
 بعد از ترور سردار سلیمانی،
آمریکایی ها در امان نخواهند بود

روزنام��ه آمریکایی نیویورک  تایمز طی یادداش��تی 
به قلم »س��وزان رایس« مش��اور امنیت ملی دولت 
پیش��ین آمری��کا به پیامده��ای هولن��اک تصمیم 
»دونالد ترام��پ« رئیس جمهور آمریکا در خصوص 
ترور سپهبد حاج »قاسم سلیمانی« فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاس��داران انقالب اسالمی اشاره کرد و 
نوشت، بعد از شهادت دومین مقام مهم ایران، یک 
مس��ئله روشن ش��د و آن این است که آمریکایی ها 

در امان نخواهند بود.
این گزارش سپس ادامه داد، گرچه احتمال درگیری 
تمام عی��ار وجود ندارد اما احتمال وقوع جنگ  در 
این نقطه از زمان بیش از هر زمان دیگری در چند 

دهه اخیر است.
رایس در ادامه یادداش��ت خود نوش��ت که چرخه 
تنش ها در ماه می ۲۰۱۸ )اردیبهشت ۹۷( و زمانی 
آغاز ش��د که ترامپ با بی مس��ئولیتی، توصیه تیم 
مش��اوران امنیت ملی خ��ود و مخالفت همپیمانان 
آمری��کا را نادیده گرفت و علیرغ��م پایبندی کامل 
ایران به تعهدات��ش ذیل برجام، به صورت یکجانبه 
از این توافق هسته ای خارج شد. از آن زمان، دولت 
ترامپ هیچ راهبرد منس��جمی برای محدود کردن 
برنامه هس��ته ای ایران یا مقابل��ه با دیگر رفتارهای 

ایران را نداشته است.
این گ��زارش ادامه داد که فش��ار حداکثری دولت 
ترامپ هم نتوانس��ت ایران را تس��لیم کند و حتی 
ای��ران بخش ه��ای مهمی از برنامه هس��ته ای خود 
را نیز از س��رگرفت. رایس با اش��اره به این موارد و 
تأکید بر ناکارآمدی سیاس��ت ترامپ در قبال ایران 
گفت که هیچ یک از اهداف بیان شده دولت ترامپ 
محقق نش��د و مواضع امنیت��ی و راهبردی آمریکا 
در منطقه تضعیف ش��ده اس��ت. این گزارش ادامه 
می دهد علیرغم آنکه آمریکا می گوید ترور س��پهبد 
س��لیمانی اقدامی در دفاع از آمریکا بوده اما از نظر 

راهبردی اقدام عاقالنه ای نبود.
رایس تصریح کرد که برای آیت اهلل »علی خامنه ای« 
رهبر معظم انقالب اس��المی، پاس��خ محکم به این 
اقدام آمریکا، ضروری است و برای آمریکا این سؤال 
مطرح اس��ت که این پاسخ چگونه و چه زمانی و با 
چه س��رعتی انجام خواهد گرفت؟ اما یک مس��ئله 
روش��ن اس��ت، آمریکایی ها در امان نخواهند بود و 
آنطور که »مایک پامپئ��و« وزیر خارجه آمریکا در 
گفت وگو با فاکس نیوز تأکید کرد، شهروندان آمریکا 
در مقایسه با گذشته، در معرض خطر بزرگتر حمله 
قرار دارند و به همین دلیل است که وزارت خارجه 
آمریکا از تمامی ش��هروندان خود خواس��ته نه تنها 
از عراق بلکه از پاکس��تان، بحرین و امارات متحده 

عربی خارج شوند.
نیویورک تایمز سپس به تأثیر ترور سپهبد سلیمانی 
در حض��ور نظامی آمریکا در منطقه اش��اره کرد و 
نوش��ت که واش��نگتن هم اکنون با فش��ار مضاعفی 
برای خارج کردن پرسنل نظامی و دیپلماتیک خود 
از عراق روبرو است و اگر عراق را ترک کند، متحمل 
شکست راهبردی س��نگینی خواهد شد و ایران به 

