
در سایه تحوالت منطقه باید حکمت و 
راه های سیاسی بر تنش غلبه کند

در پی شهادت س��ردار سلیمانی، انور قرقاش، وزیر 
مشاور دولت امارات در امور خارجه خواستار حاکم 
شدن حکمت، توازن و راه های سیاسی برای کاهش 

تنش در منطقه شد.
وی نوشت: مس��ائلی که منطقه با آن روبه رو است 
پیچی��ده و زیاد و از ب��ی اعتماد میان طرف ها رنج 
می ب��رد و تعامل عقالنی نیازمن��د رویکردی آرام و 

خالی از تنش است.  صداوسیما 

باید برای اخراج آمریکا بسیج شویم
ش��یخ خالد المال رییس علمای اهل سنت عراق در 
مجلس ترحیمی که به مناس��بت ش��هادت سردار 
سلیمانی و سردار ابومهدی المهندس در سفارتخانه 
جمهوری اس��المی ایران در بغداد برگزار شد گفت 
ک��ه بعد از حادثه بامداد دیروزضروری اس��ت ملت 
عراق دول��ت و پارلم��ان را برای اخ��راج نیروهای 

امریکایی تحت فشار بگذارند.
ش��یخ المال اف��زود که نیروه��ای آمریکای��ی با به 
شهادت رساندن این دو مجاهد بزرگ سردار شهید 
قاس��م سلیمانی و حاج ابومهدی المهندس، کرامت 

ملت عراق را خدشه دار کرده اند.
این عالم اهل س��نت عراق در عین حال با اش��اره 
به دیدارهای مختلفی که با این دو مجاهد داش��ته 
خاطر نش��ان کرد که این دو مرد بزرگ، سال های 
س��ال برای ش��هادت خود کار می کردند و در این 

زمینه با همدیگر رقابت داشتند.
ش��یخ خالد المال با اش��اره به خاط��ره ای از منطقه 
»سنجار« در غرب استان نینوا در ایام جنگ با داعش 
گفت که هر دوی آنها را مش��اهده کردم که شب بر 
زمین برهنه می خوابیدند تا شهر سنجار که متعلق به 
ایزدی ها بود را از دس��ت داعش آزاد کنند و باالخره 

هم در این کار پیروز شدند.  باشگاه خبرنگاران 

واکنش سناتورهای پاکستانی به ترور 
سردار سلیمانی

برخی از اعضای مجلس سنای پاکستان در واکنش 
به ترور سردار قاسم سلیمانی فرمانده شهید نیروی 
قدس در جریان حمله آمریکا در بغداد، نس��بت به 

تشدید تنش ها در خاورمیانه ابراز نگرانی کردند.
برخی از نمایندگان پاکس��تانی در نشست مجلس 
سنا در اسالم آباد مصرانه خواستار حضور وزیر امور 
خارجه در اجالس و تببین سیاست و مواضع دولت 
اسالم آباد در قبال تحوالت اخیر مربوط به ایران و 
آمریکا ش��دند. سناتور شبلی فراز رئیس فراکسیون 
حزب حاکم در مجلس س��نای پاکس��تان در غیاب 
ش��اه محمود قریش��ی وزیر امور خارجه این کشور، 
بیانی��ه ای از وی درخصوص وقای��ع اخیر در غرب 

آسیا را قرائت کرد.
وی ب��ه نق��ل از وزیر امور خارجه پاکس��تان گفت: 
این کش��ور تنش های فعلی میان تهران و واشنگتن 
را دنب��ال می کن��د و همزم��ان در ح��ال بررس��ی 

واکنش های بین المللی به حوادث اخیر است.
س��ناتور حزب حاکم پاکستان گفت: دولت گزارش 
جامعی درخص��وص مواضع خود درب��اره تحوالت 
مربوط به ایران و آمریکا را آماده و آن را به جلس��ه 
مجلس سنا تقدیم خواهد کرد. خانم سناتور شیری 
رحمان از حزب مردم پاکستان از دولت خواست تا 
درخصوص تحوالت غرب آس��یا و تنش های مربوط 

