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سرمقاله

نگاهی به تهدیدهای نظامی علیه ایران و حمله موشکی به سوریه

سیاست روز روند حرکتی بازار مسکن را
بررسی میکند؛

منطق روسیه در ممانعت
از نبرد رودررو با آمریکا

روزگار موشک هم هست

باال گرفتن تب مسکن
در هوای بهاری

سیاوش کاویانی

همواره آمریکا و اس��رائیل به ص��ورت جدی به جنگ
با ایران یا دس��ت کم حمله به تاسیس��ات هستهای و سایر
اهداف نظامی ایران فکر میکنند .این تفکر از زمان اش��غال
عراق تاکنون وجود داشته است .اما یکی از عواملی که این
رویارویی را سالها به تعویق انداخته و آن را نزدیک به بعید
صفحه 2
کرده توانمندی موشکی ایران است.

حمله موش��کی اخیر ائت�لاف امریکا،
گــ�زارش دو
انگلی��س و فرانس��ه به س��وریه که با
حمای��ت عربس��تان وبرخ��ی از کش��ورهای عرب��ی و رژیم
صهیونیس��تی ص��ورت گرف��ت ،نش��ان داد ک��ه توانمندی
موش��کی برای ایران ضرورت��ی اجتنابناپذیر و دلیل اصرار
دشمنان بر حذف این توانمندی است.

شکستی که پیروزی القا میشود!

