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اخبار

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 .مهرداد الهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلین
با اعالم این خبر گفت :امیر حاتمی وزیر دفاع ،مهمان جلسه صبح امروز
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 .وی با بیان این که
تعداد زیادی از موشکهای پرتاب شده یا منحرف شده یا منهدم
شدهاند گفت که این نشان میدهد نیروهای مقاومت سوریه خود را
برای هر نوع مقابله و تهاجم آماده کردهاند.
الهوتی ادامه داد :به گفته وزیر دفاع این حرکت با هیاهو و برنامه
ریزی آمریکاییها پیش نرفته و در انجام این عملیات ،آمریکا نقش
تامین تجهیزات ،عربستان تامین مالی و اسرائیل طراحی را به عهده
داشته است.وی با تاکید بر ضرورت اتحاد هر چه بیشتر کشورهای
منطقه نقش ایران را در این اتحاد موثر توصیف کرد و گفت که محوریت
ایران به صلح و آرامش منطقه کمک میکند.
سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس با اشاره به بخش دیگری از
اظهارات وزیر دفاع در نشست این فراکسیون گفت :وزارت دفاع با تامین
تسلیحات به دنبال خودکفایی در این زمینه است .ایشان گفتند ما در
 ۸سال دفاع مقدس حتی سیم خاردار هم نمیتوانستیم تولید کنیم
و آن را از کشورهای دیگر میگرفتیم اما امروز برای تولید بزرگترین
سالحها جهت تامین امنیت به مرز خودکفایی رسیدهایم و قادر هستیم
اگر نیازی وجود داشته باشد تولیدات تسلیحاتی خود را صادر کنیم.
الهوتی با بیان این که طبق اظهارات وزیر دفاع ،ایران در تامین
نیازهای تسلیحاتی خود به خوکفایی رسیده ،یادآور شد :ما در دفاع از
امنیت کشور خود و کشورهای منطقه مصمم هستیم و وقتی کشورهای
دیگر به دنبال ایجاد آشوب در منطقه هستند ما باید خود را جهت دفاع
تجهیز کنیم و خوشبختانه امروز فراتر از سالحهایی که در دنیا وجود
دارد امکان تولید سالح داریم.

تنها راهحل مسئله سوریه سیاسی است

سفیر چین در ایران گفت :ما معتقدیم نقض قوانین بینالمللی و
حرکاتی مشابه حمله اخیر آمریکا ،وضعیت سوریه را پیچیدهتر میکند.
پانگ سن سفیر چین در ایران در حاشیه دیدار علیاکبر والیتی
با هیئت چینی در جمع خبرنگاران درباره حمله اخیر آمریکا ،فرانسه
و انگیس به سوریه اظهار کرد :چین همواره مخالف استفاده از زور در
روابط بینالمللی است .ما معتقدیم که همه کشورها باید به تمامیت
ارضی کشورهای دیگر احترام بگذارند.
وی ادامه داد :ما مخالف انجام هرگونه اقدامی ،خارج از چارچوب
سازمان ملل هستیم و معتقدیم که نقض قوانین بینالمللی و حرکات
مشابه حمله اخیر آمریکا ،وضعیت سوریه را پیچیدهتر میکند.
سفیر چین در ایران تأکید کرد :چین از همه طرفها میخواهد در
قالب سازمان ملل و از طریق گفتگو و مذاکره نسبت به حل مسائل اقدام
کنند.پانگ سن اضافه کرد :در مورد حمله شیمیایی که آمریکاییها
اعالم کردهاند ما معتقدیم که باید بررسیهای دقیقی صورت گیرد تا
این موضوع اثبات شود و مخالف هرگونه اقدامی قبل از مشخص شدن
نتیجه فعالیت کمیته سازمان ملل هستیم.
وی با تأکید بر اینکه تنها راه حل موضوع فلسطین سیاسی است،
ادامه داد :جامعه بینالملل باید از طریق سازمان ملل تالش کند تا
مسئله سوریه به صورت مسالمتآمیز حل و فصل شود.