به ایران و آمریکا مواضع خردمندانه اتخاذ کند.
وی با انتقاد از عدم حضور وزیران کابینه در نشست 
مجلس س��نا و عدم دریافت مواضع روش��ن دولت 
در قب��ال تحوالت اخیر در منطقه، هش��دار داد که 
افزای��ش تنش ها در منطقه خاورمیانه و تنگه هرمز 
تبعات س��نگینی برای پاکس��تان که به طور کامل 

وابسته به واردات نفت است، خواهد داشت.
س��ناتور رضا ربانی نماینده مجلس سنای پاکستان 
و رئیس سابق آن نیز از وزیر امور خارجه کشورش 
خواس��ت تا با حضور در جلس��ه علنی نمایندگان، 

آنان را از مواضع آتی دولت آگاه سازد.
س��ناتور رحمان ملک وزیر س��ابق کشور پاکستان 
نیز گفت: ما نباید نس��بت به اقدامات آمریکایی ها و 
عملیات های آنان در کشورهای ثالث بی توجه بود، 
ممکن اس��ت پاکس��تان در آینده با چنین اوضاعی 
مواجه شود بنابراین باید مقابله با این وضعیت را در 
دستور کار قرار دهیم. رئیس  کمیته دومای دولتی 
روس��یه در امور بین الملل در پی ش��هادت س��ردار 
س��پهبد س��لیمانی به خبرگزاری تاس اعالم کرد: 
آمری��کا از خط قرمز عبور کرده اس��ت و این دفعه 
ممکن اس��ت عواقبی جدی را در پی داشته باشد. 
ایران گفته که انتقام وی را خواهد گرفت و پاسخی 
کوبنده را خواهد داد تا از اقدامات بیشتر که ممکن 
است به زوال اساسی شرایط در منطقه منجر شود، 

جلوگیری کند.  ایرنا 

اخبار

ایران هیچ جنگی را نبرده و هیچ مذاکره ای را نباخته است
رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که ایران هرگز در مذاکرات شکست نخورده 

و در عین حال در هیچ جنگی پیروز نشده است.
دونالد ترامپ که کشورش با ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تنش ها 
در خاورمیانه را به اوج رس��انده اس��ت، روز جمعه در حساب کاربری رسمی 

خود در توئیتر نوش��ت: ایران هرگز در جنگی پیروز نش��ده، اما هرگز در هیچ 
مذاکره ای نیز شکست نخورده است.

رئیس جمهور آمریکا چند ماه قبل نیز توئیتی را دقیقاً با همین مضمون منتشر کرده 
و مدعی ش��ده بود که توانایی ایران در مذاکره بیش از توانایی اش در جنگ اس��ت. 
گفتنی است؛ سردار سرافراز اسالم حاج قاسم سلیمانی به همراه ابومهدی مهندس 
از فرمانده��ان مقاومت پس از عمری مجاهدت بام��داد جمعه در حمله بالگردهای 

آمریکایی در فرودگاه بغداد به شهادت رسید.  مهر

آمریکا بزرگ ترین دولت تروریستی در جهان است
سفیر ایران در مسکو عنوان کرد: جنایت وحشیانه و اقدام تروریستی آمریکا 
در به ش��هادت رساندن سردار س��لیمانی نشان داد آمریکا نه تنها تروریست 

پرور، بلکه خود نیز بزرگترین دولت ترویستی در جهان است.
کاظم جاللی در پیامی نوش��ت: جنایت وحش��یانه و اقدام تروریستی آمریکا 

در به ش��هادت رساندن قاسم سلیمانی سردار بزرگ و پرافتخار اسالم که عمر 
خود را وقف مبارزه با تروریسم و برقراری صلح، ثبات، دوستی و همزیستی مسالمت 
آمیز در منطقه خاورمیانه کرد، نشان داد آمریکا  نه تنها تروریست پرور است، بلکه 
خود نیز بزرگترین دولت ترویستی در جهان می باشد.  وی در این پیام افزود: زمان 
آن فرا رسیده تا صلح جویان، سازمان ها و نهادهای بین المللی، منطقه ای و جهانی 
راه خود را از این رژیم قانو ن ش��کن و تروریس��ت جدا کرده و با جرأت و قدرت به 

