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سياست

خودکفایی ایران در تامین نیازهای تسلیحاتی
| وزیر دفاع با ارائه گزارشی از شرایط منطقه و حمله اخیر آمریکا ،انگلیس و فرانسه به سوریه گفت که ایران در تامین نیازهای تسلیحاتی خود ،خودکفا شده است.

الهوتی گفت :امیر حاتمی وزیر دفاع ،مهمان جلسه فراکسیون مستقلین بود ،ایشان گزارشی از حمله سه جانبه اخیر به سوریه ارائه کرد و گفت که آمریکاییها به دنبال ایجاد
رعب و وحشت در منطقه و بین مردم سوریه بودند اما این حمله ارزش نظامی نداشته و باعث مستحکمتر شدن مردم سوریه شده است.

ادامه از صفحه 1

وکیل پرونده تأمین اجتماعی
از سعید مرتضوی می گوید؛

مردی با
۹محافظ بیخبر!

| ترک همدانی با بیان اینکه به لحاظ آئین دادرسی در زمان تفهیم اتهام و قرار
مجرمیت یک تأمین مناسب باید از متهم گرفته شــود ،عنوان کرد :حکمی که از آن یاد
میشود مرتبط به پرونده کهریزک اســت و مربوط به پرونده تأمین اجتماعی نیست،ما
خودمان با بازپرس پرونده یک گفتوگویی داشتیم و ایرادات را هم گوشزد کردیم،گفتیم
اگر قرار باشد یک قرار خفیف صادر کنید بیم این میرود که فرد حضور پیدا نکند و حاضر
نشود.
وی خاطرنشان کرد :در آن زمان یکی از خفیفترین قرارها برای این پرونده در نظر گرفته
شد که اعتراض خود را هم به بازپرس محترم اعالم کردیم که در پرونده هم ثبت شد ،آن

زمان بحثمان این بود یک متهم با چنین شرایط و ضوابطی خود را در معرض دستگیری
ببیند یا متواری میشود و یا دست به اقداماتی میزند که دستگیر شود.
ترک همدانی مدعی شــد :باتوجه به ســوابقی که از این پرونده دارم ،بویژه مدیر عامل
سابق تأمین اجتماعی که در گذشته هم پست و مقام قضایی داشتند ،این اظهار نظر جناب
سخنگو را نشانه دو چیز میدانم؛نخست اینکه در فرآیند آئین دادرسی قرارهای صادره آن
قدر قوی نبوده است که محکوم خودش را در معرض بازداشت قرار دهد و خود را تسلیم
کند و یا اینکه در فرآیند بازداشت و دســتگیری پس از صدور حکم جلب برخی کوتاهی
میکنند وگرنه بعید میدانم چنین فردی توانایی فرار از قانون را داشته باشد.
این وکیل دادگســتری گفت :این انتقادات وارد اســت ،چگونه برای متهمی که دارای

روحانی در گفتوگوی تلفنی با رئیس جمهور روسیه:

نباید اجازه دهیم آتش تنشی
جدید در منطقه شعلهور شود
| رؤسای جمهور ایران و روسیه در گفتگویی
تلفنی آخرین تحوالت بین المللی ،منطقهای ،اوضاع
سوریه و چگونگی همکاریها و روابط دوجانبه تهران-
مسکو را مورد بررسی قرار دادند.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در تماس
تلفنی «والدیمیر پوتین» رئیس جمهوری فدراسیون
روسیه ،حمله آمریکا ،فرانسه و انگلیس به سوریه به
بهانه استفاده از سالح شیمیایی را اقدامی تجاوزکارانه
و در راستای روحیه دادن به تروریستهای شکست
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خورده در این کشــور عنوان کرد و گفت :اگر تجاوز
و نقض آشکار قوانین بین المللی به سادگی و بدون
پرداخت هیچ هزینهای از سوی عامالن آن امکان پذیر
شود ،باید شاهد بیثباتیهای جدیدی در نظام بین
الملل و منطقه باشیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه «این اقدام تجاوزکارانه
آمریکا نشــان داد که با تروریستها رابطه مستقیم
دارند» ،افزود :آمریکاییها زمانی که احساس کردند
دست تروریستها از منطقه مهمی مانند غوطه شرقی

