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روسهابلوفهایقبلیخودرااجرانکردهاند
نادر انتصار رئیس س��ابق دانشکده علوم سیاسی درباره انفعال روسیه در زمان 
حمالت و سناریوهای سه گانه موجود مبنی بر مسئله عقب نشینی مسکو یا ناتوانی 
روس ها در پاس��خگویی یا معامله پشت پرده یادآور شد: ما نمی دانیم که واکنش 
روس ها در هفته   های آینده چه خواهد بود ولی تا امروز عکس العمل آنها زبانی و نه 

عملی بوده است. البته در زمان حاضر نمی شود گفت دلیل این مسئله عقب نشینی 
مس��کو یا ناتوانی روس ها در پاسخگویی یا معامله پشت پرده بوده است. شاید روس ها 

دالیل دیگری داشته باشند ولی تاکنون آنها به واکنش زبانی بسنده کرده   و بلوف   های قبلی 
خود را اجرا نکرده   اند.  ایلنا

 اما انگار این استاد درباره تاکتیک دفاع خوب چیزی نمی داند و البته درباره عدم تاثیر 
حمالت در سیاس��ت های مقاومتی و سوریه هم دوس��ت ندارد چیزی بداند وگرنه پیشنهاد 

حمله متقابل به ائتالف شکست خورده و آغاز جنگ با وسعت بیشتر و جهانی را نمی داد.

ساز مخالف
بررسیگزارشزمینخواریدرمجلس!

ولی داداش��ی س��خنگوی کمیس��یون اصل ۹۰ مجلس گفت: گزارش پرونده 
زمین خواری در هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مورد بررسی قرار گرفت و مقرر 
ش��د تا بعد از نهایی ش��دن، گزارش در کمیس��یون برای قرائت در صحن علنی 
مجلس به هیئت رئیسه تقدیم شود. او با امتناع از ارائه هرگونه توضیح در خصوص 

جزئیات این گزارش تنها به این نکته اش��اره کرد که زمین خواری در کشور روندی 
روبه کاهش دارد و اراضی ملی از زمین خواران در حال پس گرفتن است.  فارس

 ای کاش مجلس طرحی هم برای چرایی عقب ماندن دو دهه ای اجرا نشدن کاداستر 
که همان تهیه نقش��ه هوایی است سواالتی را از قوه  قضاییه می پرسید که امروز معضالت 
زمین خواری اینطور گسترده نشود. اگر در همان دهه هفتاد که طرح تایید شد نقشه های 
هوایی تهیه شده بود هیچ کس نمی توانست حتی یک سانتیمتر از زمین های بیت المال را 

تصاحب کرده و امروز حتی با پدیده های کوه خواری و دریاخواری روبه رو شویم. 

پیگیری وعده
آمریکاازبرجامخارجنمیشود

محمد کاظمی نایب رئیس کمیس��یون قضایی و حقوقی مجلس، تاکید دارد 
که آمریکا از برجام خارج نمی ش��ود به ویژه اینکه کشورهای اروپایی هم مخالف 
این موضوع هس��تند.جمهوری اسالمی راضی به برهم خوردن توافق بین المللی 
هس��ته ای نیس��ت و معتقد به پایبندی طرف های مذاکره هستیم اما در صورت 

خروج آمریکا از برجام برنامه ای برای اداره کش��ور، مسائل هسته ای، غنی سازی و 
افزایش درصد اورانیوم تولیدی خواهیم داشت.  خانه ملت

 اما این نماینده مجلس نگفت ائتالف جنگی نیمی از اعضای گروه 1+5 با امریکا در 
حمله به سوریه آن هم به بهانه واهی را چطور توجیه می کند و اگر این ائتالف در خروج از 
برجام تکرار شد چطور می توان به آنها واکنش نشان داد و حربه کشور برای مقابله به مثل 
در تعهدی که طرف مقابل زیر آن می زند چیست؟! آیا می توان روی ائتالفی که شکنندگی 