سیاست ها و اقدامات جنگ افروزانه آمریکا خاتمه دهند.  فارس

ترور سردار سلیمانی نقض قوانین بین المللی است
گزارش��گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد ترور سپهبد شهید حاج قاسم 

سلیمانی از سوی نیروهای آمریکایی را نقض قوانین بین المللی خواند.
اگنس کاالمارد ضمن اعالم این مطلب افزود: نیروی قهریه و کش��نده تنها 
زمانی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که استفاده از آن برای دفاع در برابر 

تهدیدات حیاتی کاماًل ضروری باشد.
سپهبد قاس��م س��لیمانی و ابومهدی المهندس، جانش��ین فرمانده نیروهای حشد 
الشعبی و برخی از دیگر اعضای این سازمان بامداد جمعه  در حمله بالگردی ارتش 
آمریکا در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد به شهادت رسیدند. سفیر ایران در عراق 
در گفت وگویی اعالم کرد: برخی از پیکرهای شهدای این حمله تروریستی شناسایی 
ش��ده اند و شناس��ایی برخی دیگر در حال انجام است. وی هم چنین اظهار کرد که 

سفارت ایران برای انتقال پیکر شهدای ایران به کشور آمادگی دارد.  تسنیم 

پایان فرصت ۶۰روزه چهارم ایران به اروپا؛ 
گام ها و گاف ها

ایران تابه حال چهار گام را برای کاهش تعهدات هس��ته ای 
خود برداشته است، اما چرا اقدامات تهران تاکنون نتوانسته 

است طرف مقابل را به بازگشت به تعهدات وادار کند؟
به روزهای پایانی فرصت 60روزه چهارم ایران به طرف های 
برجامی برای جبران تعهدات خود در توافق هسته ای نزدیک 
می ش��ویم. اما باز هم ظاهراً قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد 
جز اینکه ایران گام پنجم در کاهش تعهدات هس��ته ای را 
بردارد. هنوز درباره کم وکیف گام پنجم ایران خبری اعالم 

نشده است، اما چند گزینه بیشتر پیِش رو نیست. برداشتن 
گام های بیش��تر از سوی ایران، از یک طرف نشان می دهد 
که ایران تصمیم گرفته است تا زمانی که طرف های مقابل 
ب��ه وظایف خ��ود در برجام عمل کنند، به مس��یرش ادامه 
دهد، اما این موضوع واقعیتی دیگر اس��ت، این که گام های 
ایران، تا به اینجای کار موفق نش��ده و نتوانسته است اروپا 

را به پایبندی به تعهداتش وادار کند.
حال این سؤال مطرح می شود: چه عاملی باعث شده است 
که اروپایی ها واکنش��ی ج��ز تهدید و هش��دار به گام های 
ایران نداش��ته باش��ند؟ ای��ران در گام های گذش��ته برخی 
محدودیت های��ی را که برجام برای برنامه هس��ته ای ایران 

تعیین کرده بود تعلیق کرد. عبور از س��قف ذخایر اورانیوم 
غنی ش��ده با درص��د پایین و میزان آب س��نگین، س��طح 
غنی س��ازی، تحقیق و توسعه و ازس��رگیری غنی سازی در 
س��ایت فردو از گام هایی بوده اند که ایران تا کنون برداشته 
اس��ت. اما در برخی از این موارد، ایران هرچند گام هایی را 
برداشته است، اما اقداماتش تا حدودی نمادین بوده است، 
درباره میزان ذخایر مواد غنی شده هم هنوز فاصله زیادی با 
دوران پیش از برجام وجود دارد و می ش��د با افزایش تعداد 
س��انتریفیوژها س��رعت افزایش اورانیوم غنی شده را باالتر 
برد. قطعاً اگر گام هایی را که ایران تا کنون برداش��ته است 
محکم تر می بود، طرف مقابل فشار را بیشتر حس می کرد و 