برجام از موضوعات مورد بحث در نشست
شورای روابط خارجی اروپا

شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود
درباره ایران و روند اجرای برجام رایزنی خواهد کرد.
نشست شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه
 27فروردینماه با حضور وزیران امور خارجه کشورهای عضو برگزار
شود که در آن موضوعات مختلف از جمله سوریه ،روسیه ،ایران ،بالکان
غربی و موضوعات داخلی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
بنابر گزارش پایگاه اینترنتی اتحادیه اروپا وزیران امور خارجه در
این نشست درباره وضعیت ایران و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)
رایزنی خواهند کرد .آنها گفتوگوهای خود در آخرین نشست شورای
روابط خارجی که  19مارس برگزار شده بود را دنبال خواهند کرد.
در نشست  19مارس وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا بر اهمیت
توافق هستهای با ایران برای امنیت منطقه و فراتر از آن تاکید کردند و
خواستار تضمین ادامه پایبندی تمام طرفها به این توافق شدند.
وزیران امور خارجه همچنین در این نشست به موضوعات دیگر
به ویژه برنامه موشکی بالستیک ایران و نفوذ ایران در منطقه پرداختند.
خبرگزاری رویترز پیش از این به نقل از منابع دیپلماتیک مدعی
شد که وزیران اروپایی درباره اعمال تحریمهای موشکی تازه علیه ایران
بحث و رایزنی کردهاند و قصد دارند این تحریمها را تا نشست روز 27
فروردین نهایی کنند.

ارتش ایران حمله موشکی آمریکا و ایادی اش
به سوریه را محکوم کرد

ارتش جمهوری اسالمی ایران طی بیانیه ای حمله موشکی آمریکا
و ایادی اش به سوریه را محکوم کرده و آن را ناشی از شکست و
استیصال استکبار جهانی دانست.در این بیانیه آمده است:
حمله موشکی آمریکا ،انگلیس و فرانسه به سوریه که به دنبال
ادعای دروغین آنها مبنی بر استفاده دولت سوریه از سالح شیمیایی
علیه ملت سوریه انجام گرفت؛ نمونه بارز حمایت و پشتیبانی از گروه
های تروریستی است به نحوی که در سال های اخیر هرگاه در نبرد
علیه تروریسم در سوریه و عراق عرصه بر تروریستها تنگ آمده آمریکا
و چند کشور غربی عم ً
ال وارد معرکه شده تا شکست های تروریستها
را جبران نمایند.
در ادامه این بیانیه آمده است :مقامات آمریکا در حالی ادعای
دروغین استفاده دولت سوریه از تسلیحات شیمیایی را مطرح می
نمایند که خود تأمین کننده اصلی تسلیحات برای کشتار مردم یمن
هستند و از هیچ جنایتی در افغانستان دریغ نمی کند و چه مضحک
و عجیب است که همین مدعیان دروغین حمایت از ملتها ،خود را
در پشت نقاب دروغین صلح طلبی پنهان می نمایند.ارتش در ادامه
بیانیه خود ضمن بی نتیجه دانستن حمله مثلث شوم آمریکا ،انگلیس و
فرانسه به سوریه آن را ناشی از پیروزی و اقتدار جبهه مقاومت و مردم
مقاوم سوریه دانست که بار دیگر نقاب از چهره غیر انسانی و خوی
تجاوزگری و دور از منطق استکبار جهانی به سرکردگی دولت آمریکا
برداشت و برتالش مذبوحانه آنان برای توجیه شکست های پی در پی
دشمنان ملل آزاده و آزادی خواه جهان صحه گذاشت .
در این بیانیه تصریح شده است :دشمنان بشریت از این
اقدام و دیگر اقدامات ناجوانمردانه علیه ملت سوریه طرفی
نخواهند بست و مردم مقاوم سوریه با اتحاد و یکپارچگی ،بهتر
از گذشته در مقابل ترفندها و تاکتیک های کهنه و تکراری،
محکم و استوار خواهند ایستاد.
ارتش جمهوری اسالمی ایران در خاتمه ضمن محکومیت این
اقدام ،بر هوشیاری ،تعامل و اتحاد ملل مسلمان و ارتش های منطقه
با هدف هم افزایی بیشتر ،ضرورت تالش مستمر ملت های مسلمان
منطقه و جبهه مقاومت برای افزایش قدرت دفاعی در برابر تروریسم و
حامیان آنها و نیز ضرورت اقدام سریع مدعیان حقوق بشر درمحکومیت
این حرکت جنایتکارانه و ضد بشری؛ تصریح نمود :همانگونه که حضرت
آیت اهلل العظمی امام خامنه ای ،رهبر معظم انقالب نیز فرموده اند برای
برخی کشورهای عرب منطقه شرم آور است که با دالرهای نفتی به
مسلمانان و جهان اسالم خیانت می کنند و جمهوری اسالمی ایران
همچون گذشته در کنار گروه های مقاومت خواهد بود و آمریکا نیز
قطعاً در اهداف خود در منطقه ،شکست خواهد خورد.
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الریجانی در صحن مجلس:

تهاجم آمریکا و غرب به سوریه خالف نظامات بینالمللی بود

رئیس مجلس شورای اسالمی با محکومیت حمله
آمریکا و دو کشور اروپایی به سوریه ،این اقدام را بر خالف
تمام نظامات بینالمللی خواند.
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در آغاز
جلسه علنی با تبریک سالروز بعثت پیامبر گرامی اسالم
(ص) اظهار داشت :با کمال تأسف در روز گذشته که روز
عید و وحدت آفرینی برای اتحاد مسلمانان است ،شاهد
بودیم که سه کشور آمریکا ،انگلیس و فرانسه بر خالف
همه نظامات بینالمللی به یک کشور اسالمی حمله
وحشیانه کردند.
وی با ابراز تأسف از سکوت و همراهی برخی
کشورهای اسالمی در قبال این جنایت و نیز حمایت آنها
از این حرکت آمریکا گفت :نخستین سوالی که در ذهن
شکل می گیرد این است که چه علتی عامل این اقدام
غیرقانونی بوده است؟ ادعای این سه کشور غربی این
است که دولت سوریه در روزهای قبل از سالح شیمیایی
استفاده کرده و علت موفقیت حکومت سوریه در اخراج
تروریست ها از حومه دمشق استفاده از سالح شیمیایی
بوده است.
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :دولت
روسیه و سوریه این ادعا را تکذیب کرده و خواستار
رسیدگی مجامع بینالمللی به آن شده بودند؛ مگر غیر
از این است که برای رسیدگی به چنین اموری ،نظامات
بینالمللی تغییر کرده است ،پس چرا بدون رعایت این
روابط و با عجله چنین اقدام تهاجمی صورت گرفته است؟
بنابراین چنین دستاویزی نمی تواند وجاهت داشته باشد.
الریجانی افزود :مسئله اصلی را باید در جای
دیگری جستجو کرد و آن تحوالت اخیر در صحنه

میدانی سوریه است؛ چرا که سالهاست با کمک
کشورهای بزرگ و برخی دولت های یاغی در منطقه،
اطراف شهر دمشق النه تروریست ها شده بود و هر
لحظه با سالح های پیشرفته ،دمشق را ناامن می
کردند ،اما اقدام اخیر ارتش و نیروهای مردمی سوریه
منجر به پاکسازی این منطقه شد و کشورهای حامی
تروریست ها نیز این را باور نمی کردند که این مسئله
در زمان کوتاهی عملی شود.
وی اظهار داشت :بر این اساس ،چنین اقدامی با
پیش دستی سعودی ها در تقدیم اموال خود به آمریکایی
ها با کمال فضاحت صورت گرفت و آنها را ترغیب به