نعل وارونه
صفحه 3

جهانیان تجاوز ائتالف آمریکایی به سوریه را محکوم کردند

مجازات ائتالف جنایتکاران
صفحه 6

اقتصادنیوز

کافی است جنگ آمریکا علیه صدام را به خاطر
بیاوری��م که ارتش عراق در آن زمان چگونه مقابل
حمالت موش��کی و هوایی آمریکا زمینگیر شد و
حتی نتوانس��ت یک موشک و هواپیمای آمریکایی
را سرنگون کند ،آن وقت میتوان به توانمندیهای
ارتش سوریه پی برد.
پس از حمله موشکی و هوایی آمریکا ،انگلیس
و فرانسه برخی در داخل سعی کردند ،روسیه را به
باد انتقاد بگیرند که چرا واکنش نظامی به حمالت
ائتالف آمریکایی نشان نداد.
روس��یه پس از آن که جمهوری اسالمی ایران
توانس��ت او را قانع کند که سقوط سوریه به دست
گروههای تروریستی تکفیری ،منافع و امنیت ملی
مس��کو را نیز با خطر جدی روبرو خواهد کرد وارد
میدان ش��د و در طول حضور خود در بحران غرب
آس��یا ،در کنار جمهوری اسالمی ایران و نیروهای
مقاومت ،از س��قوط سوریه جلوگیری کرد ،پس از
گذشت  8س��ال از آغاز جنگ در س��وریه ،اکنون
شاهد بازپسگیری مناطق وسیعی از خاک سوریه
از چنگ تروریستهای تکفیری -وهابی هستیم.
روند تحوالت در سوریه به نفع ائتالف روسیه،
ای��ران و نیروهای مقاومت پی��ش میرود ،پیروزی
در این جنگ که با حمایتهای گس��ترده آمریکا،
اروپا ،برخی س��ران کش��ورهای عربی از تروریست
حاضر در سوریه واقع شده ،اتفاق کوچکی نیست،
باید توجه داش��ت که طرف مقاب��ل از قابلیتها و
ظرفیتهای بیش��تری نس��بت به ائت�لاف ایران و
روس��یه برخوردار اس��ت و این پیروزی در شرایط
نابرابر نیرو ،تجهیزات و دالرهای س��ران س��عودی
به دس��ت آمده است ،پس نمیتوان به این موضوع
ای��راد وارد ک��رد که روس��یه در جری��ان حمالت
موش��کی و هوایی آمریکا ،انگلیس و فرانس��ه خود
را کنار کشیده است .آیا روسیه زمین پیروز میدان
را با شکست عوض میکند؟ قطعاً روسیه و شخص
پوتین رئیس جمهور این کش��ور چنین اش��تباهی
مرتکب نخواهند ش��د .روسیه و ایران برای نابودی
تروریس��تهای تکفی��ری در س��وریه هزینههای
زیادی پرداخت کردهاند و به آسانی از مواضع خود
عقبنشینی نخواهند کرد.
یک��ی از دالیلی که میتوان برای عدم پاس��خ
نظام��ی روس��یه ب��ه حم�لات آمریکا به س��وریه
پیشبین��ی کرد ،جلوگیری از برخورد س��خت این
دو ابرقدرت و احتمال فراگیرتر شدن میدان جنگ
سوریه به دیگر مناطق منطقه و حتی دنیا دانست.
برخورد س��خت آمریکا و روسیه در یک بحران
منطق های میتواند عوارض جنگ را وخیمتر کند و
آن را دامن بزن��د ،عاقالنه خواهد بود که در چنین
شرایطی به ارتش س��وریه این فرصت داده شود تا
خود مقابل حمالت موشکی و هوایی آمریکا ،انگلیس
و فرانسه وارد عمل شود و واکنش نشان دهد .هدف
قرار دادن و نابودی  71فروند از موشکهای شلیک
شده از سوی ائتالف آمریکا به مواضع سوریه نشان
دهن��د قابلیت و عزم دولت ،ملت و ارتش س��وریه
برای مقابله با هرگونه تهاجمی است.
هواپیماهای ائتالف آمریکایی حتی وارد حریم
هوایی س��وریه نش��دند ،آنها نگران سرنگون شدن
بمبافکنهای خود با پدافند هوایی ارتش س��وریه
بودند به همین خاطر با بهرهگیری از آسمان خارج
از محدوده مرزهای هوایی سوریه دست به عملیات
زدند .اگر تنها یک فروند جنگنده ائتالف آمریکا با
موشکهای پدافند ارتش سوریه سرنگون میشد،
افتضاح سیاس��ی -نظامی برای ابرقدرتی آمریکا به
وجود میآمد.
عملی��ات ارتش آمریکا علی��ه ارتش صدام در
جنگ دوم خلی��ج فارس ،اثبات ک��رد که مردم و
ارت��ش عراق از صدام حمایت نمیکردند به همین
خاطر در کمترین زمان ،صدام سرنگون شد ،اما در
سوریه ،ارتش؛ حامی دولت ،مردم و کشور است و
م��ردم نیز علیرغم وجود همه س��ختیها به خاطر
جنگ ،از دولت قانونی خود حمایت میکنند.
با خبر کردن روسیه از سوی آمریکا برای آغاز
حمالت موشکی و هوایی علیه سوریه را نیز باید در
راس��تای وحشت ایاالت متحده و گریز از درگیری
مستقیم با روسیه دانست.
آمریکا ریزترین اطالع��ات عملیات خود را به
روسه��ا اعالم کرد ،به همین خاطر مواضع هدف،
تخلیه ش��ده بود و کمترین تلفات و خسارات را در
پی داش��ت .اگر آمریکا دس��ت برتر را داشت ،چه
لزومی داشت که زمان آغاز عملیات علیه سوریه را
به روسیه اعالم کند.
سیاستی که روس��یه در قبال حمالت آمریکا
به سوریه در پیش گرفته است ،واکنشی منطقی و
درس��ت بود .اگر غیر از این بود ،اکنون باید شاهد
گس��ترش جنگ در منطقه و جهان بودیم ،به نظر
میرس��د که زمان ب��رای چنین اتفاقی مناس��ب
نیس��ت ،هر چن��د ،میتوان رو در رویی مس��تقیم
روس��یه و آمریکا را آنچنان دور هم ندانس��ت ،اما
اکن��ون تحوالت میدانی در منطقه غرب آس��یا به
نفع ائتالف ایران ،روسیه و نیروهای مقاومت است
و نباید چنین امتیاز بزرگی را از دست داد.
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رئیسکل دادگستری استان تهران خبر داد:

سخنگوی شورای اسالمی شهر تهران:

رئیسکل دادگستری استان تهران میگوید برای یکسری دیگر از متهمان
حقوقهای نجومی کیفرخواس��ت صادر ش��ده و پروندههایشان تازه از دادسرا به
دادگاه آمده است.
غالمحس��ین اس��ماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان حقوقهای
نجومی گفت :برای بخش عمدهای از پروندههایی که در دادگاه مطرح رسیدگی
بود ،رأی صادر شده و پرونده افرادی که به حکمشان اعتراض داشتند ،در مرحله
تجدیدنظر است .البته بین آرای صادره ،برائت هم داشتیم.
این مقام مس��ئول در دادگستری اس��تان تهران گفت که در ماههای پایانی
س��ال  96هم ،برای یکس��ری دیگر از متهمان حقوقهای نجومی کیفرخواست
صادر شده و پروندههایشان تازه از دادسرا به دادگاه آمده است.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه "آیا برای صفدرحسینی رئیس سابق
صندوق توسعه ملی هم در ارتباط با حقوقهای نجومی پرونده تشکیل شده یا خیر و
اینکه آیا منتهی به صدور حکم شده است؟" توضیح داد :در مرحله دادسرا پرونده داشت
اما بین پروندههای قبلی مرتبط با حقوقهای نجومی وجود نداشت و رأیی صادر نشده
است .نمیدانم پرونده وی بین سری جدیدی که به دادسرا آمده ،وجود دارد یا خیر.
اس��ماعیلی در پاسخ به س��ؤال دیگری در خصوص پرونده جرایم انتخاباتی
اس��تانداران و فرمانداران در انتخابات سال  96هم اظهار کرد :رسیدگی بدوی به
پرونده مقاماتی که در انتخابات ریاس��ت جمهوری سال  96مرتکب جرم شدند،
تسنیم
ال پرونده در تجدیدنظر مطرح است.
تمام شده و فع ً

س��خنگوی شورای اسالمی ش��هر تهران درباره گزینههای مطرح شده برای
ش��هرداری تهران گفت :گزینههایی که مطرح شده است شایعه بوده و گزینهای
ال مدنظر شورای شهر تهران نیست.
فع ً
علی اعطاء در حاشیه پنجاه و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران ،ری
و تجریش در جمع خبرنگاران درباره انتخاب شهردار جدید اظهار داشت :جلسه
هماندیشی با حضور اعضاء در خصوص فرایند و معیارهای انتخاب شهردار برگزار
شده و هر یک از اعضاء بحث و تبادل نظر خاص خود را دارند.
اعطاء گفت 16 :معیار در گذشته برای انتخاب شهردار تهران مشخص شده
بود و قرار ش��د در جلس��ات آینده اعضا نظرات خود را در این باره ارائه بدهند و
ممکن است شکل جدید را برای انتخاب شهردار تهران تعیین کنیم.
وی درباره گزینههای مطرح شده برای شهرداری تهران گفت:گزینههایی که
ال مدنظر شورای شهر تهران نیست.
مطرح شده است شایعه بوده و گزینهای فع ً
وی اف��زود :در نهای��ت اعضای ش��ورای ش��هر ته��ران با برگزاری جلس��ات
هماندیش��ی نس��بت به انتخاب ش��هردار اقدام خواهند کرد و امیدواریم در بازه
زمانی کمتر از سه ماه انتخاب شهردار اتفاق بیفتد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا از اعضای شورا نیز گزینهای برای
شهردار شدن مطرح است،گفت :در این خصوص قبال نیز صحبت شده است و از
اعضای شورای شهر تهران گزینهای برای شهرداری مطرح نیست و در این رابطه
فارس
عضوی از شورای شهر تهران خارج نخواهد شد.