خبرنامه
ارز حاصل از صادرات باید به چرخه
اقتصاد کشور باز گردد

| معاون اول رییس جمهور با تاکید بر
اینکه ارز حاصل از صادرات کاال باید به چرخه
اقتصاد کشور بازگردد؛ از بانک مرکزی خواست
تا با تکمیل و بهره برداری ســریعتر از سامانه
«نیما» نظارت جدی بــر منابع ارزی حاصل از
صادرات و واردات اعمال شود.
اســحاق جهانگیری در ادامه جلسات ستاد
اقتصادی برای ســاماندهی بازار ارز کشور گفت :تخصیص مابه التفاوت
قیمت ارز مورد نیاز کاالهای اساسی و نیز داروهای مورد نیاز در سریع
ترین زمان الزم تامین خواهد شد تا کوچکترین خللی در تامین نیازهای
کشور ایجاد نشود.
وی با بیان اینکه مهمترین رمز موفقیت طرح ســامان بخشی به نظام
ارزی کشور اطالع رسانی صحیح اســت گفت :مردم مطمئن باشند که
دولت با همراهی آنها و بنگاه های اقتصادی بــه دنبال پایه ریزی نظام
ارزی جدید به منظور تامین منافع ملی کشور است.
معاون اول رییس جمهور جذب اسکناس و ارز نقدی موجود در جامعه
در نظام بانکی را راهــکاری موثر برای صیانت از پول ملی و دارایی های
مردم دانســت و اظهار داشــت :مقررات مطلوبی برای جذب این منابع
تنظیم شده است و بانک ها باید در فضای رسانه ای و اطالع رسانی دقیق
در این خصوص برای جذب ارز نقدی موجود در جامعه برنامه ریزیهای
الزم را انجام دهند.
وی بر همــکاری و هماهنگی بانــک مرکزی با بانک هــا و نهادهای
اقتصادی نظیر صرافی ها تاکید کرد و گفت :کارگروه هایی که در دستگاه
های ذی ربط از جمله بانک مرکــزی و وزارت صنعت ،معدن و تجارت
شکل گرفته باید ضمن بررسی همه پیشنهادات و انتقادات مرتبط با ارز
راهکار های الزم را ارایه کنند.در این جلسه که وزاری اقتصاد و دارایی،
صنعت ،معدن و تجارت ،جهاد کشــاورزی ،نفت ،امور خارجه و کشور و
روسای بانک مرکزی و ســازمان برنامه و بودجه و نیز معاون اقتصادی
رییس جمهور حضور داشتند آخرین وضعیت و تحوالت بازار ارز کشور
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

انتقاد شدید ظریف از حمله خودسرانه
به سوریه و توضیح جانسون

| بوریس جانســون وزیر امور خارجه
انگلستان در تماسی تلفنی با محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران در
خصوص مشارکت انگلستان در حمله موشکی
به سوریه توضیحاتی ارایه کرد.
محمدجواد ظریف در این گفتوگوی تلفنی
ضمن محکومیت حمله خودســرانه به سوریه،
مجددا بر مخالفت جمهوری اســامی ایران با کاربرد هرگونه ســاح
شیمیایی تاکید کرد و با یادآوری ســابقه کاربرد سالح شیمیایی علیه
ایران توسط 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 ســوال برانگیز خواند و افزود :دو حمله ای که به بهانه
سالح شیمیایی به سوریه انجام شد درســت در مقاطعی بود که ارتش
سوریه دست برتر را در مقابل تروریست ها داشــت و آنها را در آستانه
شکست قرار داده بود.
ظریف به وزیر امور خارجه انگلستان یادآور شد از ابتدای مطرح شدن
خلع سالح شیمیایی سوریه اعالم کردیم که گروههای مسلح تروریستی
سالح های شیمیایی در اختیار دارند که به آن توجه نشد.
وزیر امور خارجه کشــورمان در پایان با انتقاد از اقدام خودســرانه،
غیرقانونی و یکجانبه آمریکا ،انگلیس و فرانسه در تجاوز به سوریه به وزیر
خارجه انگلستان یادآور شــد هیچ کشوری بطور خودسرانه حق اجرای
مقرارات تنبیهی علیه سایر کشورها را خارج از موازین بین المللی ندارد.

