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سخنگوی قوهقضائیه اظهار داشت :چهبسا بعد از دوران ریاستجمهوری ترامپ ،بشود او را به تهران فراخواند و دادگاه جمهوری اسالمی نسبت به
عمل مجرمانه او و شهادت سردار سلیمانی و اقدام علیه امنیت کشور رسیدگی کند .به گزارش «وطن امروز» ،غالمحسین اسماعیلی افزود :ما همه
این فرآیندها را آغاز کردهایم و با همکاری وزارت امور خارجه ،ستاد حقوق بشر و معاونت بینالملل قوهقضائیه این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
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اخبار

کاخ سیاه ترور

شعار «نه غزه ،نه لبنان»
یعنی نزاع با اقتدار ایران اسالمی

خطیب نماز جمعه ته��ران اظهار
داش��ت :ش��عار «نه غزه ،نه لبنان»
یعنی اینکه ما با اقتدار ایران اسالمی
سر نزاع داریم و این به معنای حذف
اقتدار ایران است .به گزارش فارس،
حجتاالسالم محمدحسن ابوترابیفرد خاطرنشان کرد:
عراق منهای ایران یعنی کاهش قدرت عراق و لبنان منهای
عراق یعنی کاهش اقتدار ملت قهرمان لبنان .آنها (استکبار)
اتحادیه تشکیل دادهاند تا صفوف ملت ایران را متفرق کنند.
در جنگ اول و دوم جهانی از تمام توانشان برای تضییع
جغرافیای اسالم استفاده کردند اما امروز اسالم رمز وحدت
ملتهای منطقه است .وی افزود :ملت عراق ،سوریه ،لبنان،
یمن ،بحرین ،ترکیه و ایران در کنار هم یک جبهه متحد
را در رویارویی با زیادهخواهی آمریکا تش��کیل دادهاند و
مشروعیت حاکمان دستنشانده غرب در منطقه به کلی
فروریخته است و با عملیاتی که در عیناالسد انجام شد،
قدرت نظامی آمریکا در منطقه هم فروریخت.

واکنش کدخدایی به ادعای واعظی
درباره رد صالحیتها

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به ادعای رئیس
دفتر رئیسجمه��ور مبنی بر اینکه برخی افراد به دلیل
حمایت از دولت یا برجام رد صالحیت شدهاند ،خاطرنشان
کرد اگر این ادعا درست بود ،آنها دور قبل رد صالحیت
میش��دند .عباس��علی کدخدایی در واکن��ش به برخی
اظهارنظرها درباره اینکه شورای نگهبان برخی نمایندگان
را ب��ه دلیل حمایت از برجام یا دولت رد صالحیت کرده
است ،در توئیتر خود نوشت« :اگر ادعای رد صالحیت یکی
از نمایندگان به دلیل حمایت از دولت یا برجام درست بود،
او در همان دور قبل که برجام به تصویب مجلس رسید،
رد صالحیت میشد! شاید همین اطالعات غلط مبنای
اظهارات برخی مقامات محترم در روزهای گذش��ته قرار
گرفته اس��ت» .به گزارش فارس ،محمود واعظی ،رئیس
دفتر رئیسجمهور در حاشیه نشست هیأت دولت در جمع
خبرنگاران گفته بود :گزارشهایی که ما از افراد درباره رد
صالحیتشان دریافت کردهایم ،اینگونه است که برخی از
آنها رفتهاند صحبت کردهاند و به آنها اعالم شده شما از
برجام حمایت کردهاید یا اینکه از دولت طرفداری کردهاید!