طرز قابل توجیهی مدعی پیروزی می شود.
رایس تصریح کرد که امید چندانی وجود ندارد که 
آمریکا بتواند از این اوضاع احیا شود و واشنگتن باید 
انتظار افزایش تالش ه��ای ایران برای احیای برنامه 

هسته ای خود بدون محدودیت را داشته باشد.
طبق این گ��زارش، اقتصاد جهان��ی نیز در معرض 
خطر اس��ت زیرا زیرس��اخت های انرژی کشورهای 
خلی��ج فارس در معرض خطر حمله احتمالی ایران 
قرار دارند و کشتیرانی تجاری از طریق تنگه هرمز 
و منطق��ه بزرگتر خلیج فارس نیز در معرض تهدید 

قرار دارد.
از ط��رف دیگر آنط��ور ک��ه نیویورک تایمز گزارش 
کرده اس��ت، عملیات ه��ای نظام��ی، دیپلماتیک و 
جاری آمری��کا و همچنین اه��داف غیرنظامی این 
کش��ور در سراسر خاورمیانه در معرض موشک های 

ایران قرار می گیرد.
طبق این گزارش، نائبان ایران در افغانستان و اروپا 
و آفریق��ا و آمریکای التین قادر ب��ه انجام حمالت 
نامتقارن و بدون هشدار قبلی علیه اهداف آمریکا و 
همپیمانان این کش��ور هستند و حتی درون خاک 
آمریکا نیز احتماالً فعال شدن گروههای تروریستی 

وجود دارد.
ای��ن گزارش ادامه داد که تمامی این تهدیداتی که 
متوجه آمریکا اس��ت، نتیج��ه بی اهمیتی ترامپ به 
مش��اورانش و حتی بی توجهی وی به همپیمانان و 
شرکای کلیدی آمریکا درباره خطرات قریب الوقوع 

ترور سپهبد سلیمانی برای منافع آمریکا است.
نیویورک تایمز در بخش پایانی نوشت که در صورت 
انتقام جوی��ی ای��ران، دوری واش��نگتن از درگیری 

بزرگتر و تنش زدایی دشوار خواهد بود فارس 

از نگاه دیگران 

ترامپ بسیار خطرناک و بی مسؤولیت است
نامزد پیش��تاز دموکرات ه��ا در انتخابات ریاس��ت جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا با 
اشاره به توییت تهدیدآمیز رئیس جمهور آمریکا علیه ایران تأکید کرد دونالد 
ترامپ بس��یار خطرناک و بی مسؤولیت اس��ت. جو بایدن در واکنش به پیام 
توییتری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه ایران و تهدید این کش��ور 

گفت که ترامپ »بس��یار خطرناک و بی مس��ئولیت اس��ت. بایدن قبل از آغاز 
مراس��م کارزار انتخاباتی اش، ترامپ را متهم به اتخاذ گام های غیرمس��ئوالنه متهم 
کرد و گفت: هیچ رئیس جمهوری حق ندارد که کش��ور ما را بدون رضایت آگاهانه 
مردم آمریکا به سوی جنگ سوق دهد و در حال حاضر ما نمی دانیم که چه چیزی 
در ذهن این آدم می گذرد و ما هیچ ایده ای در این خصوص نداریم. نامزد پیش��تاز 

دموکرات ها تصریح کرد: او ما را از شرکایمان منزوی کرده است.  صداوسیما 

اسرائیل در کنار آمریکا ایستاده است
نخس��ت وزیر رژیم غاصب صهیونیستی بار دیگر با اتهام زنی به سپبهد حاج 
قاس��م س��لیمانی، تأکید کرد که رژیم صهیونیس��تی کاماًل در کنار آمریکا 
ایستاده است. بنیامین نتانیاهو در آغاز نشست کابینه بار دیگر با حمایت از 
اقدام تروریس��تی واشنگتن در به ش��هادت رساندن سپهبد »قاسم سلیمانی 