و مشکالتش بارها اثبات شده حساب کرد؟ اگر نمی توان برنامه مقابله چیست؟

بهارستان

اغلبرسانههایاروپایی
رسانههایصهیونیستیاست

اغلب رس��انه های اروپائی، رسانه های صهیونیستی 
است؛ این را شاید بدانید، و بدانید. اغلب این رسانه هائی 
که اسمشان را در دنیا میشنویم، سرمایه داران صهیونیست 
از س��الها پیش به فکر بودند، این رس��انه ها را در اختیار 
گرفتند؛ خبرس��ازی میکنند، جهت سازی میکنند. خود 
همین رس��انه ها به سیاستمدارها هم تلقین میکنند که 
چه بگویند. مسئله ی مهم این است. حاال سیاستمداران 
غربی هرچه خودش��ان خباثت و ملعنت دارند، به جای 
خود؛ این خبرسازی ها را هم به آنها تلقین میکنند. یکی 
از حرفهای رائج این است: ما بر ایران فشار وارد می آوریم 
تا ایران به پای میز مذاک��ره برگردد. کدام میز مذاکره؟ 
ِکی ایران مذاکرات در مورد مس��ائل گوناگون جهانی را، 
از جمله مسئله ی هس��ته ای را ترک کرده بوده که حاال 

برگردد؟! این یک تقلب و خدعه ی تبلیغاتی است.

بیانات در دیدار نخبگان و مسئوالن استان 
خراسان شمالی
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مخاطب شمایید

احضاروزرابراینایابشدنمرتضوی
فاطمه س��عیدی نماینده تهران نوشت: وزرای 
دادگستری و کشور را به مجلس فرامی خوانم تا 
در مورد عدم تحویل س��عید مرتضوی به زندان توضیح 

دهند. اگر حکم نهایی و ابالغ شده باید اجرا شود.
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در حال��ی که فضاحت ائتالف  ش��کننده امری��کا، انگلیس و دست بـه نقد
فرانس��ه برای هم��گان عیان ش��ده و بیش از 7۰ 
درصد موش��ک های شلیک ش��ده ب��ه مقاصد خود 
نرسیده توس��ط پدافند هوایی سوریه نابود شدند. 
در حالی که خبرهای مخابره ش��ده از خالی بودن 
مراکزی که موش��کها به آنها اثابت کرده می گویند 
و نش��ان از ش��نودی عمیق و لو رفتن این حمالت 
بچه گانه دارند. پروپاگاندای رس��انه ای غربی تالش 
می کن��د با سوء اس��تفاده از پناه جویان و آواره های 
س��عودی نمایش ق��درت ائت��الف را حفظ کرده و 
اینط��ور جلوه ده��د که اه��داف م��ورد نظر )که 
هیچ گاه وجود نداش��ته!( محقق ش��ده و این س��ه 

کشور توانسته  اند حقوق بشر را جاری کنند!
به همه این فضاحت  ها پیام مقاومت بشار اسد 
و آزادس��ازی غوطه شرقی را در ساعات اولیه بعد از 
حمله اضافه می  کنیم تا عمق ناپایداری و مشکالت 
ائتالف ش��کننده امریکا، انگلیس و فرانسه مشخص 
ش��ود. ام��ا چرا محافل خب��ری غرب��ی - امریکایی 
و برخ��ی محافل رس��انه ای داخلی ت��الش دارند تا 
عامدانه یا براس��اس کج فهمی خود این شکست را 
دستاوردی به حس��اب آورند. بر همین اساس ابتدا 
اهداف رس��انه های غرب��ی - آمریکایی را بررس��ی 
می کنیم و س��پس به اهداف همس��ویی ناخواسته 

برخی محافل داخلی با آنها می پردازیم.