چارچوب زمانی مکانیسم
حل اختالف تمدید شد

مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی گفت طرفهای
اروپایی برجام توافق کردند چارچوب زمانی مکانیسم حل
اختالف تمدید شود .به گزارش فارس« ،جوزپ بورل» دیروز
از تمدید بازه زمانی مکانیسم حل اختالف در برجام خبر
داد .بورل با صدور بیانیهای بعد از انجام مشورت با تروئیکای
اروپایی حاضر در برجام گفت« :چهاردهم ژانویه نامهای از
وزرای خارجه آلمان ،فرانسه و انگلیس دریافت کردم مبنی
ب��ر ارجاع نگرانی خود از اجرای تعهدات برجامی ایران به
کمیسیون مشترک که به تبع آن مکانیسم حل اختالف
فعال شد» .وی ضمن اشاره به تاکید مجدد تمام طرفهای
برجام بر حفظ این توافق توضیح داد« :بهرغم اختالفنظر
بر سر شرایط ،این توافق وجود دارد که زمان بیشتری برای
مکانیسم حل اختالف به دلیل پیچیدگی مسائل موجود،
نیاز است .به همین دلیل زمانبندی تمدید شد» .این مقام
اروپایی با بیان اینکه چارچوب زمانبندی فرآیند مکانیسم
حل اختالف تمدید ش��د ،افزود« :همگ��ی توافق کردند
مباحثات را در سطح کارشناسی برای رفع نگرانیها حول
اجرای [تعهدات] هس��تهای و همچنین اثرات گستردهتر
خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریمها ادامه دهند».
وی همچنین خبر داد کمیسیون مشترک برجام نشست
بعدی خود را ماه فوریه برگزار میکند.

عراق پرچمدار اخراج آمریکا
از منطقه است

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت :آمریکا باید از این
پ��س خود را برای لمس تازیانه قدرت مردم منطقه آماده
کند .به گزارش مهر ،دریابان علی شمخانی در پیامی خطاب
ب��ه مرجعیت عالی ،دولت و ملت سلحش��ور عراق ،ضمن
پاسداشت برپایی تظاهرات میلیونی و تاریخی مخالفت با
اش��غالگری آمریکا و حمایت از استقالل و حاکمیت ملی
عراق ،این اقدام ارزنده را نشانهای از پیشتازی و پرچمداری
عراق پرافتخار در مسیر اخراج آمریکا از منطقه اعالم کرد.
وی ترور ناجوانمردانه سرداران مبارزه با تروریسم ،شهیدان
حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس را خطای راهبردی
ترامپ و تیم ش��رور حاکم بر کاخ س��فید دانست و گفت:
شمارش معکوس خروج آمریکا از منطقه از بامداد جمعه
 ۱۳دیماه آغاز ش��ده و پژواک ناقوس افول اقتدار پوشالی
واشنگتن هر روز با طنین بلندتری به گوش میرسد .دبیر
شورای عالی امنیت ملی ادامه داد :تظاهرات میلیونی مردم
عراق نشان داد تهدید آمریکا مبنی بر تحریم این کشور در
صورت اجرای قانون اخراج نظامیان واشنگتن ،ابزار پوسیدهای
است که نمیتواند اراده دولتها و ملتها را تحت تاثیر قرار
دهد .دریابان شمخانی تاکید کرد :آمریکا باید از این پس
خود را برای لمس تازیانه قدرت مردم منطقه آماده کند.

همراهی فیسبوک و اینستاگرام
با آمریکا علیه ایران

فیس��بوک اخیرا اعالم کرد تمام پس��تهای مثبت
مربوط به ژنرال بتازگی ترور شده ایرانی قاسم سلیمانی
را از پلتفرم خود و از اینستاگرام که یکی از شرکتهای
تابعه آن اس��ت حذف میکند .بنا بر توضیحات یکی از
سخنگویان فیسبوک در سیانان ،این کار به این دلیل
انجام میشود که تحریمهای جدید آمریکا تبلیغ هر پیامی
را در حمایت از شخص یا گروهی که دولت آمریکا آنها را
شخص یا سازمانی تروریستی توصیف کرده ،منع میکند.
این سخنگو گفته است ،ما بر اساس قوانین تحریم آمریکا
عمل میکنیم ،از جمله قوانین مربوط به تحریمهایی که
دولت آمریکا علیه نیروی قدس س��پاه پاسداران ایران و
فرمانده آن وضع کرده است.