فرمانده نیروی قدس س��پاه پاسداران انقالب اس��المی گفت که این رژیم در 
کنار آمریکا ایس��تاده اس��ت. وی با تکرار اتهام زنی به فرمانده نیروهای قدس س��پاه 
پاس��داران مدعی ش��د که سلیمانی بسیاری از ش��هروندان آمریکایی و غیرنظامیان 
بی گناه را در س��الهای اخیر کشته است. نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: 
س��لیمانی بسیاری از حمالت تروریس��تی در سراسر خاورمیانه )غرب آسیا( را آغاز، 

برنامه ریزی و اجرا کرد.  فارس 

وزیر خارجه انگلیس از ترور سپبهد سلیمانی دفاع کرد
وزیر خارجه انگلیس ضمن حمایت از تصمیم واش��نگتن برای ترور س��پهبد 
حاج »قاسم سلیمانی«، هشدار داد که جنگ در غرب آسیا به نفع هیچکس 
نیس��ت. دومینیک راب س��پس بعد از برقراری یکس��ری تماس های تلفنی 
ب��ا مقام های عراقی، آمریکایی و دیگر همپیمانان اروپایی بریتانیا، خواس��تار 

برقراری آرامش در منطقه ش��د. این مقام انگلیس��ی ضم��ن ابراز همدردی با 
تصمیم ترامپ برای اقدام تروریس��تی اخیر در نزدیکی فرودگاه بغداد، سپهبد قاسم 
س��لیمانی را یک تهدید منطقه ای توصیف کرد. علیرغم آنکه بس��یاری از مقام های 
اروپایی و حتی مقام های داخلی آمریکا، اقدام تروریستی واشنگتن در ترور فرمانده 
نیروی قدس س��پاه پاس��داران ایران را محکوم کرده ان��د، راب در حمایت از آمریکا 

گفت: »آنها حق دفاع از خود را دارند.  باشگاه خبرنگاران 
 

موسوی:
  مذاکره زیر سایه تهدید

را نمی پذیریم
سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان اینکه تهدید را با تهدید 
پاسخ می  دهیم، تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران و وزارت 

خارجه قطعا مذاکره زیر سایه تهدید را نخواهد پذیرفت.
س��ید عباس موس��وی از دول��ت و ملت عراق برای تش��ییع 
باشکوه پیکر سردار قدردانی و شهادت ابومهدی المهندس را 
و همراهان و همرزمانشان را به دولت و ملت و مقاومت عراق 
تس��لیت گفت و افزود: امیدوارم این عزیزان با سید شهیدان 
محشور ش��وند. موس��وی به اقدامات صورت گرفته از سوی 
دستگاه دیپلماسی در پی ترور سردار شهید پرداخت و افزود: 

در سطح سازمان ملل و دبیرکل این سازمان، شورای امنیت 
س��ازمان ملل و در سطوح دیگر اقداماتی صورت گرفته و در 
سطوح دیگر این اقدامات ادامه خواهد داشت. ظریف دیروز و 
امروز تماس های تلفنی متعددی با مقامات و شخصیت های 
خارج��ی در این رابطه و تحوالت بعدی پس از ترور س��ردار 
دل ها رخ داد داش��ت و آخرین وضعیت منطقه را تش��ریح و 

موضع جمهوری اسالمی را به همه آنها اعالم کرد.
سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: ظریف اعالم کرد که این 
اقدام، نابخردانه و حماقت آمیز و خبط بزرگی بود که آمریکا 
صورت داد و مسئولیت کلیه عواقب این اقدام بر عهده دولت 
تروریسم آمریکا است. وی همچنین گفت: مجمع گفت وگوی 
تهران با حضور ش��خصیت های داخلی و خارجی  با تکیه بر 
پویش صلح هرمز روز سه ش��نبه ۱۷ دی ماه در تهران برگزار 
می شود و انش��اءاهلل ش��اهد کنفرانس گفتگویی بسیار پربار 

