمامــه» یا
«السالم» در ریاض ارسال کرده است!
■■■
اما «ایران» چه میکنــد؟ تکلیف ایران
با تجاوز در ســوریه چیســت؟ برخیها
میگویند نباید روی دیوار روسیه یادگاری
نوشت .مسئوالن نظام بارها و بارها تأکید
کردهاند که «حفظ بشار اسد» خط قرمز
ایران است .نباید فراموش کرد که یکی از
متحدان استراتژیک ایران حداقل در طول
چهل سال اخیر چه زمانی که «اسد پدر»
بر مسند قدرت نشسته بود و چه حاال که
«اسد پســر» زمام امور را به دست گرفته
«سوریه» بوده اســت ،اتحادی که در هر

برههای به هرحال شکل خود را حفظ کرده
است .در شــرایط کنونی اما تحلیلگران
میگویند شاید نیاز به کمی تغییرات در
اتخاذ استراتژی نســبت به سوریه و اسد
داریم .وقتی تمام قدرتها میکوشند کاله
خود را بچسبند ،ما در سوریه نیز باید از ملت
سوریه حمایت کنیم .رژیم حاکم در سوریه
حتی اگر یک رژیم اکثریتمحور باشــد،
ایران نباید اقلیت ملت مخالف دولت را از
خود دور کند.
فراموش نکنیم که با تمام الدرم بلدرم های
صورت گرفته از ســوی آمریکا و روسیه،
درنهایت آمریکا به سوریه حمله کرد .چند
موشک ردوبدل شــد ،خون از بینی هیچ
کس نیامد و همه برگشتند سر جای خود و
به خانههای خودشان! همه راضی هستند
و همه تالش میکنند «ســوریه» و بهای
جنگ در این کشــور و مبــارزه با داعش
را به نفع خود «مصــادره» کنند .معامله
پرسودی است؛ اما چه کسی سود بیشتری
میبرد؟!

ذرهبین

گیشه بین الملل

رئیسجمهوریترکیهدرواکنشبهتهاجمسهجانبه
آمریکا ،فرانسه و انگلیس علیه سوریه ،آن را اقدامی
مناسب و بهجا خواند« .رجب طیب اردوغان» ،طی
سخنرانی خود در شهر استانبول به حمله شیمیایی
ادعایی در سوریه اشــاره کرد و گفت« :استفاده از
سالحشیمیاییبدونپاسخنمیماند؛بههمیندلیل
معتقدیم این حمله بهجا و مناسب بوده است».

این ده نفر

حرم

رم

غی

انه

درست شبیه به حمله آخر ترامپ به سوریه
خواهد بود .سال گذشــته وقتی ترامپ
دستور داد ۵۶موشک کروز به سمت پایگاه
هوایی سوریه شلیک شــود ،روسیه کنار
نشست .روسها از این حمله به شدت انتقاد
کردند؛ اما هیچ کاری برای ســاقطکردن
موشکها نکردند .آمریکا قبل از حمله به
روســیه اطالع داده بود .درواقع آمریکا به
روسیه اجازه داد نیروهایش را عقب بکشد.
فرانســه تهدید کرد که اگر دولت اســد
شــیمیایی بزند ،بازهم به سوریه حمله
خواهنــد کــرد .هرچند کارشناســان
حقیقتیاب ســازمان ملل روز گذشته
و ســاعاتی پس از پایان حمله به سوریه
رســیدند ،اما ائتالف آمریــکا ،انگلیس و
فرانسه ،بیچون و چرا «اسد» را مسئول
حمالت شیمیایی در «دوما» میداند.
در میان سکوت کمی عجیب روسها ،این
سعودیها هستند که احتماالً باید منتظر
«فاکتور» حمله از ســوی آمریکا بمانند!
درســت چندروز قبل از حمله آمریکا به
روســیه ،ترامپ گفته بود که قصد دارد
ســربازانش را از این کشــور خارج کند و
عربستان اگر مایل به تداوم حضور سربازان
آمریکایی در سوریه است ،باید هزینه آن را
هم بپردازد .ترامپ راه «دوشیدن» سعودی
را خوب یاد گرفته اســت .یــک ماه قبل
«ولیعهد جوان» راهی انگلیس شد .با ملکه
و پرنس چارلز دیدار کرد و پس از آن راهی
آمریکا شد تا با «ترامپ» دیدار کند ،همان
دیداری که مفتی معروف سعودی میگوید
«احساس حقارت» را به محمد بن سلمان