برای حفظ این توافق تکاپوی بیشتری می کرد.
شاید استدالل این باشد که ایران به خاطر اینکه نیم نگاهی 
ب��ه مذاکرات با اروپایی ها یا میانجیگری کش��ورهایی مانند 
ژاپن داش��ت و به همی��ن دلیل گام های خ��ود را مالیم تر 
برداش��ت. با ف��رض اینکه حتی مذاکرات به نتیجه برس��د، 
گام های محکمتر هم ایران را در موضع بهتری قرار می داد 
و ه��م طرف مقابل را برای ارائه بازگش��ت به تعهدات خود 
تحت فش��ار بیشتری می گذاشت. چه بسا که هر وقت ایران 
سیاس��ت و رفت��ار جدی تر و محکم ت��ری را در قبال طرف 
مقابل اتخاذ کرده اس��ت، آنها میل و ضرورت بیش��تری را 

برای مذاکره و کسب رضایت ایران داشته اند. تسنیم 

گزارش

دیروز و در پی حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریس��ت 
آمریکای��ی درنزدیکی فرودگاه بغداد، س��رباز والیت و امت 
اسالمی سردار سرلشکر پاسدار حاج قاسم سلیمانی فرمانده 
ف��داکار ش��جاع و بی نظیر نیروی قدس س��پاه پاس��داران 
انقالب اس��المی پس از عمری مجاهدت، فداکاری و نقش 
آفرینی ه��ای مان��دگار و پر افتخار در راه اعتالی اس��الم و 
دفاع از قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت علیم الس��الم و 

سرافرازی ایران عزیز، به شهادت رسید.
درحالیکه دولت، پارلمان و ارتش عراق انجام حمله در خاک 
این کشور توسط تروریس��ت های آمریکایی را غیرقانونی و 
نقض حاکمیت این کش��ور خوانده اند، مایک پامپئو مدعی 

شد که حمله به سردار سلیمانی قانونی بود.
نکته قابل توجه گستاخی مقامات آمریکایی است چناچنه 
مای��ک پامپئو وزیر خارج��ه آمریکا در مصاحبه با ش��بکه 
فاکس نیوز حمله تروریس��تی ارتش این کش��ور به سردار 
س��لیمانی و ابومهدی مهن��دس را قانونی خواند و گفت که 

عدم اقدام در برابر ایران خطرناک بود. 
پامپئو مدعی شده است که به دنبال جنگ با ایران نیستیم 
اما اجازه نخواهیم داد زندگی شهروندان آمریکایی در خطر 

قرار بگیرد.
وی در ادام��ه با تک��رار ادعاهای مکرر مقام��ات آمریکایی 
مدعی ش��د که قاسم سلیمانی مس��ئول جان تعداد زیادی 

درعراق بود
وزیر خارجه آمریکا همچنین از بیانیه وزارت خارجه فرانسه 
درباره ترور س��ردار س��لیمانی انتقاد کرد. وی گفته، بیانیه 

فرانسوی ها در مسیر اشتباهی بود. 
امیلی دی مونچالی��ن معاون وزیر خارجه فرانس��ه در امور 
اروپا در مصاحبه ای درباره ترور سردار سلیمانی گفته: آنچه 
اتفاق افتاد همان چیزی بود که از آن می ترس��یدیم. تنش 

بین ایران و آمریکا در حال افزایش است.
وزارت امور خارجه فرانس��ه همچنی��ن اعالم کرده، پاریس 
در پش��ت صحنه، جهت تقویت ثبات در خاورمیانه پس از 
انجام حمله هوایی آمریکا و ترور س��ردار قاس��م سلیمانی، 

تالش خواهد کرد.
وزی��ر خارجه آمریکا همچنین تاکید کرد که خطر حمالت 

سایبری ایران به آمریکا را تحت نظر داریم.
 وزیر خارجه آمریکا پیش از این در حس��اب توئیتری خود 
نوش��ته بود: با یانگ جیه چی از مقامات ارشد چین درباره 
تصمیم دونالد ترامپ برای حذف )سردار(قاسم سلیمانی در 
واکنش به تهدید جان آمریکایی ها صحبت کردم. من)دراین 

گفت وگو( بر تعهدمان به تنش زدایی تاکید کردم.