گروه سیاس�ی :نماینده وی��ژه وزارت خارجه آمریکا در امور
ایران فرمانده جدید نیروی قدس سپاه را تهدید به ترور کرد.
به گزارش «وطن امروز» ،برایان هوک ،س��ردار اسماعیل
قاآنی ،جانشین سابق سردار شهید قاسم سلیمانی و فرمانده
فعلی نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی را تهدید
به مرگ کرد .الش��رق االوسط به نقل از هوک نوشت« :اگر
فرمانده فعلی سپاه قدس هم بخواهد راه سردار سلیمانی را
در کشتن آمریکاییها طی کند ،به سرنوشت او دچار خواهد
ش��د» .آمریکا  3هفته پیش س��ردار س��لیمانی و ابومهدی
المهندس را در نزدیکی فرودگاه بغداد ترور کرد.
به گزارش «وطن امروز» ،برایان هوک در حاشیه مجمع
جهانی اقتصاد در داووس س��وییس به الشرق االوسط گفت:
هر حمله به نیروهای آمریکایی با پاسخ شدید ایاالت متحده
روبهرو خواهد شد .این یک تهدید نیست ،چون رئیسجمهور
ترامپ همواره اعالم کرده حمله مرگبار به نیروهای آمریکایی
واکنش شدید ما را در پی خواهد داشت.
ای��ن تهدید آمریکاییه��ا به ترور دوباره مقامات ارش��د
نظامی کشورمان در شرایطی است که کشورهای منطقه در
ت��دارک اخراج نظامیان آمریکایی قرار دارند و روز گذش��ته
در همین راس��تا تظاهرات میلیونی در عراق در اعتراض به
حضور آمریکاییها در آن کش��ور برگزار ش��د .ضمن اینکه
آمریکا همچنان درگیر تبعات حمله موشکی ایران به پایگاه
عین االس��د قرار دارد؛ حملهای بیس��ابقه که در واکنش به
ترور حاج قاسم سلیمانی انجام شد و در  2هفته گذشته آمار
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه افزود :این��ک پس از رژیم
تلفات آن به صورت تدریجی اعالم شده است.
صهیونیس��تی ،آمریکا دومین رژیمی اس��ت که رسما اعالم
از س��وی دیگر برایان هوک در حالی س��ردار قاآنی را به
میکند امکانات دولت و نیروهای مسلح خود را برای اقدامات
خاطر ادامه راه حاج قاس��م تهدید کرده که فرمانده جدید
تروریس��تی به کار گرفته و در آین��ده نیز ادامه خواهد داد.
نی��روی ق��دس چند روز پی��ش عمال پاس��خ او را داده بود.
موسوی روآوری رژیم آمریکا به اقدامات تروریستی را نشانه
س��ردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه در آیین
ضعف ،اس��تیصال و سردرگمی مقامات این رژیم خواند و با
معارفه فرمانده نیروی قدس سپاه گفته بود :این مراسم در
محکوم کردن اظهارات وقیحانه و اقدامات
واق��ع میثاق با فرماندهای دالور ،مردمی
و والیتمدار اس��ت و ما گرد هم آمدیم تا زاخارووا ،سخنگوی وزارت خارجه تروریستی سردمداران این رژیم ،از اعضای
ب��ا این الگوی قهرمان مقاومت و انس��ان روسیه روز پنجشنبه در واکنش به جامعه بینالمللی خواس��ت این اقدامات
ملکوتی پیمان ببندیم که راهش همچنان سخناناخیربرایانهوک،تهدیدات و تش��ویق به تروریسم دولتی را محکوم
استمرار خواهد داشت .وی با بیان اینکه ای�ن مقام آمریکایی علیه س�ردار کنند ،چرا که تداوم این روند دیر یا زود
دشمن ناجوانمردانه سردار سلیمانی ما را اس�ماعیل قاآنی ،فرمان�ده نیروی گریبانگیر همگان خواهد شد.
■■روسیه هم محکوم کرد
به شهادت رساند ،گفت :آنان مرد میدان
قدس س�پاه پاس�داران را محکوم
عالوه بر ایران وزارت خارجه روس��یه
جنگ نبودند که در میدان با حاج قاسم
کرد و گفت :بار دیگر تاکید میکنم
درگیر شوند؛ در اوج ناجوانمردی سردار چنین بیانیههایی برای ما غیرقابل نیز تهدید نماین��ده ویژه آمریکا در امور
عالیمقام ما را به شهادت رساندند اما به قبول است .اینگونه ادعاها ،قوانین را ایران علیه فرمانده نیروهای قدس سپاه
لط��ف الهی و به هم��ت همه آزادمردانی نقضمیکندوابرازشاناشتباهاست پاس��داران جمه��وری اس�لامی ایران را
غیرقابل قبول خواند .به گزارش ایس��نا،
که در سرتاسر عالم خونخواه او هستند،
ماریار زاخارووا ،سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه
جوانمردانه دش��من او را خواهیم زد .فرمانده نیروی قدس
در واکنش به سخنان اخیر برایان هوک ،تهدیدات این مقام
سپاه خاصیت شیطان بزرگ را شیطنت ،دشمنی و خباثت
آمریکایی علیه سردار اسماعیل قاآنی ،فرمانده نیروی قدس
عنوان و اظهار کرد :دشمنان ما زبانی غیر از زور نمیفهمند،
سپاه پاسداران را محکوم کرد و گفت :بار دیگر تاکید میکنم
از این رو باید در مقابل آنان مس��تحکم بایس��تیم؛ اگر ما به
چنین بیانیههایی برای ما غیرقابل قبول است .اینگونه ادعاها،
وظیفه خود بخوبی عمل کنیم ،همه تهدیدها قابلیت تبدیل
قوانین را نقض میکند و ابرازشان اشتباه است.
شدن به فرصت را دارند.
■■پردهبرداری آشکار از تروریسم دولتی