اقدام بهجایی بود

تتلو و ما اصولگراها!
 4محمد مهاجری ،فعال سیاسی
اصولگرا و سردبیر سایت «خبرآنالین» در
پستی اینستاگرامی نوشت :هنوز یادمان
نرفته خیلی از ســلبریتیها -در بیست
سال گذشــته  -همه تالششان را کردند
تا به کاندیدایی از جنــاح رقیب ما رأی
بدهند که هرچند کام ً
ال دلچسبشــان
نیست ،اما از نظر آنان باید به او رأی بدهند
تا کاندیدای مــا رأی نیاورد؛ یعنی اتحاد
و اتفاقنظــر شــگفتانگیزی دارند در
نخواستن ما اصولگراها! شاید این بار تتلو
هم سمت ما نیاید!

گیشه داخلی

دوقطبینظامیان-روحانیت

روزنامه «جــوان» در واکنش به توییت
مشاور رئیسجمهور که هشدار داده بود
مواظب فراریدادن مرتضوی از کشــور
باشیم،نوشت:اينكهمرتضويبايدمجازات
اعالمشده را تحمل كند ،شكي نيست و
اينكه بايد مراقبت کرد كه از زير بار حكم
شانه خالي نكند هم درســت است؛ اما
جناب مشاور با اين ابهامسازي و رازسازي
دنبال چيست؟ اگر كسي قرار است ایشان
را فراري دهد بايد دولت متبوع آشنا كه
فرودگاهها را در اختيار دارند ،كنترل كنند.
اما جــدا از موضوع ســعید مرتضوی و
حواشی در دسترس نبودن او برای اجرای
حکم قضایی ،مهمترین تیتر روزنامهها
در روز گذشــته ،حمله آمریکا به سوریه
بود .نبردموشکها در آســمان سوریه،
تصمیمات جدید ارزی ،قصه دالر! ،بیانیه
برائت از احمدینژاد ،روسیه برای سوریه
چه کرد؟ ،توقف تزریق ارز به صرافیها،
دوقطبی نظامیــان و روحانیت؟ و پایان
صرافیها از مــواردی بود کــه موضوع
گزارشهای خبری و تحلیلی روزنامههای
روز گذشته قرارگرفت.بیانات رهبر معظم

انقالب در محکومیت تهاجم به ســوریه
هم موضوع تیتر و عکس روزنامهها قرار
گرفت.سیدعلی خرم ،استاد دانشگاه در
رشته حقوق بینالملل در سرمقاله روزنامه
آرمان امروز به ماجــرای حمله آمریکا-
انگلیس و فرانسه به سوریه پرداخت.
البته در این میان رقابت برخی هنرمندان
طراح در روزنامههای سراسری هم دیدنی
بود که تالش میکردنــد صفحه اول یا
به اصطالح ویتریــن متفاوتی بچینند.
این درحالیبود که از این «حمل ه صوری
به ســوریه» فقط آسوشیتدپرس عکس
داشــت و خیلیها همان را خرج کرده
بودند .بعضی دیگر هم با جستوجوهای
حرفهای در موتورهای جستوجو عکس
روسایجمهور سه کشور را کنار هم چیده
بودند تا ویترینشان با بقیه فرق کند که
البته این اتفاق خیلی نیفتاد .روزنامههای
تخصصی و حرفهای هم در این روزها کار
خودشان را کردند و بعضاً مثل تنها روزنامه
ســینمایی صبح ایران که نمیخواهیم
نامش فاش شــود کاری به غائله سوریه
نداشتند.

غالمعلی رجایی ،مشاور شهردار تهران با اعالم اینکه
نجفی با محور قرار دادن بیماری جدید خود ،اصرار به
رفتنداشت،امامعاونانشهرداریتهرانمثلاعضای
قالقول بودند که ایشان باید
شورای شهر ،همه متف 
بماند ،تأکید کرد :برای مدیریت شهری تهران ،دیگر
مدیری در قد و قواره ایشان نداریم و هر کسی بیاید،
دیگر برای شورا و شهرداری نجفی نمیشود.