 امیدوارم ترور ژنرال سلیمانی
 سرآغاز تغییر نظام ایران باشد

به دنبال عملیات تروریس��تی نظامیان آمریکا علیه فرمانده 
نیروهای قدس سپاه پاس��داران انقالب اسالمی در عراق و 
شهادت س��ردار قاسم سلیمانی، جان بولتون مشاور امنیت 
ملی سابق کاخ سفید که به شدت رویکرد ضد ایرانی دارد، 

این اقدام را یک ضربه قاطعانه علیه ایران خطاب کرد.
وی در توییتی نوش��ت: به همه کسانی که در از بین بردن 
قاسم س��لیمانی مشارکت داش��تند، تبریک می گویم. این 
ضربه ای قاطع  علیه فعالیت های ش��رورانه نیروهای قدس 
سپاه ایران در سراسر جهان بود.امیدوارم این سر آغاز تغییر 

نظام ایران باشد.
به دنبال شهادت س��ردار سلیمانی فرمانده نیروهای قدس 
س��پاه در ع��راق در عملی��ات تروریس��تی ارت��ش آمریکا، 
جمهوریخواه��ان آمری��کا نیز ابراز خش��نودی کرده و این 
عملیات تروریس��تی را اقدام درس��تی خوانند. وزارت دفاع 
آمری��کا )پنتاگ��ون( صبح جمعه مس��ئولیت ترور ش��هید 
س��لیمانی و ابومه��دی المهندس را بر عه��ده گرفت و در 
بیانیه ای اذعان کرد که این ترور به دس��تور رئیس جمهور 

آمریکا صورت گرفته است.
پنتاگون در این بیانیه بی اساس مدعی شد، سردار سلیمانی 
در ح��ال طراحی برنامه هایی برای حمل��ه به دیپلمات ها و 

نیروهای آمریکا در عراق و سراسر منطقه بود.
البته ابعاد شهادت سردار سلیمانی با تحلیل های متفاوتی 

از س��وی محافل سیاس��ی و رس��انه ای جه��ان همراه بود 
چنانچ��ه یک تحلیلگر روس در این زمینه گفت که پاس��خ 
تالفی جویانه به کش��ته شدن )ش��هادت( سردار سلیمانی 
می توان��د چند مرحل��ه ای و با مش��ارکت نیروهای طرفدار 

ایران در منطقه باشد.
س��ناتور کنستانتین کاس��اچف رئیس کمیته امور خارجی 
سنای روسیه  نیز در واکنش به ترور سردار سلیمانی گفت 

که این خبر سختی بود.
کاس��اچف با بیان اینکه آمریکا با ترور سردار سلیمانی همه 
امیدها برای حل کردن مش��کالت هس��ته ای را از بین برد 
مدعی ش��د: احتمال دارد تهران تولید تس��لیحات اتمی را 

سرعت ببخشد.
پریماک��وف  قانونگذار روس��یه نیز در ای��ن زمینه گفت، با 
توجه به این که س��ردار سلیمانی یک مقام رسمی بود،این 

انتظار می رود که ایران واکنش تالفی جویانه  نشان دهد.
وزارت ام��ور خارجه روس��یه نی��ز در همین زمین��ه اقدام 
تروریستی آمریکا در به ش��هادت رساندن سردار سلیمانی 
را اقدام »غیر مسئوالنه خواند. آلیستر برت نماینده مجلس 
انگلیس و وزیر خارجه س��ابق این کشور در امور خاورمیانه 
در مصاحبه ای در واکنش به ترور س��ردار س��لیمانی گفت: 
حمله ای مانند این، س��طح تقاب��ل بین ایران و آمریکا را به 

سطحی کامال متفاوت سوق می دهد. 
برت مک گ��ورک فرمانده س��ابق ائتالف داع��ش در زمان 
ریاس��ت جمهوری باراک اوباما ضمن استقبال از انجام این 
ترور گفت ،چه بخواهیم و چه نخواهیم باید این فرض را بر 