تهدید به ترور یکی از فرماندهان نظامی ایران از س��وی
یک مقام آمریکایی با واکنش وزارت امور خارجه ایران مواجه
شد .س��خنگوی وزارت خارجه ضمن محکوم کردن تهدید
به ترور س��ردار قاآنی از سوی برایان هوک ،این اظهارات را
پردهبرداری آشکار از تروریسم هدفمند و دولتی آمریکا خواند.
سیدعباس موس��وی در این باره اظهار داشت :سخنان این
مقام وزارت خارجه آمریکا علنیسازی رسمی و پردهبرداری
آشکار از تروریسم هدفمند و دولتی ایاالت متحده آمریکاست.

■■اعتراف پمپئو به نقش خود در ترور سردار سلیمانی

«مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا گزارشهای پیشتر
منتشرشده در رسانهها درباره نقش او در تصمیمگیری برای
ترور سردار قاسم سلیمانی ،فرمانده سابق نیروی قدس سپاه
پاسداران انقالب اسالمی را تأیید کرد .پمپئو که در داووس
صحب��ت میکرد گفت او جزئی از تصمیمگیری برای انجام
این عملیات بوده است.
پیش از این یک روزنامه آمریکایی ترور سپهبد سلیمانی
را نتیجه تالش طوالنی پمپئو برای اقدام ستیزهجویانه علیه
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جهان شهید

گروه سیاس�ی :این روزها کمتر نقطهای از فضای ش��هر را
میتوان یافت که بعد از نگاهی به چپ و راست ،تصویری
از ش��هید قاس��م س��لیمانی مقابل دیدگان قرار نگیرد؛ از
تصاویر پشت شیش��ه مغازهها و اتومبیلها تا بنرهایی که
مقابل برخی مراکز و نهادها نصب شده است .جالب اینکه
این حال و هوا محدود به ایران و حتی کش��ورهای منطقه
نیست و هر روز تصاویری جدید از مراسم بزرگداشت شهید
سلیمانی در نقطهای دور از کشورمان منتشر میشود .چند
روز پیش بود که تصاویر راهپیمایی گس��ترده و چند هزار
نفری مردم س��ریالنکا در بزرگداش��ت مقام آن شهید در
ش��بکههای اجتماعی بازتاب زیادی خلق کرد .محمدجواد
ظریف ،وزیر امور خارجه کش��ورمان نیز هفته گذش��ته در
نشس��ت بینالمللی گفتوگوی رایسینا که در هند برگزار
ش��د ،خبر از برگزاری مراسم عزاداری و بزرگداشت شهید
س��لیمانی در  430نقطه این کشور داد و آن را پاسخی به
مقامات آمریکایی که خبر از خوشحالی مردم بعد از ترور آن
شهید داده بودند ،دانست .در این موقعیت اما نام و تصویر
ش��هید سلیمانی در مصافتی طوالنیتر و 16هزار کیلومتر
دور از خط مرزی ایران و در پایتخت ونزوئال خبرساز شد.
■■رئیس مجلس مؤسس�ان ونزوئال :ژنرال سلیمانی شهید
راه حق و عدالت است