صدور کیفرخواستهای جدید
برای متهمان حقوقهای نجومی

گزینهای برای شهرداری مطرح نیست
گمانهزنیها شایعه است

گفتوگوی تلفنی روحانی با پوتین

آمریکا نمیخواهد سوریه به ثبات دائمی برسد

روس��ای جمهور ای��ران و روس��یه در گفتگویی تلفنی
آخرین تحوالت بی��ن المللی ،منطقهای ،اوضاع س��وریه و
چگونگی همکاریها و روابط دوجانبه تهران-مسکو را مورد
بررسی قرار دادند.
حجت االسالم حس��ن روحانی روز یکشنبه در تماس
تلفن��ی «والدیمیر پوتی��ن» رئیس جمهوری فدراس��یون
روس��یه ،حمله آمریکا ،فرانسه و انگلیس به سوریه به بهانه
اس��تفاده از س�لاح ش��یمیایی را اقدامی تجاوزکارانه و در
راس��تای روحیه دادن به تروریستهای شکست خورده در
این کش��ور عن��وان کرد و گفت :اگر تجاوز و نقض آش��کار
قوانی��ن بی��ن الملل��ی به س��ادگی و ب��دون پرداخت هیچ
هزینهای از س��وی عامالن آن امکان پذیر شود ،باید شاهد
بیثباتیهای جدیدی در نظام بین الملل و منطقه باشیم.
رئیس جمهور ب��ا بیان اینکه "این اق��دام تجاوزکارانه
آمریکا نش��ان داد که با تروریستها رابطه مستقیم دارند"،
اف��زود :آمریکاییه��ا زمان��ی که احس��اس کردند دس��ت
تروریس��تها از منطق��ه مهمی مانند غوطه ش��رقی کوتاه
شده ،اینگونه عکس العمل از خود نشان دادند.
روحانی اف��زود :حمله آمریکا و متحدانش به س��وریه
نش��ان دهنده آنست که در مسیر مبارزه نهایی با تروریسم
در س��وریه با مشکالت و مسائل جدید روبرو هستیم و باید
رایزنی و همکاری بیشتری با هم داشته باشیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه آمریکا و برخی کشورهای
غربی نمیخواهند که اوضاع سوریه به راحتی به ثبات دائمی
برس��د ،گفت :باید برای حل بحران س��وریه بر سرعت عمل
در اقدامات خود بیافزاییم و در این راستا جمهوری اسالمی

ای��ران آمادگی دارد ت��ا همکاریهای خود با روس��یه را در
چارچوبهای دوجانبه و سه جانبه افزایش دهد.
وی افزود :متاسفانه همزمان با تنش آفرینیهای جدید
در منطقه رژیم صهیونیستی دست به اقدامات تجاوزکارانه
جدید علیه مردم فلسطین زده و این در حالیست که نباید
اجازه دهیم آتش تنشی جدید در منطقه شعلهور شود.
روحانی همچنین با اش��اره به وقوع فاجعه انس��انی در
یم��ن بر ضرورت ارس��ال کمکهای بشردوس��تانه به آنان
تاکید کرد و گفت :ادامه درگیری و کش��تار مردم در یمن
به نفع هیچ کس نیس��ت و ایران آماده کمک به هر روندی
در راس��تای برقراری آتش بس ،امنیت ،صلح و نجات مردم
این کشور است.
رئی��س جمه��ور همچنین ب��ا بی��ان اینک��ه روابط و
همکاریه��ای ایران و روس��یه در بخشه��ای مختلف به
خوبی در حال پیش��رفت بوده و توس��عه مناسبات تحرک
شایان ذکری داشته اظهار امیدواری کرد با تالش مسئوالن
دوکش��ور رواب��ط و همکاریهای تهران -مس��کو بویژه در
زمینه اقتصادی و تجاری گسترش یابد.
روحان��ی ادام��ه داد :اراده جمهوری اس�لامی ایران بر
توسعه روابط و همکاریهای نزدیک و صمیمانهتر با روسیه
است.
«والدیمیر پوتین» رئیس جمهوری فدراسیون روسیه
نیز در این گفتگوی تلفنی ،با اشاره به اینکه ایران و روسیه
در بس��یاری از مسائل و موضوعات منطقهای و بین المللی
دیدگاه مش��ترکی دارند ،گفت :حمله آمریکا و کش��ورهای
غربی به سوریه با هربهانهای نقض فاحش قوانین بینالمللی

اس��ت و این اقدام آمریکا و متحدان��ش 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 کمیس��یون بین المللی منع سالحهای
شیمیایی برای بررسی وارد سوریه شده بودند ،اظهار داشت:
س��ازمان ملل متحد برای اجماع میان کشورها ایجاد شد و
نباید در راس��تای تامین منافع سیاسی برخی قدرتها باشد
چراکه اگر همه بخواهند با ش��یوه خود در عرصه بین الملل
عمل کنند ،با هرج و مرج مواجه خواهیم شد.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه "این اقدام��ات متجاوزانه مانع
از تالش ما در مس��یر مبارزه با تروریس��م و افراطگرایی در
منطقه و بویژه س��وریه نمیش��ود" ،گفت :روند رسیدن به
صلح در س��وریه با این اقدام آمریکا دش��وارتر شد ،اما باید
در هر صورت رایزنیها و روابط س��ه جانبه ایران ،روسیه و
ترکیه ادامه یافته و برای توس��عه صل��ح و ثبات و برقراری
گفتگو در این کشور تالش کنیم.
رئیس جمهور روسیه با اشاره به ضرورت اقدامات برای
حل بح��ران انس��انی در یمن و آتش بس در این کش��ور،
خاطرنشان کرد :ایران و روسیه باید با هماهنگی بیشتر در
راستای توسعه صلح و ثبات در منطقه گام بردارند.
پوتین همچنین بر توس��عه روابط و همکاریهای همه
جانبه تهران -مس��کو بویژه در بخ��ش اقتصادی و تجاری
تاکی��د کرد و گفت :در ش��رایط کنونی اس��تفاده از تمامی
ظرفیته��ا و توانمندیها در راس��تای گس��ترش روابط و
مناسبات ایران و روسیه ضروری است.

