
واکنش ظریف به اقدام آمریکا 
وزیر خارجه ایران عدم صدور ویزا برای سفر به مقر 
سازمان ملل از س��وی دولت آمریکا را نقض توافق 

میزبانی از سوی واشنگتن خواند.
محمد ج��واد ظریف وزی��ر خارجه کش��ورمان در 
واکن��ش به عدم ص��دور ویزای نیویورک از س��وی 
دولت آمریکا در حساب توتئیتری خود نوشت: »رد 
صدور وی��زا برای من نقض توافق 1947 س��ازمان 
ملل متحد)توافق میزبان با سازمان ملل( است. در 
مقایسه با)موارد زیر( مساله کمرنگی است«؛-تهدید 
مایک پامپئو به گرسنگی دادن مردم)جنایت علیه 
بشریت(-س��روصدای ترامپ برای حمله به میراث 
فرهنگی)جنای��ت جنگی(-تروریس��م اقتص��ادی-

ترور وحش��یانه.. آنها واقعا از چه چیزی میترسن؟ 
واقعیت؟

گام های ایران منجر به پایان برجام می شود
هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان بدون اشاره به 
بدعهدی اروپایی ها در س��خنانی گفت: اگر آنچه را 
ایران اعالم کرده اس��ت عملی کند، سرانجام توافق 

هسته ای به پایان خود خواهد رسید.
هایکو ماس در گفت وگو با ش��بکه ی��ک تلویزیون 
آلمان گفت: بر اس��اس آنچه ک��ه ایران اعالم کرده 
اس��ت دش��وار خواهد بود که این تواف��ق را به این 
ص��ورت حفظ کنیم.وی با اش��اره به گام های ایران 
در کاهش تعهدات مدعی ش��د: م��ا نمی توانیم این 
موضوع را با بی تفاوتی قبول کنیم.وزیر امور خارجه 
آلمان گفت: به همین دلیل با همتایان انگلیس��ی و 
فرانس��وی درباره نحوه برخورد با آنچه اعالم ش��ده 

است گفت وگو می کنیم.) باشگاه خبرنگاران(

مسکو خواستار اجرای پایدار برجام شد
وزارت خارجه روسیه بار دیگر ضمن تأکید بر عدم 
تهدیدآمی��ز بودن گام پنجم ایران از طرفین برجام 
خواس��ت تا ش��رایطی را برای ازس��رگیری اجرای 

پایدار این توافق فراهم آورند.

اخبار

امنیت در خلیج فارس تفکیک شدنی نیست
معاون سیاس��ی وزی��ر خارجه ایران ب��ا بیان اینکه 
امنیت را خارجی ها نمی توانند ایجاد کنند، گفت: 
امنیت در هر منطق��ه ای از جمله خلیج فارس در 
دس��ت خود ماس��ت. امنیت در خلی��ج فارس قابل 

تفکیک نیست یا همه امنیت دارند یا ندارند.
س��ید عباس عراقچی مع��اون سیاس��ی وزیر امور 
خارجه ایران طی سخنانی در مجمع گفتگوی تهران 
ضمن تبریک و تس��لیت شهادت سردار سلیمانی و 
همرزمانش به حضور آمریکا در منطقه اشاره کرد و 
با طرح این پرسش که چرا ما هنوز ساختار امنیتی 
مش��ترک در خلیج فارس نداری��م، گفت: از زمانی 
که آمریکای��ی ها وارد منطقه ش��دند برای اهداف 
خودشان بودند و به بهانه و دستاویزی بودند که در 
منطقه بمانند. وی با بیان اینکه حداقل س��ه جنگ 
رس��می در منطقه را صورت دادند، اظهار داش��ت: 
هیچ س��اختار جامع��ی در خلیج فارس نداش��تیم 
که همه کش��ورها را پوشش دهد شورای همکاری 
خلیج فارس نیز س��اختار جامع نیس��ت و ایران در 
این س��اختار حضور ندارد و نم��ی توانیم به ترتیب 
امنیتی مشترک برسیم.عراقچی با ذکر این نکته که 
امنیت را خارجی ها نمی توانند ایجاد کنند، عنوان 
کرد: امنیت در هر منطقه ای از جمله خلیج فارس 
در دس��ت خود ماست. امنیت در خلیج فارس قابل 
تفکیک نیس��ت یا همه امنیت دارند یا ندارند. باید 