خط قرمز فرانسه

دولت فرانسه اعالم کرد :اگر سوریه بار دیگر از «خط
قرمز شیمیایی» عبور کند ،در حمله به اهداف در این
کشور تردید نمیکنیم .دولت فرانسه اعالم کرده که
درحالحاضر بهدنبال حمله جدیدی علیه اهداف
سوری نیست و بهدنبال ازسرگیری مذاکرات صلح
در سوریه از طریق گفتوگو با روسیه است.

آسمان و زمین ایران
در اختیار روسیه؟

یک منبع آگاه در ستاد کل نیروهای مسلح ،ضمن
تأکید بر همکاریهای متقابل و مشترک جمهوری
اسالمی ایران و روسیه در مقابله با تروریسم ،موضوع
استفاده از آسمان و زمین جمهوری اسالمی ایران
توسطروسیهراتکذیبکرد.برخیپایگاههایخبری
از توافق تهران و مسکو در خصوص پرواز هواپیماهای
استراتژیک روســی بر فراز اراضی ایران خبر داده
بودند.

خاطره «هاله نور» در بهارستان!

نسلفردا :جلسه علنی روز گذشــته مجلس شورای
اسالمی تحتالشعاع اتفاقات اخیر در خاورمیانه برگزار
شد .حمله آمریکا به سوریه ،واکنش تند رئیس مجلس
را بهدنبال داشت« .علی الریجانی» در نطق آغاز جلسه
دیروز بهارســتان گفت« :در این شــشهفت سال این
گونه ماجراجوییها وجود داشــت و هر بار ناموفق بودند
و همچنان یک ژســت قلدرمآبی بود؛ اما خیانت برخی
کشورهای مسلمان در این گونه کثافتکاریهای سیاسی
در اذهان تودههای مؤمن باقی خواهد ماند ».الریجانی این
هجوم را «وحشیانه» و «غیرقانونی» دانست .نمایندگان
مجلسپسازپایانصحبتهایرئیسمجلس،باسردادن
شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر انگلیس» نسبت
به تهاجم آمریکا و دو کشور غربی به سوریه واکنش نشان
دادند.جلسهروزگذشتهمجلسحاشیههایجالبتوجهی
هم داشت که حول محور «احمدینژاد» و «مرتضوی»
میگشت! از جمله تذکر نادر قاضیپور خطاب به رئیس
مجلس که گفــت :در دولت احمدینژاد نفــت به افراد

فاســدی مثل بابک زنجانی داده شد و عدالت نیست که
نامی از این فرد و رئیسجمهور وقت در گزارش کمیسیون
برنامه و بودجه برده نشود .دستور دهید این گزارش تکمیل
شود .در این گزارش همه پرونده دارند؛ ولی فقط نام یک
نهاد انقالبی در این گزارش آمده است .نامی از افرادی که
با هالهای از نور ارتباط داشتند ،در این گزارش برده نشده
اســت.علیرضا رحیمی ،نماینده تهران نیز در تذکری با
اســتناد به ماده  ۴۹آییننامه داخلی مجلس اعالم کرد:
گزارشکمیسیونبرنامهوبودجهناظربهمجموعهاقدامات
دولت قبل در سالهای  ۸۷تا  ۹۱است .پرسش این است
که با وجود اینکه ستاد تدابیر ویژه دولت ساختار قانونی
دارد ،چرا اقدامات این دولت فراقانونی بوده اســت و در
بودجهای که در آن سالها به تصویب مجلس رسید ،دخل
و تصرف کردند؟!مصطفــی کواکبیان هم خطاب به قوه
قضائیه سؤال کرد :حکمت عدم برخورد با «احمدینژاد»
ودستگیرنکردن«مرتضوی»چیست؟آیاشمامیخواهید
با این برخوردها مدعی عدالت قضایی باشید؟!

فضای مجازی

این عکس مربوط به لحظهای است که رئیسجمهور فرانسه دستور حمله
به سوریه را صادر کرد.