بمباران کشور سوریه کرد تا به تصور باطل خود معادله
را عوض کند و مجددا ً پناهگاه تروریست های تکفیری
را احیاء کنند.
رئیس مجلس ادامه داد :اما این که با چنین اقدام
سبوعانه به هدف خود برسند ،سرابی بیش نیست؛ در این
هفت سال از این قبیل ماجراجویی ها زیاد وجود داشته
اما هر بار ناموفق بوده اند واین اقدامات نیز صرفا یک
ژست قلدرمآبی بوده است.
الریجانی با تأکید بر اینکه خیانت برخی دولت های
مسلمان در این گونه کثافت کاری های سیاسی در اذهان
توده های مومن باقی خواهد ماند ،تصریح کرد :آیا این

اقدام برای آنان ذلت آور و خجالت آور نیست که در
روز بعثت پیامبر اسالم که روز وحدت مسلمانان است ،با
خوشحالی در کنار سران کفر و صهیونیسم قرار گرفته و
با مسرت ،خیانت خود را اعالم کرده اند؟
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در این
حادثه ،صف منافقان که هلهله کنان پشتیبان سران
کفر بودند ،برای ملل اسالمی بسی بیشتر رنج آور است،
تصریح کرد :کشورهایی که در مجامع بینالمللی مستمرا ً
از وحدت اسالمی و حقوق انسان ها دم می زنند و در
پشت صحنه یک دست در حمایت از تروریست ها دارند
و با دست دیگر اموال خود را تقدیم سران کفر می کنند
تا به ملل اسالمی هجوم بیاورند.
وی تأکید کرد :مجلس شورای اسالمی این اقدام
غیرقانونی و هجوم وحشیانه به کشور سوریه را محکوم
کرده و به این سه کشور و کشورهای فرومایه پشتیبان
آنها اعالم می کند که زمانه این گونه ژست های دروغین
سپری شده و آنچه نتیجه اقدامات وحشیانه است ،روشن
شدن صحنه طرفداران تروریسم و منافقان این مسیر
است.
رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه این
تحرکات ملت سوریه را بیش از گذشته مصمم به نابودی
تروریست ها می کند ،اظهار داشت :سرنوشت دیگران هم
در حدیث قدسی آمده است که خداوند فرموده ،وای بر
کسانی که برای به دست آوردن دنیا به وسیله دین ،حیله
گری می کنند ،وای بر کسانی که مردم را امر به عدالت
می کنند اما آنان را می کشند ،به حق خود سوگند می
خورم که برای آنان آزمونی قرار داده ام که حیران و
سرگردان شوند.

ظریف در گفتگوی تلفنی جانسون:

هیچ کشوری حق تنبیه کشورها خارج از موازین بین المللی را ندارد

وزیر خارجه کشورمان گفت :هیچ کشوری بطور خودسرانه حق اجرای
مقرارات تنبیهی علیه سایر کشورها را خارج از موازین بین المللی ندارد.
بوریس جانسون وزیر امور خارجه انگلستان در تماسی تلفنی با محمد
جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در خصوص مشارکت
انگلستان در حمله موشکی به سوریه توضیحاتی ارایه کرد.
ظریف در این گفتگوی تلفنی ضمن محکومیت حمله خودسرانه به
سوریه ،مجددا بر مخالفت جمهوری اسالمی ایران با کاربرد هرگونه سالح

شیمیایی تاکید کرد و با یادآوری سابقه 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 سوال برانگیز خواند و افزود :دو حمله ای که به بهانه سالح
شیمیایی به سوریه انجام شد درست در مقاطعی بود که ارتش سوریه دست
برتر را در مقابل تروریست ها داشت 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 کشورمان در پایان با انتقاد از اقدام خودسرانه،
غیرقانونی و یکجانبه آمریکا ،انگلیس و فرانسه در تجاوز به سوریه به وزیر
خارجه انگلستان یادآور شد هیچ کشوری بطور خودسرانه حق اجرای مقرارات
تنبیهی علیه سایر کشورها را خارج از موازین بین المللی ندارد.