خواهی��م بود و امیدواریم ش��اهد آثار و ثمرات آن برای ثبات 
و امنیت منطقه باشیم. سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به 
سؤالی درباره درخواست برخی نمایندگان و سیاسیون برای 
مذاک��ره با آمریکا و موضع وزارت خارجه در خصوص مذاکره 
زیر س��ایه تهدید، تصریح کرد: قطعا جمهوری اسالمی ایران 
و وزارت خارجه مذاکره زیر س��ایه تهدید را نخواهد پذیرفت. 
کما اینکه در این مدت نشان دادیم که چنین اتفاقی نیفتاده 
اس��ت. وی با بی��ان اینکه نکات و س��ؤاالت را مثبت ارزیابی 
نمی کنم و مضر به وحدت ملی و انسجام ملی می دانم، تأکید 
ک��رد: اصال چنین بحثی نیس��ت.وزارت ام��ور خارجه تابع و 
مجری دستورات نظام اس��ت و هرگاه دستوری بگیرد قطعا 
ب��ا کمال دقت اجرا می کند. موس��وی ادامه داد: اینکه برخی 
چه حرف هایی می زنند بنده موضع رس��می تلقی نمی کنم و 
آنچه بیان می شود اظهاراتی است که توسط مقامات رسمی 

وزارت خارجه و به ویژه وزیر خارجه و یا حداقل س��خنگوی 
وزارت خارجه بیان می ش��ود و بقیه حرف ها که نمی دانیم از 
چه جانبی اس��ت را به رسمیت نمی شناسیم. وزارت خارجه، 

وزارت خارجه نظام است و مجری دستورات نظام.
موس��وی درباره توئیت اخیر ترامپ مبنی بر اینکه در صورت 
واکنش ایران به ترور سردار سلیمانی بیش از 5۲ نقطه ایران 
را هدف قرار می دهد نیز خاطرنشان کرد: موضع ایران را آقای 

ظریف در توئیتی عنوان کرد.
وی افزود: واقعا م�تأس��ف هستم، در جهانی زندگی می کنیم 
که رئیس جمهور آمریکا بزرگ ترین قدرت دنیا هنوز نمی داند 
حمله به مراکز فرهنگی »جنایت جنگی« محسوب می شود 
و مش��اورانی که به ایشان این مشاوره را می دهند الی کتاب 
قانون را باز نکرده اند و اجازه می دهند چنین فردی بدیهیات 

حقوق بین الملل را به سخره بگیرد.  ایرنا 

گزارش

در حالی برخی س��ران مرتجع منطقه و مقامات اروپایی در 
رایزنی با مقامات ایران در تالشند با تهدید و دادن قول های 
وی��ژه به دولتم��ردان ایران در چارچوب سیاس��ت های غیر 
منصفانه و مزورانه خویش ش��هادت سردار سلیمانی را آرام 
آرام در اذه��ان مقام��ات و ملت به صورت ی��ک حادثه ای 
که می ت��وان ان را فراموش کرد جلوه دهند که با بررس��ی 
شعارهای ملت ایران در طول 3 روز گذشته می توان دریافت 
ملت داغدار ایران به دنبال انتقامی س��خت و دادن درس��ی 
فراموش نشدنی به مس��ببان و همکاران این جنایت غمبار 
می باش��ند؛ در تمام مراس��م های عراق و ای��ران پالکاردها 
دستنوش��ته ها، مصاحبه ها، فریاده��ا و چهره های مصمم و 
اندوهن��اک مردم این پیام را به وضوح آش��کار می نماید که 
مردم انتقام این اقدام تروریس��تی را از همه مقامات مسئول 

و جریانات مقاومتی در خواست دارند.
رئیس جمه��ور آمریکا در ادامه توئیت ه��ای زنجیری خود 
علی��ه ایران اعالم ک��رد که اگر ایران یک پای��گاه ما را بزند 
بدون درنگ تجهیزات نظامی زیبا و پیشرفته خود را ارسال 