همای��ش جهانی مبارزه با امپریالیس��م ب��رای حیات،
حاکمیت و صلح روز چهارشنبه دوم بهمن  ۱۳۹۸با حضور
صدها نفر از نمایندگان جنبشهای اجتماعی ،سندیکاهای
کارگری ،احزاب سیاسی و ...از  ۵۱کشور از جمله ایران در
هتل آلبا کاراکاس ونزوئال ش��روع به کار کرد .در مراس��م
افتتاحیه که با حضور سفرا و نمایندگان دیپلماتیک از جمله
سفرای چین ،ایران ،سوریه ،کوبا ،فلسطین ،نیکاراگوئه و...
برگزار ش��د« ،دیوسدادو کابیو» رئیس مجلس موسسان و
معاون حزب سوسیالیست متحد ونزوئال با اشاره به برگزاری
نشس��ت اخیر بوگوتا با حضور خوان گوآیدو ،مایک پمپئو
و ایوان دوکه در اوایل هفته گذش��ته ،تاکید کرد نشس��ت
یادش��ده نهتنها نشست ضدتروریس��م نبود ،بلکه نشست
تروریستها بود و نشست ضدتروریسم واقعی در کاراکاس
در حال برگزاری است .وی در ادامه با اشاره به حمله بزدالنه
آمریکا به سردار سلیمانی ،اقدام آمریکا را مصداق تروریسم

و شهید سلیمانی را شهید راه حق و عدالت خواند .وی در
بخش��ی از سخنان خود گفت« :در احترام به شهید بزرگ
ژنرال قاسم سلیمانی که به دست تروریستهای آمریکایی به
شهادت رسیده ،دوست دارم  2دقیقه برایش دست بزنیم».
دیوس��دادو سپس ش��عار داد «زنده باد سلیمانی» .سپس
حاضران نیز فریاد زدند «زنده باد» .بعد از آن وی فریاد زد
«زنده باد ملت ایران» که حاضران نیز این ش��عار را تکرار
کردند .دیگر س��خنران برنامه افتتاحیه «بالل تحسین» از
سوریه بود که وی نیز مقاومت سوریه و شکست تروریستها
در این کشور را مدیون شهامت و فداکاری شهید سلیمانی
و ایران برش��مرد و خواهان اتحاد بیش از پیش کشورهای
ضدامپریالیست شد.
گفتنی اس��ت «خورخه آرئاسا» وزیر خارجه ونزوئال نیز
شنبه هفته گذشته در نشست خبری خود در تهران گفته
بود« :در راستای مبارزه با تروریسم ،ایران با کمک نیروهای
نظامی خود و ژنرال قاسم سلیمانی اقداماتی را برای مبارزه
با آنها انجام داد .ما از ژنرال قاس��م سلیمانی برای مقابله با
اقدامات بیثباتکننده این کشورها [کشورهای غربی] در
خاورمیانه تش��کر میکنیم .دولت ایاالت متحده آمریکا در
عملی خائنانه اقدام به ترور ژنرال سلیمانی کرد؛ فردی که
علیه تروریسم مبارزه میکرد .جمهوری اسالمی ایران باید
از خودش دفاع کند .باید از حاکمیت خود دفاع کند .باید
از صل��ح بینالمللی دفاع کند و باید از بیثباتی در منطقه
جلوگیری کند».
■■یانکی برو به خانهات!