دنبال امنیت دسته جمعی باشیم.
وی گف��ت: نمی توانی��د امنیت در منطقه داش��ته 
باش��ید که یک کش��ور تحت تحریم باشد و نتواند 
نفتش را بفروش��د و از تحریم ه��ا رنج ببرد.معاون 
وزی��ر خارجه ایران با بیان اینک��ه نیاز به چارچوب 
امنیت��ی مش��ترک داریم، اظه��ار داش��ت: نیاز به 
چارچوب امنیتی مش��ترک داری��م، بدون نیروهای 
خارج��ی و بدون اینک��ه نیروه��ای خارجی دنبال 
بهان��ه باش��ند که خودش��ان را در منطق��ه توجیه 
کنند.عراقچ��ی با اش��اره به پویش صل��ح هرمز که 
از س��وی ایران مطرح شد، اظهار داشت: این ابتکار 
اجتناب می کند از نامگذاری ها، اس��م تنگه هرمز 
را هم��ه پذیرفته اند. این طرح جام��ع و همه گیر 
اس��ت و تمامی کش��ورهای منطقه را ش��امل می 
ش��ود. پیش��نهاد کردیم کش��ورهای اطراف تنگه 
هرمز و تمام کش��ورهای منطقه و شورای همکاری 
خلیج ف��ارس، ایران و یمن در آینده همه وارد این 
فرآیند شوند. جامعه هرمز می تواند چارچوبی برای 
همکاری باشد و درباره امنیت خلیج فارس تصمیم 

گیری کنیم. فارس

گزارش

 ترامپ خواهد فهمید که آخرین قمار خود را انجام داد
سفیر ایران در دمش��ق در اشاره به ترور فرماندهان بزرگ مقاومت به دست 
آمریکا اعالم کرد، کس��انی که این کار را انجام دادند خواهند فهمید آخرین 

قمار خود را انجام داده اند.
»جواد ترک آبادی« س��فیر ایران در س��وریه به وبگاه لبنانی »العهد« گفت، 

تمام مسؤوالن س��وری که برای تسلیت به سفارت ایران آمدند، تأکید کردند 
که این مس��یر ادامه دارد و خون شهدا تاج و تخت های شکست خورده را به لرزه در 
خواهد آورد.وی گفت: کس��انی که قمار کردند، خواهن��د فهمید که این قمار اخیر 
آنهاس��ت و به برکت خون این شهدای بزرگ به حضور آنها در منطقه پایان خواهد 

داد.
ترک آبادی درباره هماهنگی با سوریه اعالم کرد، این هماهنگی وجود داشته، ادامه 
خواه��د یافت و کار را به جلو س��وق خواهد داد، با ای��ن جنایت آمریکا هماهنگی با 

سوریه تقویت هم شده و به باالترین سطح خواهد رسید.  ایسنا

ماهاتیر محمد خواستار اتحاد مسلمانان شد
نخست وزیر مالزی از اقدام آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی انتقاد 

کرد و تاکید کرد که مسلمانان جهان باید درمقابل تهدیدات متحد شوند.
»ماهاتیر محمد«، نخست وزیر مالزی روز هشدار داد که اقدام تروریستی آمریکا 
در به شهادت رساندن سردار سپهبد قاسم سلیمانی، می تواند به افزایش تنش ها 

در غرب آس��یا منجر ش��ود. ماهاتیر محمد اقدام تروریستی بامداد جمعه آمریکا 
در بغداد را با قتل »جمال خاش��قچی« روزنامه نگار عربس��تانی منتقد رژیم سعودی در 
کنسولگری س��عودی در استانبول مقایسه کرد  گفت: واش��نگتن و ریاض، مقصر این 
اقدامات غیراخالقی هستند. وی ضمن اشاره به رفتار ترامپ گفت که او قوانین بین المللی 
را نقض می کند و جهان نیز نمی تواند کاری برای متوقف کردنش صورت دهد. ماهاتیر 
محمد در کنایه ای به »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که اگر کسی 
چیزی بگوید که او دوس��ت ندارد، »برای این ش��خص )ترامپ( مش��کلی ندارد که به 

کشوری دیگر پهپاد بفرستد و حتی شاید به سوی من شلیک کند.«  مهر

امیدواری کرزی درباره برجام 
رئیس جمهور پیش��ین افغانس��تان گفت: امیدوارم آمریکا به برجام بازگشته 
و راه معقول��ی در پیش گرفت��ه و اروپا نیز اقدامات موثری برای حفظ برجام 