مشاور امور بین الملل رهبر انقالب:

استفاده از سالح شیمیایی در سوریه ،بهانهجویی آمریکا بود

مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقالب گفت :آنچه آمریکایی ها به بهانه
حمله شیمیایی انجام دادند بهانه جویی است برای جبران شکست های اخیر
تروریست ها و بدین صورت نقاب از چهره خود برداشتند.
علی اکبر والیتی مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقالب اسالمی در
حاشیه دیدار با عضو کمیته مشورتی سیاست خارجی چین در جمع خبرنگاران
اظهارداشت :امروز دیدار مهمی با هیات مشورتی سیاست خارجی چین داشتیم و
در این گفتکو ها سه مساله سوریه ،برجام و روابط راهبردی ایران و چین را مورد
بررسی قرار دادیم.
وی گفت :از ابتدای بحران سوریه که توسط آمریکا و متحدان آن علیه دولت
قانونی سوریه صورت گرفت ایران در کنار سوریه ایستاد و همچنان حمایت از دولت
قانونی سوریه را ادامه می دهد .آنچه آمریکایی ها به بهانه حمله شیمیایی انجام
دادند بهانه جویی برای جبران شکست های اخیر تروریست ها در خاک سوریه
است و بدین صورت نقاب از چهره خود برداشتند.
والیتی اظهار داشت :اقدامات امریکا در سوریه از نظر ما محکوم است و آنها به
جایی نخواهند رسید و دولت و ملت سوریه قوی تر از گذشته می توانند از تمامیت
ارضی خود دفاع کنند و این موضع جمهوری اسالمی ایران است.
وی همچنین در خصوص موضع چین در قبال اقدامات اخیر در سوریه ،گفت:
آنها می گویند هیچ کاری نباید خالف قوانین بین المللی صورت بگیرد.
مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقالب اسالمی ،افزود :ما یقین داریم اتهام
استفاده از سالح های شیمیایی دروغ است ،چرا که زمانی که از سالح شیمیایی
استفاده می شود آثار آن تا مدتها در محل باقی می ماند .در حالی که دیدار هیات
ایران از غوطه شرقی حکایت از اطمینان آنها مبنی بر اینکه از سالح شیمیایی
استفاده نشده است ،بود.
والیتی تصریح کرد :آمریکا و متحدان آن قبل از اعالم نتیجه بررسی استفاده
از سالح شیمیایی دست به حمله زدن ،زیرا می دانستند این نتایج ادعای آنها را
رد می کند.
مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقالب اسالمی در خصوص برجام نیز
اظهار داشت :چین معتقد است ایران به تعهدات خود در قبال برجام عمل کرده و
در دیدار امروز به هیات چینی گفته شد بقیه اعضای برجام باید آمریکا را وادار به

انجام تعهداتش کنند.
وی در مورد روابط دو جانبه ایران و چین ،خاطرنشان کرد :از زمان سفر ریس
جمهور چین در سال  ۲۰۱۶و تاکید دو ریس جمهور بر اینکه روابط ما راهبردی
است ،تا کنون روابط دو کشور پیشرفت خوبی داشته است.
والیتی افزود :از نظر چین ایران نقش مهمی در پروژه یک جاده یک کمربند
دارد و قرار شد خواسته های دولت چین درباره احیای جاده ابریشم هم به طرف
ایرانی گفته شود.
والیتی از قول سفیر چین در تهران گفت :طی روزهای آینده هیات بلند پایه
چینی برای همکاری مهم و راهبردی دو کشور در بندر چابهار به ایران می آیند
تا در جهت تسهیل حمل و نقل و توسعه ترانزیتی میان دو کشور اتفاقات مثبتی
صورت بگیرد.
والیتی افزود :دو سال پیش وزیر خارجه چین به ایران آمد و در آن سفر دو
طرف بر این مساله تاکید کردند که امکان افزایش مبادالت دو کشور تا سقف ۲۰۰
میلیارد دالر وجود دارد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص نتیجه نشست امروز سران عرب
اظهارداشت :این نوع نشست ها که با محوریت و فشار دولت عربستان صورت می
گیرد به لحاظ سیاسی و بین المللی بی اعتبار است .این نشست ها در عوض آنکه
در جهت دفاع از کیان جهان عرب و یک کشور مظلوم که هفت سال است مورد
تجاوز قرار گرفته است به مباحث دیگر می پردازند.
مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقالب اسالمی با بیان اینکه متجاوزین مرد
میدان نیستند ،اظهار داشت :چه سعودی ها و صهیونیست ها و چه آمریکایی ها
تروریست هایی را از  ۸۰کشور علیه دولت قانونی سوریه بسیج کردند و دولت و
ملت سوریه هفت سال است که در برابر فشارها مقاومت کرده اند.
وی تصریح کرد :آنها فکر می کردند میتوانند چند هفته ای کار را تمام کنند
اما هفت سال به طول انجامیده است .امروز سوریه به قدری قوی شده است که به
هیج وجه حتی یک درصد هم امکان ندارد که آمریکا ،انگلیس و فرانسه بتوانند به
اهداف تجاوز کارانه خود برسند.
والیتی گفت :بدون تردید دولت و ملت سوریه پیروز خواهند شد و نیازی به
حمایت برخی رهبران ضعیف نفس برخی کشورهای عربی ندارند.

مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقالب با اشاره به حمایت کشورهای چون
عراق ،لبنان و الجزایر از دولت سوریه اظهار داشت :آنچه می توان گفت اینکه در
این نشست جز یک بیانیه دیکته شده توسط حکومت متزلزل سعودی چیز دیگری
صادر نخواهد شد و اهمیتی ندارد.
مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقالب اسالمی با بیان اینکه دو خط
مشخص مقاومت و سازش در منطقه وجود دارد ،افزود :خط مقاومت از تهران،
بغداد ،دمشق ،بیروت و فلسطین حضور دارند و این جبهه تا به حال نشان داده اند
که مقاومت پیروز است و از این به بعد هم به مسیر خود ادامه میدهند.
والیتی بیان کرد :موقعیت امروز جبهه مقاومت به مراتب قوی تر از ابتدای
بحران سوریه است ،دشمنان ابتدا در عراق و لبنان و امروز در سوریه شکست
خوردند.وی در ادامه با اشاره به پیروزی دولت سوریه در غوطه شرقی گفت :پیروزی
در غوطه شرقی نقطه عطفی بود و جبهه مقاومت در آینده قوی تر خواهد شد.
مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقالب اسالمی تصریح کرد :ایران قوی تر از
هر زمان دیگر به حمایت از کشورهای جبهه مقاومت ادامه خواهد داد.
والیتی ادامه داد :در خصوص رویکرد آمریکایی ها درباره برجام اظهار داشت:
آنقدر گفته های آمریکا بی اعتبار شده که دیگر هیچ کشوری گفته ریس جمهور
آمریکا را جدی نمی گیرد ،آمریکایی ها هر موضع و صحبتی داشته باشند برای
ما فرقی نمیکند.
ور در پایان خاطرنشان کرد :آنچه مسلم است ما بر مواضع خود محکم
ایستادیم و تمام گزینه ها را روی میز داریم و دستمان باز است و متناسب با
شرایط تصمیم گیری می کنیم.