روحاهلل رضوی ،طلبه کشمیری که از میهمانان حاضر در
همایش جهانی مبارزه با امپریالیسم بود ،در بخشی از پست
خود در یکی از شبکههای اجتماعی با اشاره به حاشیههای
اس��تقبال گسترده حاضران از بزرگداشت شهید سلیمانی،
از توزیع سربندهایی با شعار «یانکی برو به خانهات» خبر
داد و نوشت« :پهن کردن بازوبندهای انگلیسی و اسپانیولی
همان و جمع شدن حاضران در همایش همان .اول شروع
کردیم به بستن روی بازوهایشان چون گفتیم خیلی رسم
پیشانی بستن ندارند .بعد دیدیم عدهای خودشان بستند به
پیشانیشان ...سالن پر شد از آدمهایی که نوارهای قرمزرنگ
انگلیسی و اسپانیولی را به بازو و پیشانیشان بسته بودند».

ایران دانس��ته ب��ود .روزنامه «واشنگتنپس��ت» در گزارش
 ۱۶دیماه خود نوش��ت« :پمپئو چند هفته پیش از وجود
تظاهراتی عظیم مقابل سفارت آمریکا در بغداد مطلع شده
بود .مقامهای آمریکایی گفتهاند پمپئو پس از آن هر روز با
دونالد ترامپ صحبت کرده است که این صحبتها سرانجام
موجب ش��ده ترامپ درخواس��ت معاونش «مایک پنس» و
پمپئو برای ترور س��ردار س��لیمانی را تأیید کند .یک مقام
آمریکایی گفت پمپئو تابستان گذشته بعد از آنکه ایران یک
پهپاد آمریکا را س��رنگون کرد ،تالش مشابهی انجام داد اما
در مج��اب کردن ترامپ به اقدام تالفیجویانه نظامی ناکام
ماند و به همین دلیل «عبوس» شده بود .اما تغییرات اخیر
در تی��م امنیت ملی آمریکا ،در کنار نگرانی ترامپ از اینکه
در برابر اقدامات ایران سست به نظر برسد ،باعث شد پمپئو
ب��ار دیگر در صدد رقم زدن حادث��های برآید که از مدتها
قبل به دنبال آن بود».
پمپئو که رئیس سابق سیا بوده است احتماال در طراحی
ترور س��ردار سلیمانی نیز دست داشته است ،چرا که شیوه
ترور فرمانده س��پاه قدس همان ش��یوهای است که سازمان
جاسوس��ی اسرائیل (موساد) از آن برای ترور مخالفان خود
اس��تفاده میکند .با توجه به همکاریهای گس��ترده سیا و
موس��اد در عملیاتهای جاسوس��ی و ترور مخالفان به نظر
میرسد پمپئو ترور سردار سلیمانی را با چنین شیوهای به
ترامپ پیشنهاد داده است.

واشنگتنپست در این باره نوشته است :انجام این حمله
پهپادی در نزدیکی فرودگاه بینالمللی بغداد نوعی پیروزی
بروکراتیک برای پمپئو به حس��اب میآی��د اما در بردارنده
مخاطراتی ج��دی از جمله آغاز جنگی دیگر در خاورمیانه،
ترور پرس��نل آمریکایی مستقر در سراس��ر دنیا ،اخالل در
مبارزه با داعش ،بس��ته ش��دن باب دیپلماس��ی با ایران در
موضوع هس��تهای و تبعات منفی در عراق هم هست .برای
پمپئو که دالیل بلندپروازیهای سیاس��یاش همواره منشأ
ی بوده ،م��رگ دیپلماته��ای آمریکایی رویدادی
گمانهزن�� 
بشدت ناکامکننده خواهد بود ،بویژه با توجه به اینکه او بعد
از کشته شدن سفیر آمریکا در لیبی و چند آمریکایی دیگر
در بنغازی در س��ال  ،۲۰۱۲انتقادهای بیامانی از «هیالری
کلینتون» وزیر وقت خارجه آمریکا کرده بود.
مقامه��ای آمریکایی گفتهاند هیچکدام از این مالحظات
باعث نش��د ه پمپئو از تالش برای حمله هدفمند به س��ردار
س��لیمانی دست بردارد .واشنگتنپست ،این مسأله را نشانه
تمرکز وسواسگونه پمپئو روی ایران دانسته که در تمام مدت
 ۱۰سال حضورش در سمتهای حکومتی ،از کنگره گرفته،
تا سیا و وزارت خارجه آمریکا تداوم داشته است .یک مقام
ارشد آمریکایی به واشنگتنپست گفته بود پمپئو اولین بار
چند ماه پیش با ترامپ درباره حذف سردار سلیمانی صحبت
کرد اما نه ترامپ و نه مقامهای پنتاگون حاضر به انجام این
عملیات نبودند.