پنهانسازیفضاحتجنسیترامپ
در امریکا اتفاقاتی در جریان اس��ت که ترامپ 

ب��ا توئیت های متوالی و تالش ب��رای ایجاد فضای 
رسانه ای سعی دارد این اتفاقات را از اولویت خارج 
کن��د. بر این اس��اس در حالی که هم��ه نگاه ها به 
جن��گ س��وریه خیره اس��ت ام��ا اس��ترومیدانیلز 
)بازیگری که ترامپ را متهم به تجاوز کرده است( 

در راهروهای سری واشنگتن، توفان کرده است.
ای��ن خانم که ب��ه خاط��ر رابطه نامش��روع از 
رئیس جمهوری  آمریکا حق السکوت گرفته بود حاال 
می خواهد تاریخ ساز شود! که ظرف هفته های آینده، 
دادستان مولر اسناد مهم تری از فسادهای چندگانه 
ترامپ را فاش خواهد کرد. اتفاق جالب این است که 
نه یک رسوایی سیاسی به نام »راشاگیت« به عنوان 
همزاد »واترگیت« بلکه رسوایی »استرومی« در حال 
تبدیل به دلیل عزل رئیس جمهوری آمریکا پس از 

انتخابات میان دوره ای و پیروزی دموکرات  هاست.
جمهوری خواه��ان که در حال از دس��ت دادن 
مقبولیت در جامعه  آمریکا هستند نه راه پیش دارند 
و نه راه پس؛ تنها جنگ با روسیه و سوریه در کنار 
تالش برای سوء اس��تفاده از برجام و معامله با  کره  
ش��مالی راه بقای آنهاس��ت. پس تالش دارند افکار 
عموی را از رس��وایی تاریخ ساز دور و دستاوردهای 

نظامی را نمایش دهند.

انحرافافکارعمومیازبرگزیت
برای انگلیس و رسانه های انگلیسی اما اوضاع فرق 
می  کند. بعد از ریسکی که دیوید کامرون در طرح به 
همه پرسی گذاشتن ماندن و یا خروج از اتحادیه اروپا 
و رای مردم برخالف انتظار ماکرون شوک عظیمی به 
سیاسته ا و اقتصاد این کشور وارد شد. حاال انگلیس 
مان��ده و هزاران میلیارد دالری که باید برای خرج از 
اتحادیه اروپا بپردازد. ماکرون اس��تعفا داده و اوضاع 

سیاسی و اقتصادی انگلیس متزلزل است. 
در ای��ن اوضاع مبهم که خیلی ها درباره آینده 
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نمی توانند تصورات 
ملموس��ی داشته باش��ند چه چیزی بهتر از تزریق 

حواس پرس��ی خودخواس��ته به مردم با حضور در 
ائتالف امریکایی و فرانسوی و حمله به سوریه!!

ش��اید ب��ا این روی��ه و تالش رس��انه ای غرب 
هوی��ت از دس��ت رفته انگلیس که با پیوس��تن به 
اتحادیه اروپا متزلزل شده و مردم را ناسیونالیست 
کرده بود احیا ش��ود و غرور ملی بازگردد. از طرفی 
ح��واس مردم از ضررهای اقتصادی جدا ش��دن از 
ش��رکت های چند ملیتی و ابهام افزایش تجارت با 
اروپا مدتی منحرف می شود تا انگلیس با فرصتی با 

فشار کمتر به رفع دغدغه های مردم بپردازد.
از س��وی دیگر سایه شوم جنگ و مثبت جلوه 
دادن دستاوردهای جنگی باعث می شود اختالفات 
اتحادیه اروپا کمتر بروز کند و همه مواضع حداقل 
درباره حمله همسو شود تا این اتحادیه بتواند خود 
را از ن��و احیا کند. در عین حال رس��انه های غربی 
این فرصت را می یابند که از بحران تروریس��تی و 
تمدید سه ساله حالت بحران تروریست در انگلیس 
و فرانسه دور ش��ده و امنیت را هر قدر ظاهری به 

مردم بازگردانند.