رویترز :راهبرد ترامپ در سوریه تردید آمیز است

خبرگزاری رویترز گزارش داد« :دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا
گفت «ماموریت سوریه انجام شد» اما راهبرد وی در سوریه با تردیدهایی
مواجه است و دولت او راهبرد جامعی برای مساله سوریه ندارد.
ترامپ همین یک سال قبل دستور حمله موشکی به سوریه را صادر
کرد و بامداد شنبه نیز با همراهی فرانسه و انگلیس همین اقدام را تکرار کرد.
ترامپ روز شنبه گفت «ماموریت انجام شد»؛ عبارتی که «جورج دبلیو بوش»
رئیس جمهوری پیشین آمریکا در سال  ) 1382 ( 2003در خصوص جنگ عراق
استفاده کرد و سراسر ریاست جمهوری اش را درگیر این جنگ کرد.
مفسران ،پیام حمله جدید آمریکا به سوریه را زیر سوال برده اند؛ متحدان
غربی آمریکا می گویند اجازه نمی دهند حمله شیمیایی بدون مجازات باقی
بماند اما در عین حال با دخالت عمیق تر در جنگ علیه سوریه مخالفت
کرده اند.
«مک کین» سناتور جمهوری خواه آمریکایی بعد از حمالت گفت :آمریکا
برای موفقیت در بلند مدت به راهبردی جامع در سوریه و منطقه نیاز دارد.
حمالت هوایی بدون وجود راهبردی گسترده تر نمی تواند به تنهایی اهداف
آمریکا در منطقه را تحقق بخشد.
ترامپ علنا گفته است که به دنبال خارج کردن تقریبا دو هزار نیروی
آمریکایی از سوریه می باشد و دولت وی حمایت از شورشیان سوری را متوقف
کرده است .اینها نشانه هایی است که از تمایل وی به مداخله نکردن در سوریه

حکایت دارد.
آمریکایی ها  ،تروریست های تکفیری را شورشی می خوانند.
به نظر می رسد وی این پیام را نقض کرده است .ترامپ روز شنبه گفت
متحدان غربی آمریکا خود را برای «حفظ وتداوم چنین واکنشی» در صورت
متوقف نشدن استفاده از سالح های شیمیایی ممنوعه آماده می کنند.
به گفته یک مقام آمریکایی ،در حالیکه مشاوران ارشد ترامپ از جمله
«جیمز متیس» وزیر دفاع آمریکا ،ترامپ را قانع کرده بودند که به منظور
خودداری از تنش در روابط با مسکو ،از اقدام سختگیرانه تر که رئیس
جمهوری در ابتدا خواستار آن بود اجتناب کند ،دولت آمریکا هنوز راهبردی
جامع درباره جنگ سوریه ترسیم نکرده است.
این مقام آمریکایی که در گزارش رویترز نامش فاش نشده است ،افزود:
ترامپ به دنبال آسیب سنگین تر به ماشین جنگی سوریه بود اما در نهایت
این هدف را به سالح های شیمیایی در این کشور محدود کرد چرا که وی این
مساله را به خاطر داشت که بخشی از پایگاه حمایت سیاسی اش در داخل،
مخالف کشیده شدن بیشتر پای آمریکا به باتالق سوریه است.
مقام مذکور گفت :تمایز قائل شدن بین چنین تناقضی برای ترامپ
دشوار است.
کارشناسان معتقدند با وجودی که آمریکا استفاده از سالح شیمیایی در
سوریه را زیر نظر دارد ،بعید به نظر می رسد که این مساله دولت ترامپ را

ترغیب کند که به جز شکست داعش به دنبال چیز دیگری در سوریه باشد.
برخی از مقام های آمریکایی که نامشان فاش نشده است ،در این زمینه
گفتند کنار گذاشتن اسد از قدرت اولویت دولت آمریکا نیست.
«فیراس مکساد»  Firas Maksadمدیر بنیاد عربیه در واشنگتن گفت:
مساله اسد هنوز پاسخی ندارد .اسد دستکم برای یک آینده قابل پیش بینی
موفق شده و روی این مساله حساب کرده است.
در حالی که جایگزینی فوری برای روند ژنو (مذاکرات صلح سوریه) وجود
ندارد که به انتقال سیاسی در سوریه منجر شود ،برخی از مقام های ارشد
آمریکایی که نامشان فاش نشده تاکید دارند که این روند شکست خورده و
باید بازنگری شود.
«دنیس راس» مشاور ارشد خاورمیانه در دوره نخست ریاست جمهوری
«باراک اوباما» رئیس جمهوری پیشین آمریکا گفت :حمالت موشکی تاثیر
اندکی در اوضاع کلی سوریه دارد.
وی افزود :رویکرد ترامپ ،توزان قدرت در سوریه نیست .رویکرد دولت آمریکا
به داعش و جلوگیری از استفاده از سالح های شیمیایی محدود می شود.
مکساد از بنیاد عربیه افزود :روسیه سه بار در سوریه اعالم پیروزی و از
تالش های بین المللی برای انتقال سیاسی در سوریه و خروج نهایی اسد از
قدرت جلوگیری کرده است .پوتین قصد ماندن درسوریه را دارد و این مساله
را در سه سال گذشته نشان داده است»».