کوتاه شده ،اینگونه عکس العمل از خود نشان دادند.
روحانی افزود :حمله آمریکا و متحدانش به سوریه
نشان دهنده آنســت که در مســیر مبارزه نهایی با
تروریسم در سوریه با مشکالت و مسائل جدید روبرو
هســتیم و باید رایزنی و همکاری بیشــتری با هم
داشته باشیم.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکــه آمریکا و برخی
کشــورهای غربی نمیخواهند که اوضاع سوریه به
راحتی به ثبات دائمی برســد ،گفت :باید برای حل

بحران ســوریه بر ســرعت عمــل در اقدامات خود
بیافزاییم و در این راســتا جمهوری اســامی ایران
آمادگــی دارد تا همکاریهای خود با روســیه را در
چارچوبهای دوجانبه و سه جانبه افزایش دهد.
روحانــی افــزود :متاســفانه همزمان بــا تنش
آفرینیهای جدید در منطقه رژیم صهیونیستی دست
به اقدامات تجاوزکارانه جدید علیه مردم فلسطین زده
و این در حالی است که نباید اجازه دهیم آتش تنشی
جدید در منطقه شعلهور شود.
روحانی همچنین با اشــاره به وقوع فاجعه انسانی
در یمن بر ضرورت ارسال کمکهای بشردوستانه به
آنان تاکید کرد و گفت :ادامه درگیری و کشتار مردم
در یمن به نفع هیچ کس نیست و ایران آماده کمک
به هر روندی در راستای برقراری آتش بس ،امنیت،
صلح و نجات مردم این کشور است.
رئیس جمهــور همچنین با بیان اینکــه روابط و
همکاری های ایران و روسیه در بخش های مختلف
به خوبی در حال پیشــرفت بوده و توسعه مناسبات
تحرک شــایان ذکری داشــته اظهار امیدواری کرد
با تالش مسئوالن دوکشــور روابط و همکاری های
تهران -مســکو بویژه در زمینــه اقتصادی و تجاری
گســترش یابد.روحانی ادامــه داد :اراده جمهوری
اسالمی ایران بر توسعه روابط و همکاریهای نزدیک
و صمیمانهتر با روسیه است«.والدیمیر پوتین» رئیس
جمهوری فدراســیون روســیه نیز در این گفتگوی
تلفنی ،با اشاره به اینکه ایران و روسیه در بسیاری از
مسائل و موضوعات منطقهای و بین المللی دیدگاه
مشــترکی دارند ،گفت :حمله آمریکا و کشــورهای
غربی به سوریه با هربهانهای نقض فاحش قوانین بین
المللی است و این اقدام آمریکا و متحدانش چیزی جز
جنایت بینالمللی و تجاوز نبوده و بهانه کاربرد سالح
شیمیایی در سوریه بی اساس و خالف واقع است.
پوتین با بیان اینکه حمله آمریکا به سوریه در حالی
انجام شد که کارشناسان کمیسیون بین المللی منع
سالح های شیمیایی برای بررسی وارد سوریه شده
بودند ،اظهار داشت :سازمان ملل متحد برای اجماع
میان کشورها ایجاد شــد و نباید در راستای تامین
منافع سیاسی برخی قدرت ها باشد چراکه اگر همه
بخواهند با شیوه خود در عرصه بین الملل عمل کنند،
با هرج و مرج مواجه خواهیم شد.
وی با تاکید بر اینکه «این اقدامات متجاوزانه مانع از
تالش ما در مسیر مبارزه با تروریسم و افراطگرایی در

