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انتقادها از »گیرنیاوردن« دادستان سابق تهران باال گرفت

جریانات کردي
در مواجهه با تحوالت سوریه

در تعقیب مرتضوي

 خطونشــانهاي آمریکا و برخي متحدانش براي
سوریه در شامگاه  ۱۴آوریل  ۲۰۱۸با شلیک موشکهایي
از ناوهاي جنگي آنها باهدف زیرساختهاي نظامي،
تســلیحاتي و اهداف استراتژیک این کشور عملي شد.
بهگفته ناظران بینالمللي ،این حمالت در ســطحي
تعریفشــده و بهمنظــور تأدیب دولت بشــار اســد
نســبتبه آنچه آنان از طغیان این دولت در استفاده
از ســالحهاي شیمیایي علیه مخالفان خود ميدانند،
توجیه ميشود .مؤلفههایي به دور از صحنههاي نبرد
درباره این تحوالت وجود دارد :اول اینکه گروه زیادي
از کارشناسان بینالمللي و نهادهاي مردمي و احزاب
مخالــف دولت آمریــکا را یک ماجراجویي سیاســي
ميدانند که این کشور را در باتالق خاورمیانه بیشتر فرو
خواهد برد .دو کشور اروپایي انگلیس و فرانسه نیز در
مواجهه با این همراهي با احتیاط وارد عمل شدهاند.
روسیه بهعنوان مدعي حریم حوزه نفوذ خود در کنار
ســوریه ایستاده اســت و به نظر ميرسد درمقایسهبا
رقیب خود در هیئت حاکمه آمریکا از تجربه بیشــتر و
محاسبات دقیقتر به مدد تجربه خود برخوردار بوده
و مواضعش هوشــمندانه و بر اساس قانون هزینه-
فایــده عرصه تحــوالت را مدیریت ميکنــد .بنابراین
سیاست رفتاري عقالیيتري نسبتبه رئیسجمهوری
آمریکا در پیشگرفته است .وضعیت منطقه پسازاین
تحوالت و در صورت پیادهشــدن اهــداف مهاجمان
به هر شــکلي که رقــم بخورد ،مشــکالت منطقه را
پیچیدهتر ميکند .این از ســویي موجب رشــد سریع
ناسیونالیسم در کشــورهاي عربي ميشود و از سوي
دیگر ترکیه نیز نميتواند از چالشهاي بهوجودآمده
نجات یابد .جمعیت کردي این کشور در کنار جریانات
دیني با شــرایطي که به وجود بیاید ،بهســادگي کنار
نخواهند آمد .تنها کســاني ميتوانند محور تحوالت
آینده قــرار گیرند که در کنار صلــح و امنیت عمومي
منطقه و مصالح ملتها و کشــورهاي تحت ســتم
باشند .انگلیس در این همراهي ،بهظاهر مسمومشدن
جاســوس دوجانبه روســیه در انگلیس را بهانه قرار
داده و فرانسه از ناکامي در رسیدن به خطوط گاز قطر
از مسیر ســوریه ميگوید .کشورهاي منطقه ،ازجمله
عربســتان ،با هدف کاهش نفوذ ایــران در منطقه با
اعطــای ثروتهاي عظیم مردمان خود در کنار آمریکا
و متحدانــش قــرار گرفتهانــد؛ ترکیه نیــز بهظاهر با
هدف تأمین امنیت ملــي خود وارد این معرکه مبهم
شده اســت .رفتارهاي احساساتي رئیس دولت ترکیه
کمتر از ترامپ نیســت .درحاليکه هنوز ســفره ناهار
اردوغان ) ۱۵فروردین  (۹۷با رؤســايجمهوری ایران
و روســیه برچیده نشده است ،در ضیافت شام آمریکا
و متحدانش حاضر شده و بهزعم خود مترصد افتادن
جنازه همسایهاش بوده که جیبهاي آن را لخت کند.