مبارزهباتروریست
برای فرانسوی ها اما موضوع فرق می کند، وقتی 
این کش��ور چندین بار مورد تهاجم تروریست ها قرار 
گرفت��ه و از طرفی فش��ارهای جهانی ب��رای پناه به 
آوارگان و پناه جویان روی این کش��ور باالست. قطعا 
فرانسوی ها تالش خواهند کرد که هم توجیه عقالنی 
برای عدم پذیرش این افراد داشته و هم به نوعی در 
میدانی غیرواقعی مطالبات مردم را درباره نا ایمن و 
نا امن بودن کشورشان برآورده کنند و اینطور جلوه 

دهند که یکباره و یکجا انتقام خون مردم فرانسه را از 
تروریست ها گرفته اند و فضای امنیتی را بشکند!!

ب��ر همین اس��اس علی رغم اینکه این کش��ور 
تنها 12 موشک شلیک کرده و عمده این موشکها 
قب��ل از اصاب��ت به هدف منهدم ش��دند اما تالش 
می شود این اقدام نوعی دستاورد بزرگ برای غرور 
ملی فرانس��وی ها تبدیل ش��ده و بر همین اساس 
رس��انه های فرانس��وی بی��ش از اینکه ب��ه صدای 
مخال��ف گوش دهند تالش دارن��د تا این حمالت 
به بهانه های واهی را خواست مردم و برای مردم و 

رعایت حقوق بشر معرفی کنند.
اما نمی توان از دس��تاوردهای اقتصادی چنین 
ائتالف��ی و تالش اقتصادی س��ه کش��ور در احیای 
اقتصادشان چش��م پوشید و این گزینه را در تالش 
برای راه انداختن نمایش قدرت بی تاثیر تلقی کرد.

وقتی آل س��عود به واسطه محمد بن سلمان در 
آمری��کا و غرب راه می رود و پ��ول خرج می کند و 
س��الح س��فارش می دهد، چرا برای ای��ن ولیعهد 
ماجراجو فاکتورسازی نش��ود، وقتی او خوب خرج 
می کن��د و حتی از کنایه ترامپ ب��رای هزینه کرد 
بیشتر ناراحت نمی شود می تو ان روی جاه طلبی او 
برای هزنیه کرد ریال های س��عودی حساب ویژه ای 
باز کرد و هر سه کشور را در این سود سهیم کرد.

جبرانناتوانی7سالهدرسوریه
در نهای��ت اینط��ور می ت��وان در تحلیل های 
سیاسی و رس��انه ای غرب برای موفق بودن حمله 
ائتالف در ظاهر تحلیل نوش��ت ک��ه این حمالت 
ش��کننده تالش��ی بود برای احیای چه��ره امریکا 

در 7 س��ال تالش برای نابودی اس��د. برای جبران 
مقاومت��ی 7 س��اله ک��ه داعش را با دس��ت خالی 
شکس��ت و همه دالرهایی که به تروریست ها برای 
جنگ نیابتی تزریق ش��ده بود را به آتش کش��ید. 
رس��انه های غربی چاره ای جز ت��الش برای احیای 
پرس��تیژ ائتالف امریکا، انگلیس و فرانس��ه ندارند 
و مجبور هس��تند با انتش��ار اخبار راس��ت و دروغ 
و خلط مباحث و پرداختن به ش��ایعات بی اس��اس 
ت��الش کنند تا وجهه خود را به دروغ در نزد افکار 
عمومی احیا کنند. در کنار این موضوع کش��ورها 
باید برای امنیت اسرائیل که با سقوط غوطه شرقی 
به عنوان آخرین دس��تاوردهای تروریستها تالش 
می ش��د تا بعد از آرامش س��وریه مح��ور مقاومت 

تجاوزات این رژیم را پاسخ ندهد.