می کنیم.
دونال��د ترامپ رئیس جمه��ور آمریکا در ادام��ه توئیتهای 
زنجی��ره ای و ادعاه��ای خود در قبال ایران نوش��ت: آمریکا 
اخیرا ۲ تریلیون دالر خرج تجهیزات نظامی کرده اس��ت. ما 
بزرگترین ارتش و با اختالف بهترین در جهان هستیم. اگر 
ایران به یک پایگاه آمریکایی حمله کند یا به یک )شهروند(
آمریکایی، ما برخی از این تجهیزات زیبا و جدید را به سمت 
آنها ارس��ال می کنیم، ب��دون تامل. رئی��س جمهور آمریکا 
بامداد یک شنبه نیز در پیامی در توئیتر به رجزخوانی علیه 

ایران پرداخت.
وی در این پیام توئیتری نوش��ت: ایران به صورت جسورانه 
در حال صحبت کردن درباره هدف قرار دادن منافع آمریکا 
در انتق��ام از خالص کردن جهان از رهبر تروریس��ت ها که 
یک آمریکایی را کشته و چند نفر دیگر را خیلی بد مجروح 

کرده، است.
رئیس جمهور آمریکا پیشترنیز مدعی شده بود: در صورتی 
که ایران به هر آمریکایی یا منافع آمریکا حمله کند، آمریکا 
5۲ س��ایت در داخل ایران )ب��ه نمایندگی از 5۲ آمریکایی 
که ایران س��ال ها پیش به گروگان گرفته بود( حمله خواهد 
کرد که برخی از آنها بسیار سطح عالی و مهم برای ایران و 
فرهنگ ایران  است و این اهداف و خود ایران بسیار سریع و 
خیلی سخت مورد هدف قرار خواهند گرفت. آمریکا تهدید 

بیشتری نمی خواهد.
اظهارات ترامپ پس از آن مطرح شد که جمهوری اسالمی 
ای��ران وعده داد ترور س��ردار »قاس��م س��لیمانی« فرمانده 
نیروی قدس س��پاه پاسداران انقالب اسالمی را قطعا پاسخ 

می دهد.
فرمانده کل س��پاه در واکنش به اقدام تروریستی واشنگتن 
در ترور س��پهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاس��داران انقالب به آمریکا هش��دار داد: ترور سردار شهید 
قاسم سلیمانی یک انتقام گیری راهبردی را در پی دارد که 

مطمئناً به حضور آمریکا در منطقه پایان خواهد داد.
وزیر امور خارجه جمهوری اس��المی ایران به رئیس جمهور 
آمریکا یادآوری کرد که در طول تاریخ »وحوشی« که برای 
نابودی ایران تالش کردند، از میان رفته اند و این ایران است 

که همچنان سرافراز ایستاده است.
محمدجواد ظریف در توییتر نوشت: یک یادآوری به کسانی 
که توهم آن را دارند که می توانند جنایات جنگی داعش را 
تقلید کرده و میراث فرهنگی ما را هدف قرار دهند: در طول 
هزاران سال تاریخ، وحوشی آمده اند، شهرهای ما را تخریب 
کرده ان��د، بناهای یادبود ما را ویران کرده اند و کتابخانه های 
ما را در آتش س��وزانده اند. آن ها االن کجا هستند؟ما هنوز 

اینجاییم و سرافراز ایستاده ایم.
البت��ه در دو روز گذش��ته مقام��ات کش��ورهای مختلف با 
مقامات کش��ورمان به رایزنی پرداخت��ه و ایران را دعوت به 
خویشتن داری کرده اند از آمدن وزیرخارجه قطر به تهران 
ت��ا رایزنی های تلفنی ظریف با وزرای خارجه ارمنس��تان و 

ترکمنس��تان و نیز دبیرکل جهاد اسالمی فلسطین و رئیس 
دفتر سیاس��ی جنبش مقاومت اس��المی همه این کشورها 
پس از به شهادت رسیدن سردار سلیمانی با تهران مذکاره 

و گفت وگو کردند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفت وگوی تلفنی 
ب��ا وزیر خارجه ای��ران او را برای گفت وگ��و درباره تحوالت 

منطقه و برجام به بروکسل دعوت کرده است.
دفتر سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعالم کرد 
ب��ورل با ظریف درباره تح��والت اخیر در عراق صحبت و بر 
ضرورت کاس��تن از تنش ها و حفظ توافق هس��ته ای برجام 