اما بخشي از این سرزمین بحرانخیز خاورمیانه محل
سکونت کردهاست که قطعا خواسته یا ناخواسته در
صورت نیاز قدرتها به این تحوالت وارد ميشــوند و
همانند گذشته بهعنوان کارت جانبي مدنظر بازیگران
فعلي این تحوالت قرار خواهند گرفت .به گواه تاریخ
سیاســي کردهاي عراق ،ترکیه و ســوریه در منطقه،
هیچگاه این جمعیت پراکنده در کشورهاي خاورمیانه
در اولویــت قدرتهاي بزرگ حتي در بدترین شــرایط
منطقهاي قرار نگرفتهاند و همواره شــاهد خیانت و
تنهاگذاشتن احزاب کرد در مقابل بحرانها در تمامي
برهههاي زماني یکصدسال اخیر بودهایم .در سالهاي
 ۱۹۱۶با »ســایکس-پیکو« و تباني روســیه ،فرانسه و
انگلیــس به عهد خود در مقابــل کردها وفا نکردند؛
درحاليکه تمامقد در دو پیمان بزرگ به نامهاي سور
و لوزان در سالهاي  ۱۹۲۰و  ۱۹۲۳از حقوق ارمنستان
چند دههزارنفري دفاع کردنــد و در همان حال روي
جنبش کردهاي ترکیه و عراق معامله کردند .در جریان
قیام  ۱۹۶۱کردهاي عراق رد پاي خیانت انگلیس کامال
مشــهود بود .در جریان فروپاشــي جنبش کردي در
 ،۱۹۷۵تباني قدرتهاي بزرگ مکمل اقدامات الجزایر
بود و نسلکشــي کردســتان عراق بهدست صدام ،با
زرادخانههاي آلمان و فرانســه رقم خــورد .در ۱۹۹۱
آمریکا و متحدانش قصد سرنگوني بدون هزینه صدام
را داشــتند که نهایتا از ظرفیــت نظامي و نفوذ کردها
در سال  ۲۰۰۳بهعنوان اسب تروآ علیه صدام استفاده
کردند و بــا کمترین هزینه مانعي بزرگ را از ســر راه
خود برداشــتند .در همان اوایل سقوط صدام ،آمریکا
و متحدانش زحمات رهبــران و احزاب کرد عراقي را
در دگرگوني رژیم نادیــده گرفته و قدرت آنان را حتي
در مناطق تحت نفوذ خودشــان کامال محدود کردند.
باوجود مشاوران عاليرتبه در کنسولگريهاي آمریکا
و فرانســه و انگلیس در اربیل و کرکوک بهراحتي در
 ۱۶اکتبر  ۲۰۱۷زنگ پایان ماهعسل خود با احزاب کرد
عراقي همپیمان و همراه باخود را به صدا درآوردند و
با آرمان احزاب و جریانات کردهاي عراق بازي کردند.
در دسامبر  ۲۰۱۸در بازي عفرین همگي آفسایدگیري
کردند و ترکیه را در مقابل دروازه خالي تنها گذاشتند و
مزید پیچیدگي کالف سردرگم قومي در منطقه شدند.
حــال با این رســوایيهاي مکرر تاریخــي قدرتهاي
بزرگ و قدرتهاي منطقهاي در حال نمایش جدیدي
در پرده ســینماي خاورمیانه است و قطعا این سناریو
هم بازیگــر دارد و هم کارگردان .بهتر اســت احزاب
و جریانهاي کردي بااینهمــه تجربه تاریخي در این
فستیوال اخیر حداقل در جایگاه تماشاچي قرار بگیرند
نه هنرپیشه کتکخور!
politics@sharghdaily.ir

خود را براى اجــراى حبس معرفی کند؛ اما در صورت
حضور پیدانکردن در مهلت قانونی ،مطابق قانون آیین
دادرســی کیفرى وثیقه تعیینشده ضبط و حکم جلب
محکومعلیه صادر خواهد شد.