واکنش ایران به توافق خیالی ترامپ

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان به رونمایی برایان هوک از محورهای توافق خیالی ترامپ با ایران واکنش نشان
داد .سیدعباس موسوی در توئیتر خود نوشت« :رونمایی برایان هوک از به اصطالح «توافق ترامپ» صرفا نمایش توهمات
دیرپا و متصلب آنهاست که نشأت گرفته از تکبر عمیقا نهادینه شده و حس خودبزرگبینی است .خوب است از مشاوران
زبان فارسیتان بخواهید درباره «حکایت گندم ری و خرمای بغداد» برای شما توضیح دهند».
برایان هوک درباره  4محور توافق جدید احتمالی با ایران گفته بود :عدم غنیس�ازی اورانیوم در ایران ،پایان آزمایش
موشکهای بالستیک ،توقف حمایت مالی و تسلیحاتی از گروههای منطقهای و پایان سیاست گروگانگیری.
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مشارکت  ۴پایگاه آمریکایی در عملیات ترور سردار سلیمانی
گروه سیاسی :بیش از  3هفته از ترور سردار سلیمانی توسط
ارت��ش آمریکا میگذرد .جزئی��ات این عملیات و همچنین
تعداد تلفات آمریکاییها موضوعاتی است که با گذشت زمان
ابعاد تازهتری از آن عیان میشود .مقامات کاخ سفید برای
کماهمیت جلوه دادن این عملیات اقدام به سانس��ور اخبار
تلفات عیناالسد کردهاند با اینکه برخی جزئیات این عملیات
نیز توسط مقامات یا رسانههای آمریکایی منتشر شده است.
با این حال سردار امیرعلی حاجیزاده ،فرمانده هوافضای
سپاه جزئیات جدیدی از این عملیات تروریستی را افشا کرده
است .فرمانده هوافضا در اظهارات خود تاکید کرده است پیش
از ترور س��ردار س��لیمانی تحرکات نظامی آمریکا در اطراف
فرودگاه بغداد تشدید شده بود .وی در اینباره گفت :برای ترور
شهید سلیمانی آمریکاییها از مجموعهای از امکانات استفاده
کردند ،چرا که برخی از متغیرها مانند تعداد ماشینها را آنها
از قبل نمیدانس��تند .وی افزود :برای ما عجیب بود چرا که
در حال رصد بودیم و تعداد زیادی هواپیما با مهمات سنگین
بلند ش��د اما نمیدانستیم برنامهش��ان چیست ،دیدیم که
هواپیماها بعد از بلند ش��دن شروع به سوختگیری کردند و
هواپیمای بدون سرنشین  MQ-9باالی منطقه بود که عمدتا
از علیالسالم کویت بلند شده بودند .سردار حاجیزاده ادامه
داد :هلیکوپترها نیز از پایگاههای داخل عراق مانند التاجی و
عیناالسد به پرواز درآمدند .به طور کلی  4-5پایگاه درگیر
این عملیات بودند؛ اتفاقات را ما رصد میکردیم و میدیدیم
اما نمیدانستیم برنامه آنها چیست .فرمانده نیروی هوافضای
س��پاه با اشاره به برخاس��تن جنگندههای آمریکایی در این
عملی��ات گفت :در بعض��ی از مقاطع هواپیماهای  F-15که
در فاصله  40-50کیلومتری بغداد بودند ،با س��رعت حدود
 ۱۱۰۰کیلومتر خود را به این نقطه در اطراف فرودگاه بغداد
نزدی��ک کردند و بعد دور ش��دند و معلوم بود که منتظرند.
وی خاطرنشان کرد :حتی در شنودهایی که داشتیم دیدیم
که به هواپیمای  MQ-9ماموریتی داده میش��ود و او راجع
به تس��لیحاتش مشکلی داش��ته و دارد مکالمه میکند اما
نمیدانستیم برای حاج قاسم است و بعدش که اینها را کنار
هم گذاشتیم متوجه شدیم  4پایگاه حداقل در این عملیات
مشارکت داشتهاند .تاکید فرمانده هوافضا بر مشارکت یکی از
پایگاههای آمریکا در کویت در ترور سردار سلیمانی با واکنش