کجفهمیبرخیداخلیها
همه دالیلی که ذکر ش��د برای رسانه های غربی 
موجه می تواند باش��د تا شکس��ت مفتضحانه حمله 
ائتالف امریکایی، فرانس��وی و انگلیس��ی به سوریه را 
نادیده گرفته و موضوع را وارونه جلوه دهند اما تعجبی 
ش��گرف وجود دارد که چرا برخی رسانه های داخلی 
ندانسته آب به آسیاب دشمن می ریزند و بر پای حمله 
نشدن به ائتالف لب به انتقاد می گشایند در حالی که 
عمال با دفاعی که پدافند هوایی س��وریه صورت داده 
حمله ای به خاک آن نشده است و به نوعی ار تاکتیک 
بهترین حمله که دفاع اس��ت در به خاک کش��یدن 
حریف بهره برده ش��ده و بعد از این دفاع جانانه اخبار 
پیروزی بر تروریست ها تکمله و تیر خالص به پیشانی 

آنهایی بوده که به سوریه حمله کرده اند.
در نهای��ت واقعیت اینچنین اس��ت که حمله 
صورت گرفته شکستی مفتضحانه را در کارنامه سه 
کش��ور البته با دستاوردهای اقتصادی باال از جیب 
س��عودی ها!! رقم زد و نباید براساس پروپاگاندای 
غربی و البته کج فهمی برخی این شکست را وارونه 

دید و وارونه نمایش داد.

شکستی که پیروزی القا می شود!

نعل وارونه

دوم  و  اول  مجل��س  دوران  در  کارها به خوبی پیش می رفت از دیـــــدگاه
مجلس س��وم ب��ه بعد گروه های چپ و راس��ت س��ر 
برآوردند و جامعه و سیاست را به خودی و غیرخودی 
تقسیم کردند. همین موضوع باعث شد که آن فضای 
دلس��وزی و اخالص عمل کم کم جای��ش را به امتیاز 
طلبی و سودجویی سیاس��ی و اقتصادی بدهد. امروز 
یک ع��ده ای یک نفر را باال می برند و یک نفر دیگر را 

پایین می کشند و فکر می کنند کار سیاسی کرده اند.
وزیر اسبق پس��ت و تلگراف اظهار داشت: امروز 
حرف های ما خیلی در بس��تر رسانه ها جایگاه ندارد. 
دراین مجموعه بیشتر اظهارنظرهای وابسته به منافع 
قدرت و منافع جناحی بر رس��انه ها مس��لط ش��ده و 
اخالق و دلسوزی و فداکاری از مجموعه فعالیت های 

سیاسی رخت بربسته است.
س��یدمحمد غرضی ادامه داد: پیش از انقالب هم 
این گونه بود که در مباحث سیاس��ی اخالق جایگاهی 
نداش��ت. اما جامعه همیش��ه در بطن خودش اخالق 
می آفریند. چون جامعه محتاج به زندگی کردن است و 
در زندگی کردن جز اخالق و فداکاری نمی تواند حاکم 
باش��د. امروز هم مردم زندگی خودشان را دارند و این 
روابط بینشان برقرار است و علت اصلی تثبیت جامعه 
این اس��ت که اکثریت جامعه با این مفاهیم، هم آشنا 
اس��ت و هم عم��ل می کند. وقت��ی از اکثریت و قاعده 
جامعه یک مقدار فاصله می گیریم و به سمت گروه های 
امتیازطل��ب می رویم به تدریج ای��ن روابط ضعیف تر 
می شود و در مراحل بعدی به تقابل می رسد و تقابل ها 
به تهمت می انجامد و تهمت ها به شکستگی ها می رسد. 

وقتی در بین قدرت سیاسی این اتفاق می افتد به یک 
باره فساد سرتاپای وجود امتیازطلب ها را می گیرد.

غرضی افزود: همان گونه که مقام معظم رهبری هم 
فرمودند، دولت، مجلس و قوه قضاییه باالخره عملکردشان 
مورد قبول مردم نیس��ت و این دستگاه ها هرچه تالش 
می کنند که بگوید ما س��الم و خدمتگزاریم مردم از آن 
اس��تقبال نمی کنند. نه تنها در ده��ه 6۰ بلکه در همه 
دوران های مبارزه، از مش��روطه تاکنون همیشه دالیل 
موفقیت این بوده اس��ت که اخالق بر سیاس��ت برتری 
داشته اس��ت؛ وقتی کم کم بر اثر گذشت زمان ارزش ها 
تغییر می کنند و سیاس��ت جای اخالق را می گیرد - به 
طوری که حقوق عامه مردم بابت امتیازطلبی یک عده ای 
خاص تلف شود -، دل همه به درد می آید و خود به خود 
انس��ان یاد روزگاران خوب می افتد. در این دوره ها، چه 
پیش از انقالب و چه در دهه اول انقالب، قبول مسئولیت 