این بدانیم که در وضعیت جنگ با ایران هستیم.
پایگاه خبری آتالنتیک در گزارشی نوشت، قاسم سلیمانی 
همه هنر دیپلماتی��ک و نظامی ژنرال پترائوس، ژنرال مک 

کریستال و برت مک گورک را یکجا داشت.
در این گزارش که به قلم اندرو اکسام یک افسر سابق ارتش 
آمریکا و تحلیلگر مسائل خاورمیانه نوشته شده آمده است؛ 
م��ن ادعا نمی کن��م که متخصص ایران هس��تم ولی خوب 
می دانم که قاسم سلیمانی که بود و چقدر مهم بود چرا که 
او بیشتر وقتش را در جهان عرب سپری کرده، و اتحاد بین 
ایرانی ه��ا با عراقیها، لبنان تا یمن و س��وریه را حفظ کرده 
است. از نقطه نظر نظامی و دیپلماتیک، سلیمانی به اندازه 
دیوید پترائوس، استن مک کریستال و برت مک گورک بود 

و نقش این سه نفر را یکجا داشت. 
پایگاه آتالنتیک با بیان اینکه با ترور سردار سلیمانی، ایران 
مرد غیرقابل جایگزینی را از دست داده است نوشت، قاسم 
س��لیمانی یک س��وپروایزر بزرگ بود و یک دشمن جدی 

آمریکا و متحدانش در منطقه بود.
از س��ویی دیگ��ر برخ��ی تحلیلگ��ران خارجی به بررس��ی 
واکنش های محتمل ایران به اقدام تروریستی جدید آمریکا 
که به ش��هادت رسیدن سردار سلیماتی منجر شد پرداخته 

و به بسته شدن احتمالی تنگه هرمز اشاره کردند.
به نوشته وبگاه شبکه خبری سی.ان.ان تحلیلگران موسسه 
اوراسیا در این زمینه گفتند که واکنش ایران به ترور سردار 
سلیمانی، احتماال شامل بستن خطوط کشتیرانی در خلیج 

فارس خواهد بود.
از دیدگاه این تحلیلگران، ایران احتماال حمله علیه خطوط 
کشتیرانی تجاری در خلیج فارس را از سر می گیرد و شاید 

عملیات نظامی موقتی را به اجرا گذارد.
به نوشته س��ی.ان.ان، بنابر اعالم وزارت انرژی آمریکا تنگه 
هرم��ز که دریای عم��ان و خلیج ف��ارس را پیوند می دهد 
مهمترین گلوگاه جهان اس��ت. مقدار حامل های انرژی که 
از تنگه عبور می کند نیز بس��یار ش��گفت آور است و تقریبا 
80 درصد  از نفت خام آن به مقصد آسیا منتقل می شود و 

اقتصاد جهانی بدون این منابع لطمه می خورد.
به گفته شرکت تحلیل انرژی ورتکسا، در سال 2018 روزانه 

حدود 22.5 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز  گذشت.
پیشتر نیز یک تحلیلگر آمریکایی با هشدار به دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا گفته بود که ایران قدرت بستن تنگه 

هرمز را دارد.
یونا شپ تحلیلگر آمریکایی در تحلیلی نوشت، حتی بستن 
جزئی و بخش��ی از این آبراه راهبردی می تواند سبب صعود 

شدید بهای جهانی نفت شود.
وزارت ام��ور خارجه هند در بیانیه ای با ابراز نگرانی از ترور 
سپهبد ش��هید حاج قاسم سلیمانی که می تواند به افزایش 
تنش ها در منطقه منجر ش��ود، خواس��تار خویش��تنداری 

طرفین درگیر شد.
در این بیانیه که در پایگاه اطالع رسانی وزارت امور خارجه 
هند منتش��ر ش��ده، آمده است: ما مطلع ش��ده ایم که یک 
فرمانده ارشد ایرانی توسط نیروهای آمریکایی کشته شده 
است. افزایش تنش ها در منطقه جهان را نگران کرده است. 
صلح، ثبات و امنیت در منطقه برای هند از حداکثر اهمیت 
برخوردار اس��ت. جلوگیری از تش��دید تنش ها در ش��رایط 
کنونی حیاتی اس��ت. هند همواره از خویشتنداری حمایت 

کرده و همچنان به این کار ادامه خواهد داد.