تأکید کرده است.
مطابق این بیانیه، بورل، نگرانی عمیق خودش را از تش��دید 
درگیری های خشونت بار در عراق از جمله ترور سردار قاسم 
س��لیمانی، فرمانده نیروی قدس س��پاه پاس��داران انقالب 

اسالمی ابراز کرده است.
در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است: او )بورل( از ایران خواست 
خویشتنداری نشان دهد و در هر واکنش مراقب جلوگیری 
از تشدید بیشتر تنش ها که به کل منطقه و مردم آن لطمه 

می زند باشد.
بورل همچنین تأکید کرده که راه حل سیاسی تنها راه برای 
حل و فصل چالش ها است و اتحادیه اروپا آماده است از این 

رویکرد حمایت کند.
ظریف و مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا همچنین 
بر اهمیت حفظ توافق هس��ته ای برجام هم تأکید کرده اند. 
در این بیانیه آمده اس��ت: جوزف بورل وزیر خارجه ایران را 
برای ادامه تعامالت در خصوص این موضوعات به بروکس��ل 

دعوت کرد.
از سویی دیگر پادشاهی عمان با ابراز نگرانی از تشدید تنش 
میان واش��نگتن و ته��ران در پی اق��دام جنایتکارانه ارتش 
آمریکا در ترور سردار سلیمانی، طرفین را به خویشتنداری 

فراخواند.
نکته قابل تامل اینکه ه��زاران نفر از مردم آمریکا و فعاالن 
ضدجنگ، در ش��هرهای مختلف آمریکا تجمع کرده و علیه 

جنگ افروزی واشنگتن علیه ایران، شعار دادند.
در نیویورک، معترضان با در دس��ت داشتن پالکاردهایی با 
مضامین ضدجنگ، خروج نظامیان آمریکایی از غرب آس��یا 
و پای��ان دادن ب��ه جنگ های این کش��ور در این منطقه را 

خواستار شدند.
به بمباران عراق پایان دهید و از خاورمیانه خارج ش��وید، از 

جمله شعارهایی بود که در این تظاهرات مطرح شد.
معترضان ضدجنگ در واش��نگتن هم در برابر کاخ س��فید 
تجمع کردند و در واش��نگتن، در برابر برج ترامپ. آنطور که 
رس��انه های آمریکایی گزارش داده اند، مجموعا در ۷۰ نقطه 

در آمریکا تظاهرات ضدجنگ برگزار شده است.
ش��رکت کنندگان، که برخی از آن ها تصاویر س��ردار قاسم 
س��لیمانی و پرچ��م ایران را هم به دس��ت داش��تند، حمله 
تروریس��تی اخیر آمریکا به ش��هادت سردار سلیمانی منجر 

ش��د را محک��وم کردند.معترض��ان همچنین بازداش��ت و 
اس��تیضاح ترامپ به دلیل به خط��ر انداختن منافع آمریکا 

را خواستار شده اند.

۴ سناریوی احتمالی ایران برای انتقام سخت 
از آمریکایی ها

آنچه اراده قوی ایران برای انتقام از ترور س��ردار سلیمانی را 
تأیید می کند این اس��ت که رهب��ری ایران پیام های آمریکا 
را که در آنها تالش کرده ایران را برای خودداری از پاس��خ 
متقاع��د کند، رد و تأکید کرده میانجی گری را نمی پذیرد و 

برای انتقام سخت مصمم است.
عبدالباری عطوان به تشریح گزینه های احتمالی ایران برای 
انتقام از آمریکا در پی ترور س��ردار قاسم سلیمانی فرمانده 
نی��روی قدس س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی در حمله 
جنایتکارانه ارتش تروریست آمریکا در بغداد، پرداخته است. 
عطوان نوش��ته است: انتظار اجرای حکم اعدام دردناک تر از 
خود اجرای حکم اس��ت، و این قاعده در حال حاضر درباره 
ایاالت متح��ده و دونالد ترام��پ رئیس جمهوری آن صدق 
می کن��د، پس از آن ک��ه رهبری ایران قاطعان��ه تأکید کرد 
که انتقام ترور مرد قدرتمند خود س��ردار قاس��م سلیمانی 
رئیس نیروی قدس س��پاه پاسداران و همرزم وی ابومهدی 
المهن��دس را، ک��ه در پی حمله پهپاد آمریکایی در مس��یر 