صداي نمایندگان مجلس درآمد
گیرنیاوردن سعید مرتضوي صداي برخي نمایندگان
مجلس را هم درآورد .فاطمه ســعیدي ،نماینده تهران
در مجلس ،در توییتي نوشــت» :وزراي دادگســتري و
کشــور را فراميخوانم تــا درباره عدم تحویل ســعید
مرتضوي به زنــدان توضیح دهند .اگــر حکم نهایي و
ابالغ شده ،باید اجرا شود«.
همچنین به گزارش ایسنا ،مصطفي کواکبیان ،دیگر
نماینده تهران ،در نطق میاندســتور خود در جلسه روز
گذشــته مجلس ،خطاب به قوه قضائیه گفت» :شــما
ميگوییــد در برخوردنکــردن با احمدينــژاد حکمتي
است .حاال که ســعید مرتضوي هم دستگیر نميشود،
آن هــم حکمتــي دارد؟ آیا شــما ميخواهیــد با این
برخوردها مدعي عدالت قضائي باشید؟«.
محافظان مرتضوي هم نميدانند او کجاست؟
وکیل تأمیــن اجتماعي در پرونده ســعید مرتضوي
به نکته جالبي اشــاره کرد و گفت مگر ميشــود فردي
محافظ داشــته باشــد؛ اما ندانیم کجاســت؟ در هیچ
جاي تاریخ حقوقي کشــور نداریم که فــردي را با قرار
دومیلیاردتوماني با کفالت آزاد کنند.
مصطفي ترکهمداني درباره ســخنان ســخنگوي
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اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم در داوري اﺳﻨﺎد
عباسامیرانتظاموحمایتبازرگان
عباس امیرانتظام ،متولــد  ۱۳۱۱در تهران و دارای
مدرک کارشناسی ارشد ســاختمان از دانشگاه برکلی
آمریکا در ســال  ۱۳۴۵اســت .او از هوادارن نهضت
ملی نفت و مصــدق بود و البته با تأســیس نهضت
آزادی ایران ،به این گروه پیوست .امیرانتظام همچنین
از دوســتان و وفاداران به مرحــوم مهدی بازرگان بود
و شــاید همین دوســتی و رفاقت بود که بازرگان را تا
لحظات سخت امیرانتظام در داداگاه ،بهعنوان حامی
او حفظ کرد؛ آنهم در شرایطی که نهضتیها از عضو
خود دست کشــیده بودند .بازرگان نهتنها در جلسات
دادگاه بــه دفاع از امیرانتظام پرداخت بلکه به روایت
فرشته ،دختر مرحوم مهندس بازرگان ،امیرانتظام یکی
از دغدغههــای مهندس تا پایان عمر او بوده اســت.
امیرانتظام همین موضــوع را در مصاحبهای اینگونه
روایــت کرده بود» :من در ســال  ۱۳۳۰شمســی وارد
دانشکده فنی دانشگاه تهران شدم و مهندس بازرگان
آن زمــان رئیس دانشــکده فنی بودند .هــر دو ملی
بودیم البته با اختالف ســن ،امــا از همان زمان جذب
یکدیگر شــدیم ...در زندان تماس حضوری نداشــتیم
اما همیشــه پیامها و دغدغههای خود از وضع کشور
را از طریق فامیل به یکدیگر میرساندیم .اگر حمل بر
بزرگی نشــود ،یکی از دغدغههایشان من بودم .زمانی
که مسعود بهنود به تهران آمده بودند و برای نوشتن
کتاب  ۲۵۷روز با مهندس بازرگان صحبت کرده بودند،
وقتــی از ایران رفتند یک نامهای برای ما نوشــتند که
آقای بازرگان به ایشان گفته او میرود اما تا زمانی که
مشکل امیرانتظام حل نشود ،یک دست او از قبر بیرون
اســت .آن مرد شــریف و پاک و وطنپرست ،هیچچیز
جز بزرگی و آزادی ایران نمیخواست .ایشان تنها مرد
بزرگــی در تاریخ ایران بود که آمد و مســئولیت تمام
کارها را برعهده گرفت .مهندس گفتند» :من بودم که