اتهامات بزرگ مالی از قبیل اهمال و سهلانگاری در اداره اموال دولتی،تبانی در معامالت
دولتی،اختالس و تصرف غیر قانونی بوده است چنین قراری را صادر کردهاند؟ وی تاکید
کرد :ما در هیج جای تاریخ حقوقی کشــور نداریم که فردی را با قرار  ۲میلیارد تومانی با
کفالت آزاد کنند؛بله یک زمانی است که قرارهای  ۱۰الی  ۲۰میلیونی برای فردی صادر
میکنند به او میگویند یک کارمند دولتی بیاور تا آزاد شوی اما چنین قراری را با کفالت
آزاد نمیکنند .ترک همدانی ادامه داد :قرار کفالت از سوی یک شرکت حمل و نقل تأمین
شــده اگر این فرد حاضر نشــود چه تضمینی وجود دارد این قرار تامین شــود؟ دولت و
دادگستری چگونه میخواهند آن را وصول کنند؟ آیا این شرکت بضاعت پرداخت را دارد؟
مسلما چنین انتقاداتی درست و به جا است.

منطقه و بویژه سوریه نمیشود» ،گفت :روند رسیدن
به صلح در ســوریه با این اقدام آمریکا دشوارتر شد،
اما بایــد در هر صورت رایزنیها و روابط ســه جانبه
ایران ،روسیه و ترکیه ادامه یافته و برای توسعه صلح
و ثبات و برقراری گفتگو در این کشور تالش کنیم.
رئیس جمهور روسیه با اشــاره به ضرورت اقدامات
برای حل بحران انســانی در یمــن و آتش بس در
این کشور ،خاطرنشــان کرد :ایران و روسیه باید با
هماهنگی بیشتر در راستای توسعه صلح و ثبات در
منطقه گام بردارند.پوتین همچنین بر توسعه روابط
و همکاریهای همه جانبه تهران -مســکو بویژه در
بخش اقتصادی و تجاری تاکید کرد و گفت :در شرایط
کنونی استفاده از تمامی ظرفیتها و توانمندیها در
راستای گسترش روابط و مناســبات ایران و روسیه
ضروری است.
زمان اقدامات وحشیانه و ژست های دروغین
سپری شده است
رییس مجلس شورای اســامی نیز حمله آمریکا،
انگلیس و فرانسه به ســوریه را محکوم کرد و گفت:
زمان اقدامات وحشیانه و ژست های دروغین سپری
شــده اســت.علی الریجانی در ابتدای جلسه علنی
مجلس شورای اســامی اظهارداشــت :سه کشور
آمریکا ،انگلیس و فرانســه روز گذشته شاهد بودیم
که خالف همه نظام های بین المللی حمله وحشیانه
ای به یک کشور اسالمی کردند و تاسف بار تر این که
برخی کشورهای اسالمی در کنار رژیم صهیونیستی
و ســران کفر از این جنایت حمایــت می کنند .وی
افزود :اولین ســوالی که در ذهن ایجاد می شود این
است که چه علتی عامل چنین اقدام غیرقانونی بوده
است؟ ،ادعای این سه کشــور بر این است که دولت
سوریه در روزهای گذشته از سالح شیمیایی استفاده
کرده و علت موفقیت این کشور در اخراج تروریست
ها از حومه دمشق اســتفاده از چنین سالحی بوده
اســت.رییس مجلس شورای اســامی تصریح کرد:
در مقابل دولت ســوریه و روسیه این ادعا را تکذیب
کرده و خواستار رســیدگی مجامع بین المللی شده
اند ،مگر نه این اســت کــه برای رســیدگی به این
امور نظام های بین المللــی تدبیر کرده اند پس چرا
بدون رعایت این ضوابط و بــا عجله چنین تهاجمی
سامان یافت.الریجانی خاطرنشان کرد :این دستاویز
نمیتواند وجاهت داشته باشد و موضوع اصلی را باید

متاســفانه همزمــان
با تنــش آ فر ینیها ی
جدیــد در منطقه رژیم
صهیونیســتی دست به
اقدامــات تجاوزکارانه
جدیــد علیــه مردم
فلســطین زده و این در حالی است که نباید
اجازه دهیم آتش تنشــی جدیــد در منطقه
شعلهور شود