همراه با گرفتن امتیاز نبود.
نماینده دوره اول مجلس ش��ورای اسالمی با بیان 
این که به نظرم امروز هم قاعده جامعه بر همین منوال 
است ولی ستاد جامعه یک مقداری متفاوت است، گفت: 
در قاعده جامعه »پرستش« ش��کل دارد، اما در ستاد 
کشور »سیاست پرستی« حاکم است. سرزمین فرهنگی 
ایران همیشه موحد بوده اس��ت و این موضوع جامعه 
و سیاس��ت را ش��کل داده بود اما امروز امتیازخواهی و 

سیاست پرستی جای توحید را گرفته است و مسئولین 
در کارهایشان به غیر از خدا، فکر می کنند.

غرض��ی ابراز داش��ت: بنابراین م��ن فکر می کنم 
اگ��ر به همین منوال پیش برویم این ش��کاف جامعه 
و دولت به روز بیش��تر می ش��ود. همین اتفاقاتی که 
س��ال گذش��ته رخ داد نمونه همین شکاف است. در 
نهایت اما قدرت سیاس��ی باید متوجه شود که گفتن 
و ش��عار دادن کفایت عمل نمی کن��د. در درجه اول 
باید همه از امتیازطلبی دس��ت بردارند و در قدم دوم 
با فس��اد مب��ارزه کنند. وااِلاّ اگر قانون��ی را در مجلس 
تصوی��ب و بعد امتیازاتی که به دس��ت آم��د را بین 
خودم و دوستانمان تقسیم کردیم این باعث شکست 
می ش��ود. همین بالیی که سر بازار ارز در هفته پیش 
آمد نمونه این امتیازطلبی بود. یک عده ای پول کالنی 
را برداشتند و بین خود و دوستانشان تقسیم کردند و 

وارد بازار ارز شدند و همه چیز را به هم ریختند.
وی در پایان اظهار داشت: در اوایل انقالب هر دالر 
7 ریال بود بعد جنگ شد و به 2۰ تا 3۰ تومان رسید 
و این صعود ادامه داشت، ولی دولت با کوپن اوضاع را 
کنترل می ک��رد. در واقع در دوران مجلس اول و دوم 
کارها به خوبی پیش می رفت از مجلس س��وم به بعد 
گروه های چپ و راست سر برآوردند و جامعه و سیاست 
را به خودی و غیرخودی تقسیم کردند؛ همین موضوع 
باعث ش��د که آن فض��ای دلس��وزی و اخالص عمل 
کم کم جایش را به امتیازطلبی و س��ودجویی سیاسی 
و اقتص��ادی بدهد. امروز یک عده ای ی��ک نفر را باال 
می برن��د و یک نف��ر دیگر را پایین می کش��ند و فکر 

می کنند کار سیاسی کرده اند.  جماران

سیدمحمد غرضی:
 در دهه 60

اخالق بر سیاست حاکم بود

روایت نقوی حسینی از نشست کمیسیون امنیت ملی
بروجردی: حرکت های مذبوحانه جنایتکاران تاثیری بر اداره محور مقاومت سوریه نخواهد داشت

امنیت  کمیسیون  سخنگوی  رلمــــان مل��ی و سیاس��ت خارج��ی پا
مجلس ش��ورای اس��المی گفت: هیأت ویژه ای از 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به زودی 