مقامات این کشور مواجه شد .روز گذشته وزارت خارجه کویت
با فراخواندن سفیر ایران در این کشور مشارکت هرگونه پایگاه
کویتی در عملیات ترور س��ردار سلیمانی را تکذیب کرد .به
گزارش ایسنا ،خبرگزاری رسمی کویت (کونا) ادعا کرد حضور
سفیر جمهوری اسالمی ایران در کویت در وزارت خارجه پس
از آن صورت گرفت که یکی از مس��ؤوالن ایرانی اخیرا گفته
که پایگاه علیالسالم در کویت در کنار پایگاههای دیگر در
منطقه ،در عملیاتی که اخیرا ً در نزدیکی فرودگاه بغداد انجام
شد و به شهادت سردار قاسم سلیمانی ،فرمانده نیروی قدس
سپاه پاسداران و ابومهدی المهندس ،نایبرئیس حشدالشعبی
عراق انجامید ،شرکت داشت .خالد الجاراهلل ،معاون وزیر خارجه
کویت در دیدار با محمد ایرانی ،سفیر ایران در کویت تصریح
کرد کویت از تکرار چنین سخنانی ناخرسند و متعجب است.
الجاراهلل مجددا ً با رد قاطعانه مشارکت هر جنگندهای که از
پایگاه علی الس��الم در این عملیات بلند شده باشد ،تصریح
کرد ،پیشتر نیز ستاد کل ارتش کویت در بیانیهای مشارکت
هرگونه پایگاهی در کویت در این عملیات را تکذیب کرده بود.
■■قطعا  70آمریکایی کشته شدهاند

عملیات تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سردار
سلیمانی اما با واکنش نظامی ایران مواجه شد .موشکباران
پایگاه نظامی عیناالسد اولین واکنش ایران در راستای پروژه
انتقام سخت بود .هر چند آمار دقیقی از تلفات آمریکاییها
منتشر نشده است اما مقامات آمریکایی که در ابتدا مدعی
بودند یک نظامی هم در نتیجه این حمالت زخمی نش��ده
بتدریج اخبار آمار و تلفات این حمله را اعالم کرده و میکنند.
ب��ا این حال مقام��ات ایرانی تاکن��ون روی تعداد تلفات
آمریکاییه��ا در نتیجه این حمله مان��ور ندادهاند .اما آنچه
مش��خص است آن اس��ت که حداقل  70نظامی آمریکایی
در نتیجه این حمالت کش��ته ش��ده و بیش از  200نظامی
دیگر زخمی شدهاند .در همین راستا سردار احمد وحیدی،
وزیر اس��بق دفاع و عضو مجمع تشخیص مصلحت شامگاه
پنجش��نبه در جمع اساتید و دانشجویان اصفهانی آماری از
تلفات نیروهای آمریکای��ی اعالم کرد .وی گفت :ترامپ در
ش��رایطی پنهانکاری میکند که م��ا اطمینان داریم حمله
موشکی به پایگاه آمریکایی حداقل  ٧٠کشته و  ٢٠٠زخمی
بر جا گذاشته است.