در جای دیگر جســت و آن تحوالت اخیر در صحنه
سوریه است .وی ادامه داد :سال هاست که با کمک
کشورهای بزرگ و برخی دولت های یاغی در منطقه
اطراف دمشــق النه تروریستها شده بود و هر زمان
با سالحهای پیشرفته دمشق را ناامن کردند .رییس
مجلس همچنیــن گفت :اقدام اخیر ارتش ســوریه
پاکسازی این منطقه بود ،کاری که کشورهای حامی
تروریســت ها باور نمیکردند در زمان نسبتا کوتاه
عملی شود به همین دلیل پیشدستی سعودیها در
تقدیم اموال ملت خود بــه آمریکاییها که در کمال
فضاحت صــورت گرفت آنان را ترغیــب به بمباران
سوریه کرد تا به تصور خود معادله را تغییر و مجددا
پناهگاه تروریستها را احیا کنند .الریجانی تصریح
کرد :اینکه آیا با چنین اقدام ســبوعانه و غیرقانونی
به هدف خود میرسند ،سرابی بیش نیست .در این
 6-7سال این گونه ماجراجوییها وجود داشت و هر
بار ناموفق بودند و همچنان یک ژست قلدرمآبی بود
اما خیانت برخی کشورهای مســلمان در این گونه
کثافتکاریهای سیاسی در اذهان تودههای مومن
باقی خواهد ماند .وی در ادامه این سوال را مطرح کرد
که آیا این اقدام بــرای آنان ذلتآور و خجالتآفرین
نیســت که در روز بعثت پیامبر اکــرم (ص) که روز
وحدت مسلمانان است این کشــورها با خوشحالی
در کنار سران کفر و صهیونیستها قرار گرفتند و با
مســرت خیانت خود را اعالم کردند؟وی یادآور شد:
در این حادثه صف منافقان که هلهلهکنان پشتیبان
سران کفر بودند برای ملل اسالمی بسی بیشتر رنجآور
است،کشــورهایی که در مجامع بینالمللی مستمرا
از وحدت اســامی و حقوق انســانها دم میزنند و
در پشت صحنه یک دســت در حمایت تروریستها
دارند و با دست دیگر اموال خود را تقدیم سران کفر
میکنند که بر ملل اسالمی هجوم برند.

تحلیلگر مسائل خاورمیانه مطرح کرد:

هدف حمله آمریکا به سوریه ،ورود به فاز جدید امتیازگیری
| یک تحلیلگر مســائل خاورمیانه و
استاد دانشگاه گفت :حمله به سوریه به رهبری
آمریکا و همراهی انگلیس و فرانســه به هدف
نمایش قدرت و ورود به فاز جدیدی از گرفتن
امتیاز رویارویی جدیدی میــان ائتالف غرب
و اتحاد شــرق محسوب میشــود .به گزارش
کائنات به نقل از ایسنا ،مهدی مطهرنیا با اشاره
به حملــه اخیر آمریکا بــه همراهی انگلیس و
فرانسه به ســوریه عنوان کرد :به نظر میرسد
که در پشــت پرده حمله اخیر ،توافقی صورت
پذیرفتهاست تا با ایجاد فضای نظامی در منطقه
زمینههای امتیازگیری خودشــان از بازیگران
منطقه را فراهم سازند .بازی پیچیدهای جهت
امتیازگیــری در دوران پســاداعش در حال
شکلگیری است که من پیشــتر به آن اشاره
کردهام ،دوران پســاداعش ،دوران رویارویی
شدیدتری میان کنشگران اصلی و کنشورزان
منطقه خواهد بود تا بتوانند امتیازهای بیشتری
از یکدیگر کسب کنند.
وی اوضاع منطقه را پیچیده توصیف و بیان
کرد :از یک طرف آمریکا عربســتان را تهدید
به خروج از ســوریه میکند و ســعی دارد که
هزینههــای نظامی حضور خود در ســوریه را
به کشــورهای عربی منطقه تحمیــل کند ،از
طرفی روسها با بیان اینکه با حمله آمریکا به
سوریه ،نقشآفرینی کشورهایی مانند ایران در
سوریه با خطر روبهرو است ،موضع میگیرند.
آمریکاییها در این مورد به جای تهدید حمله
به یک نمایش نظامی اکتفــا کردند و بنابراین
باید ابعاد گوناگون این حمله را در چهارچوب
یک نمایش برای بهرهبــرداری از ابزار نظامی
در جهــت مدیریــت فعالیتهای سیاســی و