آمادگی سازمان انرژی اتمی برای خروج آمریکا از برجام

معاون نیروگاهی رییس سازمان انرژی اتمی گفت :این سازمان به عنوان
بازوی فنی و اجرایی ایران برای اجرای هرگونه تصمیم مقامهای ارشد کشور
آمادگی کامل دارد.
محمد احمدیان افزود :در صورت خروج آمریکا از برجام ،سازمان انرژی اتمی
ایران ،هرگونه تصمیمی را که مقام های ارشد کشور براساس سناریوهای متعدد
تنظیم شده بگیرند ،با قدرت و سرعت به مرحله اجرا در میآورد.
وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی  ۲واحد نیروگاهی  ۱۰۵۷مگاواتی
برق هسته ای در استان بوشهر اظهار کرد :با گذشت حدود  ۱۵ماه از قرارداد
پیمانکار ساخت این نیروگاه ها گام های خوبی در راستای آماده سازی سایت
آنها برداشته شده است .براساس قرارداد موجود ،پیمانکار موظف به بهره گیری
از توان نیروی انسانی و تجهیزاتی داخل کشور با اولویت است .در این خصوص

با تشکیل کارگروههایی برای مراجعه به صنایع داخلی و شناسایی این ظرفیتها
تالش میشود بیشترین استفاده از توانمندیهای داخلی در ساخت این نیروگاهها
انجام شود.وی درباره اجرای مسئولیتهای اجتماعی نیروگاه اتمی بوشهر گفت:
همه صنایع بزرگ در دنیا عهده دار مسئولیت های اجتماعی هستند و در این
خصوص نیروگاه اتمی بوشهر سال گذشته با حمایت سازمان انرژی اتمی ایران
ماده قانونی را به تصویب رساند که این امکان را به نیروگاه می دهد تا قدم های
بلندتری در زمینه ایفای مسئولیت های اجتماعی خود بردارد.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اضافه کرد:
با تصویب آییننامه اجرایی این قانون در دولت امیدواریم  ،مسئولیتهای اجتماعی
نیروگاه اتمی بوشهر که تا به امروز به صورت پراکنده انجام میشد با انسجام و
قدرت بیشتری اجرا شود .نیروگاه اتمی بوشهر در اجرای مسئولیتهای اجتماعی

خود احداث مرکز آموزشی مجهز ،اورژانس هستهای و عمومی را در بوشهر آغاز
کرده است که انتظار میرود با تصویب آئیننامه اجرایی این قانون ،این حرکت با
شتاب بیشتری انجام شود.
وی با اشاره به تولید  ۷میلیارد و  ۴۵۰میلیون کیلووات ساعت برق در نیروگاه
اتمی بوشهر و تحویل آن به شبکه سراسری در سال گذشته گفت :این نیروگاه در
سال  ۱۳۹۶یکی از بهترین رکوردهای تولید برق را برجا گذاشت .در زمان حاضر
نیروگاه اتمی بوشهر برای تعویض سوخت و تعمیرات برنامه ریزی شده از مدار
خارج است که امیدواریم تا  ۲هفته آینده وارد مدار تولید شود.
وی با اشاره به سال تولید و حمایت از کاالی ایرانی افزود :تالش می شود در
اجرای منویات رهبر معظم انقالب در بهره برداری ،تعمیرات ،نگهداری و پشتیبانی
فنی تا حد توان از توانمندی صنایع و متخصصان داخلی استفاده شود.