به سوریه سفر خواهد کرد.
سیدحسین نقوی حسینی در تشریح نشست 
عصر دیروز کمیسیون متبوعش،  اظهار داشت: در 
ابتدای جلسه کمیسیون تجاوز آشکار و برخالف 
همه مقررات بین المللی آمریکا، انگلیس و فرانسه 
را محک��وم کرد. وی افزود: در این جلس��ه رئیس 
کمیس��یون امنی��ت ملی گفت ای��ن حرکت های 
مذبوحانه هیچ تاثیری ب��ر اداره محور مقاومت و 

ملت مقاوم سوریه نخواهد داشت.
سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس ادامه داد: به همین جهت و با هدف 
حمایت از استقالل و مقاومت مردم و دولت سوریه 
هیأت ویژه ای از کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی به زودی به سوریه سفر خواهد کرد.
وی همچنین تصریح کرد: جلس��ه امروز نیز 
با عن��وان حمای��ت از کاالی ایرانی مش��ترک با 
کمیس��یون اقتصادی برگزار خواهد شد. نشست 
مشترک کمیسیون و سفرای کشورهای آمریکای 

التین روز سه شنبه ساعت 5 بعدازظهر و در ادامه 
جلسه کمیسیون برگزار خواهد شد.

نقوی حسینی در ادامه عنوان کرد که جلسه با 
بحث س��وریه ادامه یافت و طی آن در این جلسه 
گفته ش��د که باالخره با همه س��رمایه گذاران که 
آمریکا، رژیم صهیونیستی و هم پیمانان منطقه ای 
آنه��ا در منطق��ه س��رمایه گذاری ک��رده بودند با 
شکس��ت ها و کاالهای زیادی روبه رو شدند؛ جنگ 
نیابتی شکست خورده و داعش و تروریسم شکست 
خورد و به همین جهت عصبانی ش��ده اند و با این 
اقدامات جنایتکارانه و تجاوزگرایانه حضور خود را 

تثبیت کند و از هم پیمانان شان حمایت کنند.
وی همچنین با اش��اره به اینکه در نشس��ت 
امروز تاکید ش��د که اس��تفاده از سالح شیمیایی 
بی اس��اس واهمه اس��ت و بهانه ای بیش نیست، 
افزود: همچنین در این زمینه گفته شد که اقدام 
س��وریه تجاوز کارانه و برخ��الف کلید موازین و 
قواعد بین المللی اس��ت اگر اینها در ادعای خود 
صادق بودند باید اجازه می دادند تحقیقات انجام 
شود و ادعای آنها بررسی شود و بکار برنده سالح 
شیمیایی اگر استفاده ش��ده، مشخص شود ولی 
وقتی قبل از اینها حمله صورت می گیرد نش��ان 

می دهد که این ادعا دروغ است و بی اساس.
نقوی حسینی بر همین اس��اس یادآور شد: در 
ادامه نشست امروز عنوان شد که اقدام نظامی علیه 
یک کشور باید تحت فصل هفتم صورت بگیرد ولی 
به هیچ وجه چنین ش��رایطی وجود نداشته است. 
هزینه ای��ن تجاوز را هم س��عودی تامین کردند و 
باالخره تهدیدات ترامپ هم نباید توخالی می ماند از 
مسائل قابل تامل است ولی به هر حال از روی اجبار 

دست به اقدامی زدند که پشیمان خواهند شد.
سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس گفت: در این جلسه مطرح شد که 
اینها خیلی نگران حذف شدن از تصمیم گیری ها و 
تحوالت منطقه هستند و به همین جهت به دنبال 
فرصت طلبی و اس��تفاده از این ش��دند فضاهایی 
هس��تند ولی ای��ن اقدامات تغیی��ری در وضعیت 
منطق��ه ایجاد نمی کن��د اخبار موثق نیز نش��ان 
می ده��د که عملیات مذکور در میدان نیز ناموفق 
بوده و چراکه اوال اغلب موش��ک ها خنثی شده و 

ثانیا به مکان های حساسی اصابت نکرده است.
وی افزود: در این جلس��ه مطرح ش��ده که برای 
آمریکا و هم پیمانان غربی و همچنین رژیم صهیونیستی 

و آل سعود تروریسم و داعش خطرناک نیست.