دیپلماتیک ارزیابی کرد.
وی با بیان اینکه «پــس از حمله ائتالف به
رهبری آمریکا ،توازن قدرت در ســوریه تغییر
نخواهد کرد» ،خاطرنشــان کرد :امروز آمریکا
بیش از اینکه به توازن قدرت بیاندیشــد ،به
توازن در حوزه اقدام بینالملل میاندیشد .در
واقع توازن قدرت در سوریه برای آمریکا چندان
مهم نیست.
این اســتاد دانشــگاه تصریح کرد :آمریکا با
تفکر سیســتمی خود در ســوریه حضور دارد
ولی به کل جهان نگاه میکند .تفکر سیستمی
بیان میکند که در جنگل کنــار یک درخت
بایســتید ولی تمام جنگل را از باال مشــاهده
کنید .آمریکا در تفکر سیستمی خود به سوریه
به عنوان بخشی از پازل حرکتی خود در نظام
بینالمللی نگاه میکند ،نــه تمام آن؛ بنابراین
به کاتالیزگرهایی در ســوریه روی میآورد تا
زمینههای امتیازگیریهــای مهمتر در زمینه
نظام بینالملل از رقبــای جهانی و همکارانش
در خاورمیانه اخذ کند.
وی با اشــاره به تحوالت آینده سوریه اظهار
کرد :تحوالت ســوریه به سمت یک اصطکاک
معنادار و کنترلشــده جهت اخــذ امتیازات
خواهد رفت ،به عبارت دیگر ،در صحنه بارزی
ما شــاهد تحوالت پیچیده خواهیــم بود ولی
در پشت پرده شــاهد مذاکراتی سازنده برای
امتیازگیری بهتر بین قدرتهای بزرگ خواهیم
بود .در این چشمانداز ،ما سوریه را بسیار پرتنش
مییابیم ،گاه و بیگاه تهدیدات به حمله نظامی
صورت خواهد گرفت ،اما در پشــت ســر این
تهدیدات نظامی و تنشها به گونهای مدیریت
میشــود که زمینه را برای مذاکرات مستقیم

میان قدرتهای بزرگ آمــاده کند .به عبارتی
دیگر ،این تحــوالت زمینهپرور کنفرانسهایی
مانند کنفراس تهــران برای تصمیمگیریهای
کالنتر در مورد منطقه خواهد شد.
وی با اشــاره به تاثیر حمله آمریکا به سوریه
در حوزه دیپلماسی بیان کرد :زمانی که حوزه
دیپلماسی با سکته روبهرو خواهد شد ،باید به
آن شوک وارد کرد .به نظر میرسد آمریکا این
شوک را در قلب دیپلماســی و سیاستورزی
فراهم کرده است .اگرچه دیدگاههای متفاوتی
در این خصــوص وجــود دارد و حتی در خود
آمریکا ،ترامپ را شخصیتی دیوانه میدانند که
تحرکات او قابل کنترل نیست ،اما از طرف دیگر
باید به این امر اذعان کرد که این ترامپ است
که در خروجی نقش«دیوانه» هنری کسینجر
را به خوبی بازی میکند تــا بتواند زمینههای
امتیازگیری آمریکا را به خوبی فراهم کند.
این تحلیلگر مســائل خاورمیانه با اشاره به
سیاست خارجی ترامپ عنوان کرد :هم اکنون
آمریکا با وجود ترامپ که از یکجانبهگرایی سخن
میگفت و دیدگاههای پســتنومحافظهکارانه
داشته ،توانسته اروپا را نسبت به مسائل سوریه
در پشت سر خود متحد کند .صحبتهای آنگال
مرکل از یکسو و فدریکا موگرینی از سوی دیگر
به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
و دیگر کشــورهای غربی نشاندهنده حمایت
و پشتیبانی این کشــورها از عملکرد سهگانه
آمریکا ،انگلیس و فرانسه است و این میتواند
امری مثبت برای سیاستهای ترامپ محسوب
شــود ،درحالی که نقدهای فراوانی از ســوی
دموکراتها به او وارد است.
وی با اشاره به نقش روسیه در تحوالت اخیر