از امیرانتظام خواستم به ســفارت آمریکا ،انگلستان،
آلمان ،فرانســه و هلند برود و برای ما اطالعات جمع
کند و بگیرد .من شــهادت میدهم که ایشان در تمام
مــدت اطالعات گرفته و به دولت من داده اســت نه
اینکه اطالعات بدهد« .در آنجا نمونههایش را هم ذکر
کرده بودند؛ بهطوریکه ســه ساعت سخنرانی ایشان
در دادگاه طول کشید و در تمام این مدت شرافتمندانه
از من دفــاع کردند و گفتند اگر قرار اســت کســی را
محاکمه کنیــد ،بیایید من را یعنی مهنــدس بازرگان
را محاکمه کنید« .بعد از پیــروزی انقالب ،امیرانتظام
بهعنوان معاون نخســتوزیر )بازرگان( و سخنگوی
دولــت موقت انتخاب میشــود .پــس از آن هم به
دلیل فشــارها علیه امیرانتظام ،بازرگان او را بهعنوان
ســفیر ایران در حوزه کشورهای اسکاندیناوی انتخاب
کرده و روانه ســوئد میکند .مرحوم عزتاﷲ سحابی

روﯾﺪاد
در تماس تلفني با بوریس جانسون مطرح شد
اعتراض خــود را نیز به بازپرس محترم
اعالم کردیم که در پرونده هم ثبت شد.
آن زمــان بحثمان این بــود اگر متهمی
بــا چنین شــرایط و ضوابطــي ،خود را
در معرض دســتگیري ببیند ،یا متواري
ميشود یا دست به اقداماتي ميزند که
دستگیر شود«.
او گفــت» :با توجه به ســوابقي که از
این پرونــده دارم ،بهویــژه مدیرعامل
ســابق تأمین اجتماعي که در گذشته
هم پســت و مقام قضائي داشتند ،این
اظهارنظــر جناب ســخنگو را نشــانه
دو چیــز ميدانــم؛ نخســت اینکه در
فرایند آیین دادرســي قرارهاي صادره
آنقــدر قوي نبوده اســت که محکوم
خودش را در معرض بازداشــت قرار
دهــد و خود را تســلیم کنــد ،یا اینکه
در فرایند بازداشــت و دستگیري پس
از صدور حکــم جلب ،برخي کوتاهي ميکنند؛ وگرنه
بعید ميدانــم چنین فردي توانایي فــرار از قانون را
داشــته باشد« .این وکیل دادگســتري گفت» :چگونه
بــراي متهمي که داراي اتهامــات بزرگ مالي از قبیل
اهمال و ســهلانگاري در اداره امــوال دولتي ،تباني
در معامالت دولتــي ،اختالس و تصــرف غیرقانوني
بوده اســت ،چنین قــراري را صادر کردهانــد؟ ما در
هیچ جاي تاریخ حقوقي کشــور نداریم که فردي را با
قــرار دومیلیاردتوماني با کفالت آزاد کنند .یک زماني
است که قرارهاي  ۱۰تا  ۲۰میلیوني براي فردي صادر
ميکننــد و به او ميگویند یــک کارمند دولتي بیاور تا
آزاد شوي؛ اما چنین قراري را با کفالت آزاد نميکنند.
قرار کفالت از سوي یک شرکت حملونقل تأمین شده
اســت و اگر این فرد حاضر نشود ،چه تضمیني وجود
دارد کــه این قرار تأمین شــود؟ دولت و دادگســتري
چگونه ميخواهند آن را وصول کنند؟ آیا این شرکت
بضاعت پرداخت را دارد؟«.
میرمجیــد طاهري ،وکیل خانــواده روحاالمیني،
نیــز درباره این پرونده گفت» :به دلیل اینکه مدیریت
موضوع را خود دادســرا بــر عهــده دارد ،آنها باید
پاســخگو باشند که علت چیســت و چرا نميتوانند
ایشــان را پیدا کنند؟ علت این وقفه که براي اجراي
حکم افتاده چیست و چرا تاکنون اجرا نشده است؟
خانواده روحاالمیني پیگیر پرونده هستند و منتظرند
تا حکم دادگاه و عدالت برای ایشان اجرا شود«.
ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي دﺳﺖﺳﺎز ﻣﺮﺗﻀﻮي را ﺑﻪ دﯾﻮار ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪهاﻧﺪ

ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎديﻓﺮ  .رﺋﯿﺲ ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﮐﺮدﭘﺮس

شــرق :نامــش در صــدر اخبار اســت؛
اما خــودش را گیــر نميآورند .ســعید
مرتضــوي ،قاضــي و دادســتان ســابق
تهــران کــه حکــم جلــب او در پرونده
جنایت بازداشــتگاه کهریزک صادر شده،
مدتهاســت از نظرها غایب است؛ چه
قبل از عید -که در جلسات دادگاه پرونده
تأمیــن اجتماعي حضور پیدا نميکرد -و
چــه این روزها که گیرنیاوردن او با وجود
داشــتن محافــظ ،تعجببرانگیز شــده
است.
ماجــراي مرتضــوي دوبــاره از آنجا
داغ شد که غالمحســین محسنياژهاي،
معاوناول قوه قضائیه ،چهارشنبهشــب
در حاشــیه نشســت خود با دانشجویان
مشــهد ،به خبرنــگار روزنامه خراســان
گفــت» :حکم جلبش صادر شــده ،ولي
هنوز متأســفانه گیرش نیاوردهاند ،حاال
نميدانم چطور هســت« .همین روزنامه چند روز قبل
نیز پیگیر حکم جلب قاضي مرتضوي شده و به نقل از
یک منبع آگاه نوشته بود» :قوه قضائیه در زمان خودش
ایــن کار را انجام ميدهد .او اکنون تحتنظر اســت«.
سعید مرتضوي ســاکن تهران؛ اما اصالتا یزدي است و
هرازگاهي به حسینیه خود در تفت یزد سر ميزند .البته
خبري هم در فضاي مجازي پخش شده که بهتازگي او
در بازار آهن تهران دیده شده است؛ فعال اما از مکان و
خود مجرم خبري نیست.
دادســتان ســابق تهران که متهم ردیف اول پرونده
کهریــزک بــود ،در دادگاه تجدیدنظــر به دلیــل اظهار
ندامــت ،بــا یک درجــه تخفیــف به دو ســال حبس
محکوم شــده اســت .حدود  ۴۰روز پیش بود که وکیل
خانواده محســن روحاالمیني کــه در ماجراي کهریزک
در ســال  ۸۸کشته شــده بود ،از حکم جلب مرتضوي
خبــر داده بود .به نظر ميرســید ســعید مرتضوي به
اخطاریه قاضي براي معرفــي خود براي اجراي حکم
بيتوجه بوده که حکم جلب او صادر شــده است؛ اما
مرتضوي مدعي شــد حکمي به او ابالغ نشــده است.
بر اســاس قانون ،پرونده بعد از صدور حکم قطعی به
اجراى احکام دادسراى مربوطه ارسال میشود .بعد از
تعیین شــعبه اجراى احکام ،قاضی شعبه اخطاریهاى
به محکومعلیه برای معرفــی خود براي اجراى حکم
صادر میکند .محکومعلیه نیز مکلف اســت در مهلت
تعیینشــده که بر اساس رویه دادســراها  ۱۰روز است،
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دربــاره امیرانتظام و مخالفتها با انتخاب او در کتاب
خاطرات خود توضیحات مفصلی داده اســت» :پس
از ورود مهندس بازرگان به جلســه نارضایتی اعضای
شورای انقالب با ایشان در میان گذاشته شد .مهندس
بازرگان پس از شــنیدن اعتراضــات رو به من کرد و با
حالت عصبانی به من گفت ،از تو دیگر انتظار نداشتم
] [...این اعتراضات بیشــتر به دلیــل آن بود که افراد،
آقــای امیرانتظــام را عضو نهضت نمیدانســتند. ...