فرودگاه بغداد به شهادت رسیدند، خواهد گرفت.
وی در ادام��ه نوش��ت: آنچ��ه اراده قوی ایران ب��رای انتقام 
از این ت��رور را تأیید می کند این حقیقت اس��ت که دولت 
آمری��کا 3 پیام ب��ه رهبری ایران فرس��تاده و در آنها تالش 
کرده اس��ت ایران را برای خودداری از پاس��خ متقاعد کند، 
و یا حتی تهدید علیه ایران در صورت پاس��خ، کرده اس��ت. 
دو پیام از این سه پیام را سفیر سوئیس، که دولتش حافظ 
منافع آمریکا در ایران اس��ت، به مقامات ایران منتقل کرد و 
حامل پیام سوم نیز »محمد بن عبدالرحمن آل ثانی« معاون 
نخس��ت وزیر و وزیر خارجه قطر بود که صبح روز شنبه در 
س��فری غیرمنتظره وارد تهران ش��د. اطالعات درزشده به 
بیرون حاکی  است که رهبری ایران از باز کردن این نامه ها 
خ��ودداری و تأکید کرد که میانجی گری را نمی پذیرد؛ زیرا 
ایران تصمیم خود را برای پاس��خ به آمریکا گرفته است و از 

آن چشم پوشی نمی کند.
س��ؤال هایی درباره ماهیت، س��طح و زمان پاس��خ ایران به 
آمریکا و پیامدهای این پاس��خ و به ویژه واکنش های آمریکا 
مطرح می شود، ولی پس از بررسی بخش اعظمی از اظهارات 
ایران و سوابق ایران، به چند گزینه و یا سناریوهایی دراین باره 

باید اشاره کرد:
ترور یک شخصیت سیاسی یا یک مقام ارشد نظامی آمریکا 

یا بیشتر از این تعداد در داخل آمریکا یا خارج از آن.
انجام حمالت موشکی به پایگاه های نظامی آمریکا در عراق 
که ش��امل ۱5 پایگاه است که در آنها حدود 53۰۰ سرباز و 
بیش از یک هزار بازنشس��ته غیرنظامی مس��تقر هستند، که 

همچنین می توان به پایگاه التنف در مرز سوریه و عراق اشاره 
کرد که مانع اتصال جغرافیایی عراق و سوریه به یکدیگر شده 
اس��ت. هدف قرار دادن پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه 
خلی��ج فارس نظیر پای��گاه هوایی العدید در قط��ر یا پایگاه 
ناوگان پنجم دریایی آمریکا در منامه یا پایگاه زمینی دوحه 

در کویت و یا پایگاه دیگرش در ابوظبی.
بمب��اران اهدافی نظامی متعلق به رژیم اش��غالگر اس��رائیل 
در عمق فلس��طین اش��غالی؛ به ویژه که گزارش ها مؤید آن 
اس��ت که اسرائیل به نحوی در عملیات ترور سردار سلیمانی 
مش��ارکت داشته اس��ت و مطبوعات و شبکه های تلویزیونی 
اسرائیل نیز فاش کردند که ترامپ، چهارشنبه شب با نتانیاهو 
)نخست وزیر اسرائیل( گفت وگوی تلفنی داشته و طی آن، با 
او عملیات ترور را هماهنگ کرده است. این رسانه ها جزئیاتی 

از این گفت وگو را فاش نکرده اند.