سوریه ابراز عقیده کرد :روسها در پی گرفتن
امتیاز در سوریه هستند و آمریکاییها هم ابایی
از دادن امتیاز به روسها ندارند؛ چرا که سوریه
را برای خــود هزینهآور میداننــد .نه تنها که
سوریه که کل خاورمیانه عربی یا به تعبیر من «
هارتلند نو» هزینهآور است .آمریکا به نوهارتلند،
یعنی فالت ایران و حوزه خلیجفارس تا خلیج
عدن و از آن مهمتر به هارتلند علیا یعنی تبت و
آسیای شرقی میاندیشد؛ لذا آمریکا فشارهای
خود را در سوریه وارد میکند اما کنترل شده
که بتواند انرژی خود را از هارتلند نو به وهارتلند
و هارتلند علیا گســیل کند؛ بنابراین روسها
هماکنون با بازی پیچیدهای از منظر رسانهای،

امنیتی تالش دارند شــرکای قبلی خود را در
شــرایطی قرار دهند که بیشــترین امتیاز را
خود اخذ کنند .از یکســو روسها در ترکیه با
رجب طیب اردوغان و حســن روحانی مذاکره
میکنند و از ســویی دیگر پوتین و ترامپ در
یک بازی پیچیدهای محــدود کردن همکاران
منطقهای خود جهت دریافت امتیازات بیشتر
مشغول میشود.
این استاد دانشــگاه با اشاره به سیاست کلی
روسیه در قبال سوریه تاکید کرد :به هر تقدیر
هماکنون نیز روسها از سوریها دفاع میکنند.
روسها از شخص بشــار اسد نیز دفاع کردند و
مانند تهران خواهان ماندن اسد بودند.

میز خبر
آمریکاییها منتظر بازتاب حمله موشکی علیه
سوریه هستند

| رییس کمیته بینالملل کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان
اینکه آمریکاییهــا منتظر بازتاب عملیــات اخیر میمانند ،گفــت که اگر این
عملیاتها ادامه پیدا کند نشــان میدهد آمریکاییها درصدد این هســتند که
دمشــق را به تصرف معارضین در بیاورند و زمینه را برای ورود آنها فراهم کنند.
جلیل رحیمی جهانآبادی درباره حمله موشکی اخیر آمریکا به سوریه تصریح کرد:
آمریکا با چندین مشکل در منطقه مواجه است؛ یکی اینکه نفوذ روسیه و ایران در
حال گسترش است در ثانی با توجه به مشکالتی که در داخل آمریکا رخ داده این
خطر برای آنها وجود دارد که متحدان خود را در منطقه از دست بدهند و نتوانند
به آنها اسلحه بفروشــند و روابط خود را با آنها حفظ کنند یعنی جایگاه جهانی
و منطقهای خود را از دست بدهند.رییس کمیته بینالملل کمیسیون حقوقی و
قضایی مجلس توضیح داد :آمریکا به دنبال این بود که پس از اینکه به یک توافق
ضمنی با کره شمالی رســید و خیالش از شرق آسیا آسوده شد در غرب آسیا در
جهت تثبیت موقعیت خودش اقداماتی انجام دهد .در خصوص عملیاتی که علیه
سوریه انجام شد به نظر من هنوز تکههای دیگر این پازل ادامه دارد .به طور مثال
این تکهها میتواند تقویت نیروهای ارتش آزاد و معارضین بشار اسد باشد .نیروهای
میانهرویی که به آمریکا ،قطر و ترکیه نزدیک هستند.این عضو کمیسیون حقوقی
و مجلس قضایی در خصوص اینکه چه کشورهایی در این عملیات دخیل بودند،
بیان کرد :آنچه در ظاهر مشخص است این است که سه عضو شورای امنیت یعنی
بریتانیا ،آمریکا و فرانسه نقش داشتند .با توجه به اینکه ناتو هم حمایت کرد بعید
نیست که بخشی از توان ناتو را هم استفاده کرده باشند.