خوشحالی ترامپ و پامپئو چندان طوالنی نخواهد بود
س��فیر ایران در ترکیه با اشاره به شهادت سردار سلیمانی به 
دس��ت نیروهای آمریکایی گفت: این بدترین خطای ترامپ 
بود و خوشحالی ترامپ و پمپئو چندان طوالنی نخواهد بود.

محم��د فرازمند در خص��وص عملیات تروریس��تی آمریکا 
و ش��هادت سردار قاس��م س��لیمانی با بیان اینکه این یک 
حمله تروریستی احمقانه بود که از سوی ترامپ و نزدیکان 
دولت ترامپ انجام گرفت، اظهار داشت: این بدترین خطای 
ترامپ بود و خوش��حالی ترامپ و پامپئ��و چندان طوالنی 
نخواهد ش��د. وی افزود: ما بارها تکرار کرده بودیم که آغاز 
کننده جنگ نیستیم، اما این خطای بزرگ آمریکا پاسخی 
خواهد داش��ت که مس��ئولیت آن با آمریکایی هاست و آنها 

تاوان خواهند پرداخت.
س��فیر ای��ران در ترکیه گفت: قاس��م س��لیمانی به دعوت 
مقامات عراقی به این کش��ور رفته بود و آنجا مهمان بود و 

آمریکایی ها برای این اقدامشان باید بترسند.
فرازمن��د در خصوص نتیجه این اقدام ط��رف آمریکایی با 
بیان اینکه ما معتقد بودیم که درهای دیپلماس��ی باید باز 
بماند اما آمریکایی ها این در را بس��تند، تصریح کرد: آنها با 
شکست سیاست فشار حداکثری علیه ایران به این سیاست 
روی آوردند و یک ش��خصیت نظامی رس��می ایران را ترور 

کردند. منتظر تصمیم تهران در این خصوص هستیم.
از طرف��ی رئیس ائتالف دولت قانون عراق و دبیرکل حزب 
الدعوه این کش��ور در پی ش��هادت سردار قاسم سلیمانی و 

ابومهدی مهندس پیامی صادر کرد.

انتقام ایران از آمریکا امری اجتناب ناپذیر است
یک رس��انه آلمانی انتقام ایران از آمریکا به دلیل ترور سردار 
س��لیمانی به دستور ترامپ را امری غیر قابل اجتناب دانسته 
تأکید کرد که ترامپ با این گونه سیاست های خود وارد مسیر 

خطرناکی شده که برای خروج از آن راهی وجود ندارد.
آر.ان.دی. آلمان در مطلبی به شهادت سردار قاسم سلیمانی 
پرداخته نوش��ت: با این اقدام آمریکا، مناقشات بین ایاالت 

متحده و ایران به شدت تشدید خواهد شد.
این رسانه آلمانی در ادامه نوشت: ژنرال قاسم سلیمانی در 
تهران اعتباری در حد مقام معاون رئیس جمهور این کشور 
را داشته و انتقام این اقدام آمریکا از طرف ایران امری غیر 

قابل اجتناب به نظر می رسد.
نویسنده در ادامه این پرسش را مطرح می کند که؛ آیا این 

اتفاق یک نقطه عطف و تحول بزرگ اس��ت؟ آیا این شروع 
جنگی بزرگ در خاورمیانه اس��ت؟ البته چند ساعت بعد از 
این اتفاق خیلی زود است که ابعاد و دامنه کامل این اتفاق 
را مورد ارزیابی قرار دهیم. اما در هر صورت کش��ته ش��دن 
یکی از ژنرال های بلندپایه تهران عامل تش��دید دراماتیک 
اوضاع خواهد ب��ود. در حال حاضر بحث های زیادی درباره 
انتق��ام احتمالی ایران در آمریکا وجود دارد. ایران می تواند 
نیروهای آمریکایی در کش��ورهای حاشیه خلیج فارس و یا 
در لبن��ان را هدف قرار دهد، حتی یک حمله موش��کی از 