اخبار یک
حمید حسام چهره سال هنر انقالب شد

حمید حسام به عنوان چهره سال هنر انقالب معرفی و تجلیل شد.
عصر دیروز و در مراس��م پایانی هفته هنر انقالب اسالمی که با
میزبانی حوزه هنری برگزار ش��د حمید حس��ام به عنوان چهره سال
هنر انقالب اسالمی معرفی و تجلیل شد.
چهره سال هنر انقالب با آراء جمعی ازهنرمندان انقالب اسالمی
و بر مبنای لیس��تی ب��ا حضور  ۶۰هنرمند و فع��ال فرهنگی انقالب
اسالمی در سال ۹۶انتخاب شده است.
در مراسم تجلیل از چهره سال هنر انقالب اسالمی شخصیتهایی چون
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی و رئیس حوزه هنری حضور داشتند.
حسام سال گذشته با انتشار کتاب «آب هرگز نمی میرد» تقریظ
و تحسین رهبر معظم انقالب اسالمی را نیز بدست آورد .مهر

پس از گذشت  ۵۵روز
اجساد خلبان و کمکخلبان  ATRدر دنا پیدا شد

معاون اس��تاندار کهگیلویه و بویراحمد از پیداشدن بافتهایی از
اجساد خلبان و کمکخلبان هواپیمای " ATRتهران ــ یاسوج" در
ارتفاعات دنا خبر داد.
عزیز فیلی اظهار داشت :بافتهای انسانی مجزا از پیکر خلبان و
کمکخلبان هواپیمای " ATRتهران ــ یاسوج" پیدا شده ولی هنوز
کامل نبوده و شرایط تحویل به خانوادهها را ندارند.
وی ب��ا بیان اینکه تاکنون  209بافت انس��انی مج��زا در ارتفاعات دنا
جمعآوری و انتقال یافته است ،عنوان کرد :تاکنون  19پیکر از جانباختگان
سقوط هواپیمای "تهران ــ یاسوج" تحویل خانواده جانباختگان شده است.
فیل��ی ابراز ک��رد :تاکنون هیچ بافت انس��انی از پیک��ر  8نفر از
جانباختگان پیدا نشده که امیدواریم در ادامه عملیات پیکر این افراد
نیز پیدا و به پزشکی قانونی منتقل شوند .تسنیم
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی:

قیمت هرکیلو مرغ به  ۸۶۰۰تومان رسید

رئی��س اتحادیه پرنده و ماهی از افزای��ش  150تومانی نرخ مرغ
نسبت به اواخر هفته گذشته در بازار خبر داد و گفت :روز گذشته نرخ
ه��ر کیلو مرغ زنده درب مرغ��داری  5هزار و  500تومان ،مرغ آماده
به طبخ در کش��تارگاه  7هزار و  750تومان ،تحویل درب واحدهای
صنفی  7هزار و  900و خرده فروشی  8هزار و  600تومان شد.
به گفته مهدی یوسف خانی؛ نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر  7هزار و
 600و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  8هزار و  600تومان شد.
یوس��ف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود :همچنین نرخ
هر کیلو سینه با کتف  13هزار ،سینه بدون کتف  14هزار و فیله مرغ
 16هزار تومان است .وی قیمت مرغ در روزهای آتی را پیشبینی کرد
و گفت :با توجه به نوسان نرخ نهادهها و شرایط جوی پیشبینی میشود
که نوسان قیمت مرغ در بازار ادامه یابد .باشگاه خبرنگاران
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