دلیل دیگر هم ،ظاهر شــیکپوش و آراسته ایشان بود
که با جو و فضای انقالبی آن روز ،شباهتی نداشت!«.
نهضت آزادی پس از آن بیانیه داده و اعالم کردند که
امیرانتظام عضو نهضت نیســت و تنها سه ماه سابقه
فعالیت با نهضت داشته است.
طرحانحاللمجلسخبرگانقانوناساسی
امــا دلیــل مخالفت شــورای انقالبــی و طیف
روحانیــت بــا امیرانتظام به طــرح او درباره انحالل
مجلس خبرگان قانون اساســی میرسد .درحالیکه
ایــن مجلس در حال تصویب اصول مربوط به بحث
والیت فقیه در قانون اساســی بــود ،برخی اعضای
دولــت موقت به محوریــت امیرانتظــام نامهای در
جهــت انحالل مجلس خبــرگان قانون اساســی با
 ۱۸امضا تهیــه کردند .طرحی که بــا مخالفت امام
خمینــی مواجه میشــود .بعد از آنکــه امیرانتظام
بهعنوان سفیر در سوئد به ایفای نقش پرداخته بود،
روز  ۲۸آذر  ۱۳۵۸از اســتکهلم بــه تهران مراجعت
کرد و بــه اتهــام همکاری با ســازمان جاسوســی
آمریکا »ســیا« بازداشت شــد .این فراخوان از سوی
معاون وزیــر خارجه وقت» ،قطبزاده« ،یعنی کمال
خرازی بــه بهانه بررســی برخی موارد و مشــورت
انجام میشــود .دانشــجویان پیرو خط امــام در این
فاصله او را جاســوس و عامل آمریکا معرفی کردند.
امیرانتظام که در زمان بازداشــت ۴۷ساله بود ،بیش
از یک ســال بعد از بازداشت در دادگاهی به ریاست
مرحوم گیالنی به اعدام محکوم شد اما با تالشهای
مهندس بازرگان ،رئیــس دولت موقت ،این حکم به
حبس ابد کاهــش یافت .بعد از گذراندن  ۱۸ســال
در ســال  ۷۷از زندان اوین خارج میشود اما بعد از
ترور دادستان انقالب تهران در ابتدای انقالب تا پایان
دهــه  ،۶۰او در مصاحبهای عباراتی را درباره او طرح
میکند که با شکایت فرزند الجوردی دوباره بازداشت
میشــود .به دلیل وضعیت جســمانی دو سال بعد
از زندان به بیمارســتان منتقل میشــود .امیرانتظام
هماکنون سالهاســت کــه در منزل خود و توســط
همسرش نگهداری میشــود؛ درحالیکه وضعیت
جســمانی مناسبی ندارد .ســال ۱۳۹۲وقتی آیتاﷲ
گیالنی که حکم حبــس ابدش را امضا کرده بود ،در
بستر بیماری بود ،به مالقات او رفت.

قوه قضائیه درباره دردســترسنبودن سعید مرتضوي،
بــه ایلنا گفــت» :هنــگام محاکمه و دادرســي ،آقاي
مرتضوي با محافظان خود که بر اســاس دستورالعمل
شــوراي عالي امنیت ملي او را همراهي ميکردند ،در
دادگاه حاضر ميشــد .این محافظان مواجب خود را از
دولت ميگیرند و قراردادن ایــن افراد در کنار برخي از
شخصیتها براي این است که فرد مدنظر بهطور دائم
در اختیار باشد و ۲۴ساعته انجام وظیفه کند«.
او ادامه داد» :گمــان ميکنم آقاي مرتضوي حدود
 ۹محافظ داشتند که هر شیفت سه نفر از او محافظت
و مراقبــت ميکنند -که شــاید این تعــداد کمي کمتر
یا بیشــتر باشــد -بههرحال این اقدامات با فرمایشــات
آقاي ســخنگو تناقض دارد و عجیب است که چگونه
محافظــان مرتضــوي از او خبري ندارنــد و نميدانند
کجاســت؟ با این همــه مراقب ،چگونــه از مرتضوي
بياطالع هستند؟«.