نقالی مذبوحانه برخی متحدان آمریکا 
دکتر س��ید رضا صدرالحسینی کارش��ناس مسائل سیاست 
خارجی در گفت وگو با سیاست روزگفت: متاسفانه در روزهای 
اخیر اقدام وحشیانه و مذبوحانه تروریستی دولتی آمریکا داغ 
بزرگی را بر دل جمعیت گس��ترده ای در غرب آسیا گذاشته 
است و این داغ چیزی نیست به جز شهادت مظلومانه دو تن 
از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت که یکی از آنان فرماندهی 
حش��د الشعبی در عراق و یکی دیگر فرمانده جبهه مقاومت 

یعنی سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی می باشد. 
وی افزود: در ایامی که از سوگ حاج قاسم سلبمانی می گذرد 
تح��والت سیاس��ی قابل توجهی در فضای سیاس��ی منطقه 
بوجود آمده اس��ت تعدادی از مقامات سیاس��ی منطقه ای با 
ابراز تاس��ف و تالم از ش��هادت این فرمانده جبهه مقاومت با 
ص��دور بیانیه و اطالعیه س��عی نمودند این غ��م بزرگ را تا 
حدودی از دل ملت ایران و آزادگان و آزادی خواهان جهان 

کاهش دهند. 
این استاد دانشگاه بیان داشت: عده ای دیگر نیز با سفر به ایران 
سعی نمودند با حضور در مراسامات رسمی و دیدار با مقامات 
سیاسی کش��ورمان همراهی خود را با ملت ایران نشان داده 
و با در کنار مردم ایران بودن سعی کنند این ضایعه سنگین 
را تا حد ممکن برای مقامات و مسئوالن ایران کاهش دهند. 
صدرالحس��ینی تصریح کرد: این اقدام��ات در کنار برگزاری 
صدها مراسم کوچک و بزرگ عزاداری درکشورهای مختلف 
و حتی در کش��وری که مقامات پیشین آن بطور رسمی و با 
صدور بیانیه این جنایات را به عهده گرفتند نشان از عظمت 
فرمانده ارش��د مقاومت و سردار دل های ایرانی داشت که در 
خاطره ملت ایران خواهد ماند؛ در کنار این اقدامالت انس��انی 
بعضی از مقامات مرتجع منطقه و مس��ئوالن اروپایی س��عی 
در کاه��ش اقدامات تالفی جویانه جمهوری اس��المی نموده 
و با دعوت از وزیر امورخارجه به بروکس��ل سعی در رساندن 
پیام هایی به مقامات ارشد ایرانی دارند. به باور این کارشناس 
مسائل سیاس��ت خارجی؛ به نظر می رسد آنان در تالشند با 
تهدید و دادن قول های ویژه به دولتمردان ایران در چارچوب 
سیاس��ت های غیر منصفانه و مزورانه خویش شهادت سردار 
سلیمانی را آرام آرام در اذهان مقامات و ملت ایران به صورت 

یک حادثه ای که می توان ان را فراموش کرد جلوه دهند. 
وی گفت: با بررس��ی ش��عارهای ملت ای��ران در طول 3 روز 
گذش��ته می توان دریافت ملت داغدار ایران به دنبال انتقامی 
سخت و دادن درسی فراموش نشدنی به مسببان و همکاران 
این جنایت غمبار می باشند؛ در تمام مراسم های عراق و ایران 
پالکاردها دست نوش��ته ها، مصاحبه ها، فریادها و چهره های 
مصمم و اندوهناک مردم این پیام را به وضوح آشکار می نماید 
که مردم انتقام این اقدام تروریستی را از همه مقامات مسئول 

و جریانات مقاومتی در خواست دارند. 
این اس��تاد دانشگاه خاطرنش��ان کرد: براین اساس می توان 
پیش بینی کرد جنایتکاران این جنایت ضد بشری را در یک  
کشور ثالث انجام داده اند باید منتظر انتقامی مستمر سخت 
و راهبردی باش��ند که البته رژیم غاصب صهیونیستی از این 

انتقام بی نصیب نخواهد ماند. 
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ملت ایران به دنبال درسی فراموش نشدنی برای مسببان این جنایت غمبار هستند
پاسخ ایران به پیغام و پسغام های متحدان آمریکا: 