طرف ایران علیه اسرائیل هم بعید به نظر نمی رسد.
همه این ها در حال حاضر حدس و گمان هایی است که زده 
می ش��ود. البته یک چیز کاماًل آشکار است و آن این است 
که در س��ومین روز از سال نوی میالدی و 11 ماه مانده تا 
انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا یک تحول اساس��ی در 
دوران ریاست جمهوری ترامپ رخ داده است. مناقشات در 

خاورمیانه دیگر دونالد ترامپ را رها نخواهد کرد.
ترامپ در انتخابات دور قبل با یک برنامه انزواطلبانه و این 
وعده که نیروه��ای آمریکایی را از مناط��ق بحرانی جهان 
خارج می کند پیروز شد. حاال تحوالت با سرعتی نفس گیر 

در جهات دیگری حرکت می کند.
جبهه گیری ها و مناقش��ات بین آمریکا و تهران که با خروج 
یکجانبه واش��نگتن از توافق هسته ای در بیش از یک سال 
پیش آغاز ش��د و بعد از ط��ی مراحل زیاد ام��روز با حمله 
آمریکا علیه فرمانده بلندپایه ایرانی تش��دید شده به صورت 
روزاف��زون افزایش یافته و عواقب غیر قابل پیش بینی دارد. 
ایاالت متحده آمریکا س��ردار قاسم سلیمانی را عامل کشته 
ش��دن صدها نی��روی خود می داند. اما در ای��ران این ژنرال 
بلندپایه عماًل در حد معاون رئیس جمهور این کشور بود، از 

این رو خشم ها درباره این اقدام آمریکا در ایران باال است.
نویس��نده در بخش پایانی این مطلب نوشت: حقیقت شوم 
و فاجعه بار این اس��ت که ترامپ با سیاست فشار حداکثری 
خود علیه تهران وارد مارپیچی از تنش ها ش��ده اس��ت که 
راه��ی برای خروج از آن وجود ندارد. این امکان وجود دارد 
ک��ه یک رهبر بلندپایه با مه��ارت باال و با کمک متحدان و 
دیپلماسی مناس��ب بتواند راه خروجی از این اوضاع بسیار 
خطرن��اک را بیابد. اما در این باره تردید زیادی وجود دارد 

که ترامپ رهبری در این حد و اندازه باشد.
ش��یخ عبدالمهدی الکربالیی نماینده آیت اهلل س��ید علی 
سیستانی مرجعیت عالیقدر عراق در خطبه های نماز جمعه 
در شهر نجف اشرف گفت: حوادث پی در پی رخ می دهد و 
بحران ها شدیدتر می شود و کشور در خطرناک ترین مرحله 
خود به س��ر می برد. مواضع نیروهای عراقی در شهر القائم 
األنب��ار هدف قرار می گیرد و ده ها تن از هموطنان مبارز ما 

به شهادت می رسند. 
وی با اش��اره ب��ه حوادث تأس��ف بار ع��راق در بغداد طی 
روزهای گذشته افزود: تجاوز وحشیانه به نزدیکی فرودگاه 
بین المللی بغداد که منجر به ش��هادت شماری از قهرمانان 
نبردهای پیروزی علیه داعش ش��د نقض آش��کار حاکمیت 

عراق و کنوانسیون های بین المللی است.
نماین��ده آیت اهلل سیس��تانی اظهار داش��ت: ای��ن حوادث 
بیانگر این اس��ت که کشور اوضاع بسیار دشواری دارد و ما 
از طرف های ذیربط می خواهیم که خویش��تنداری خود را 

حفظ کرده و عاقالنه رفتار کنند.
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انتقام سخت از بی شرمی آمریکایی ها 
بازتاب شهادت سردار سلیمانی در محافل سیاسی و رسانه ای جهان: 