درآمد مازاد دولت از محل افزایش قیمت ارز
صرف مسائل زیربنایی میشود

| یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با اشاره
به تفــاوت  ۳۵۰تومانی نرخ ارز اعالمی در قانون بودجه با آنچه از ســوی دولت
اعالم شده ،گفت که مجلس بر نحوه هزینهکرد این درآمد مازاد نظارت خواهد
کرد تا درآمد حاصله صرف مسائل زیربنایی شود.سیدمهدی فرشادان اظهار کرد:
در وضعیتی که قیمت دالر در هر ســاعت تغییر میکرد و نوسان داشت ،دولت
تصمیم خوبی اتخاذ کرد اگرچه شاید من شخصا با اعالم عدد مشخصی موافق
نبودم و معتقدم که دولت میتوانست با مکانیزمهایی که در اختیار دارد به شکل
طبیعی قیمت ارز را پایین بیاورد و بازار به وفور دالر واکنش نشان دهد.وی افزود:
امیدواریم اتفاق نظری بین مســئولین دولتی و اقتصادی به وجود بیاید که این
عدد برای دالر تثبیت شود ،اگر غیر از این باشد ما در آینده شاهد تالطم در بازار
خواهیم بود بنابراین باید کنترل کنیم که اعداد متفرقهای وجود نداشته باشد و
اینطور نباشد که ارز با قیمتهای مختلف به فروش برسد.نماینده مردم سنندج
در مجلس با بیان اینکه «قیمت دالر در الیحه بودجه ســال  ۹۷ابتدا سه هزار و
 ۵۰۰تومان پیشبینی شده بود» گفت :البته با اصالح صورت گرفته قیمت دالر
در قانون بودجه سال  ،۹۷سه هزار و  ۸۵۰تومان پیشبینی شد که بر این اساس
از تسعیر (مبالغ ریالی که از افزایش قیمت ارز عاید میشود) نرخ ارز از سه هزار و
 ۸۵۰تومان تا چهار هزار و  ۲۰۰تومان ،درآمد مازادی برای دولت کسب میشود
که مجلس در اینجا ورود خواهد کرد تا به جای اینکه دولت بخواهد کم و کاستی
و مشکالت خود را با این مبلغ حل کند ،آن را صرف مسائل زیربنایی کند.

باالترین درجه برای هر فرد انقالبی
شهادت است

| رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش در دومین سالگرد سرهنگ دوم
مرتضی زرهرن از شهدای مدافع حرم گفت :باالترین درجه برای هر فرد انقالبی،
شهادت است که رسیدن به اوج تعالی است.
امیر سرتیپ پوردستان رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش در دومین سالگرد
سرهنگ دوم مرتضی زرهرن از شــهدای مدافع حرم با بیان اینکه دشمنان باید
بدانند نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران غافلگیر نخواهند شد ،گفت :امروز
با همت جوانان این مرز و بوم به ابزار دفاعی بسیار پیشرفته ای دست یافته ایم که
هیچ کشوری جرات تجاوز به خاک کشور را ندارد .
رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش با اشاره به مقام واالی شهدای مدافع حرم
اظهار داشت :شهدای مدافع حرم خالصانه به میدان جنگ رفتند و از خود تالشی
وصف ناپذیر برای حفظ انقالب و دفاع از حرم مطهر نشان دادند.
وی افزود :باالترین درجه ای برای هر فرد انقالبی  ،شــهادت است که شهدای
مدافع حرم به این درجه رفیع نائل شــده اند.امیر سرتیپ پوردستان با اشاره به
تالش های آمریکا برای نفوذ در کشور ،بیان داشت :دولت آمریکا از طرق مختلف
ســعی در بر هم زدن نظم و امنیت کشــور ها دارد تا در آن کشورها هرج و مرج
ایجاد کند و به خواسته های شوم خود برسدرئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش
به بیان تهدید ات پیش رو کشور پرداخت و گفت :اولین تهدید امروز علیه ما در
حوزه جنگ نرم است و از مدت ها قبل دشمنان به دنبال آن بوده اند تا جنگ را
به داخل کشور ما بکشانند که البته با رشادت و فداکاری همه جانبه نیروهای مسلح
و رهبری عالمانه فرمانده کل قوا نقشه آن ها نقش بر آب شد.