ترکهمداني با بیان اینکه از نظر آیین دادرســي در
زمان تفهیم اتهام و قرار مجرمیت یک تأمین مناســب
باید از متهم گرفته شــود ،عنوان کرد» :حکمي که از آن
یاد ميشود ،مرتبط به پرونده کهریزک است و مربوط به
پرونده تأمین اجتماعي نیســت .ما خودمان با بازپرس
پرونده گفتوگویي داشــتیم و ایرادات را هم گوشــزد
کردیم؛ گفتیم اگر قرار باشد یک قرار خفیف صادر کنید،
بیم این ميرود که فرد حاضر نشود .در آن زمان ،یکي از
خفیفترین قرارها براي این پرونده در نظر گرفته شد که
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انتقاد شدید ظریف
از حمله خودسرانه به سوریه
 بوریس جانســون ،وزیر امور خارجه انگلســتان،
دیروز در تماســی تلفنی با محمدجــواد ظریف ،وزیر
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران ،درباره مشارکت
انگلســتان در حمله موشــکی به سوریه توضیحاتی
ارائه کرد .به گزارش ایســنا ،ظریف در این گفتوگوی
تلفنــی ضمــن محکومیت حملــه خودســرانه به
ســوریه ،مجددا بر مخالفت جمهوری اسالمی ایران
بــا کاربرد هرگونه ســالح شــیمیایی تأکید کــرد و با
یادآوری سابقه کاربرد سالح شیمیایی ازسوي صدام
با حمایــت آمریکا ،انگلیس و فرانســه علیه ایران از
برخــورد دوگانه غرب انتقاد کرد .وزیــر امور خارجه
اقدام به حمله قبل از ورود بازرســان ســازمان منع
سالحهای شیمیایی را ســؤالبرانگیز خواند و افزود:
»دو حملهای که بهبهانه ســالح شیمیایی به سوریه
انجام شد درســت در مقاطعی بود که ارتش سوریه
دست برتر را در مقابل تروریستها داشت و آنها را در
آستانه شکست قرار داده بود« .ظریف به وزیر خارجه
انگلستان یادآور شد از ابتدای مطرحشدن خلع سالح
شــیمیایی ســوریه اعالم کردیم که گروههای مسلح
تروریستی سالحهای شیمیایی در اختیار دارند که به
آن توجه نشــد .وزیر امور خارجه کشــورمان در پایان
با انتقاد از اقدام خودســرانه ،غیرقانونی و یکجانبه
آمریــکا ،انگلیس و فرانســه در تجاوز به ســوریه به
وزیر خارجه انگلســتان گفت که هیچ کشوری بهطور
خودســرانه حق اجرای مقررات تنبیهی علیه ســایر
کشــورها را خارج از موازین بینالمللی ندارد .بامداد
شنبه سه کشــور آمریکا ،انگلیس و فرانسه حمالتی
بــه نقاط متعــددی از شــهر »دوما« ســوریه انجام
دادنــد .این حمــالت در حالی انجام شــد که آمریکا
و متحدانش مدعی شــدند دولت ســوریه در دوما از
سالح شیمیایی علیه مخالفان خود استفاده کرده که
منجر به کشتهشدن  ۶۰نفر از غیرنظامیان شده است.
فعالیتهای سه کشور علیه دولت سوریه در فضای
ادعای حمله شــیمیایی ادامه پیدا کرد و درنهایت به
حملــه نظامی  ۵۰دقیقهای ختم شــد که در آن بین
صد تا  ۱۲۰موشــک استفاده شــد .بعد از این حمله
واکنشهــای بینالمللی به آن بــه راه افتاد .وزارت
خارجه ایران حمالت موشــکی آمریکا و متحدانش
به خاک ســوریه را بهشــدت محکوم کرد و وزیر امور
خارجه هم در تماسهایی تلفنی با همتای سوری و
آلمانی خود دراینباره گفتوگو کرد.