صورت دهد.
حامد کرزی رئیس جمهور پیش��ین افغانس��تان در مجم��ع گفتگوی تهران 

ضمن تس��لیت به مناسبت شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی و همرزمانش 
گفت: حمله آمریکا بر جان و زندگی برادر عزیزمان سردار قاسم سلیمانی را بر ملت 
بزرگوار ایران و دولت تس��لیت عمیق عرض می کنم. وی نس��بت به بازگشت آمریکا 
به برجام ابراز امیدواری کرد و گفت: امیدوارم اروپا در مش��ارکت با روس��یه و چین 
اقدام��ات موثرتر و گام های محکم تری در این زمینه بردارد و از حق دفاع و تالش 
کن��د آمریکا به این توافق بازگردد. رئیس جمهور پیش��ین افغانس��تان همچنین از 
خدمات ایران تشکر و خاطرنشان کرد: آرزوی ما صلح و برادری در منطقه و سعادت 

در منطقه است و سرافرازی و خوشبختی مردم ایران است.  فارس

جانشین »عصائب اهل الحق« عراق به یک وبگاه لبنانی 
اعالم ک��رد، ع��راق به تصوی��ب طرح خ��روج نیروهای 
آمریکایی کفایت نمی کن��د و همراه با ایران و گروه های 

مقاومت به ترور فرماندهان مقاومت پاسخ خواهد داد.
»محم��د طباطبایی« جانش��ین »عصائب اه��ل الحق« 
ع��راق به وبگاه لبنانی »العهد« اع��الم کرد، آمریکایی ها 
فکر می کردند با ترور س��ردار »قاسم سلیمانی« فرمانده 
نیروی قدس س��پاه ای��ران یاد او را از ذه��ن عراقی ها و 
ایرانی ه��ا پاک می کند اما برعک��س، با این ترور در واقع 
حاج قاس��م دو ملت عراق و ایران را متحد کرد.وی ادامه 
داد: اولی��ن ثمره این ش��هادت تصویب طرح اخراج تمام 
نیروهای نظامی آمریکایی از عراق بود و ما منتظر مواضع 
دیگری از پارلمان عراق هستیم زیرا حاج قاسم سلیمانی 
میهمان عراق بود، ما به خروج نیروهای آمریکایی کفایت 
نمی کنیم بلکه به تحریم تمام کاالهای آمریکایی و بستن 
سفارت آمریکا در عراق فرا می خوانیم. طباطبایی تأکید 
کرد: پاسخ به این ترور همانطور که آیت اهلل عظمی سید 
علی خامنه ای رهبر ایران اعالم کردند، قاطع خواهد بود 
و این پاس��خ از سوی جمهوری اسالمی ایران، گروه های 

مقاومت و الحشد الشعبی عراق انجام خواهد شد.
در همین حال ش��مار زی��ادی از مردم حل��ب پایتخت 
اقتصادی س��وریه در ش��مال این کش��ور روز سه شنبه 
با اجتماع در میدان س��عداهلل الجابری اقدام تروریس��تی 
امریکا در ترور و ش��هادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی 
فرمانده ش��هید س��پاه قدس و همراهان��ش را در عراق 
محکوم کردند.مردم حل��ب در این اجتماع در حالی که 
پرچم های ایران، سوریه، عکس هایی از شهید سلیمانی 
و بشار اسد رییس جمهوری این کشور در دست داشتند 
با س��ردادن ش��عارهایی این اقدام تروریستی را از سوی 
امریکا محکوم کردند.س��ردار س��پهبد قاس��م سلیمانی 
فرمان��ده ش��هید نیروی قدس س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی و ابومهدی المهندس معاون سازمان نیروهای 
مردم��ی عراق به همراه هش��ت نفر دیگ��ر بامداد جمعه 
)1۳ دی( در مس��یر ف��رودگاه بغداد به دس��تور »دونالد 
ترامپ« رییس جمهوری آمریکا، با ش��لیک موش��ک از 
پهپادهای پنتاگون به خودروی آنها به شهادت رسیدند.
مناطق مختلف حلب دومین ش��هر بزرگ سوریه بعد از 
دمشق پایتخت سیاسی از سال 1۳9۳ تا 1۳9۶ از سوی 
تروریس��ت ها محاصره ش��ده بود.ارتش سوریه در سال 
1۳9۶ با کمک های مستش��اری کشورهای دوست این 

کش��ور از جمله روس��یه و ایران موفق شد تا با شکست 
تروریست ها این شهر را آزاد کند.

در این میان یک وبگاه یمنی به نقل از منابع آگاه سعودی 
گزارش داد، تعدادی از خانواده های شاهزادگان سعودی از 
بیم واکنش ایران به ترور دو فرمانده ش��هید، عربستان را 
به مقصد کش��ورهای اروپایی ترک کرده اند. وبگاه »یمنی 
پرس« به نقل از منابع آگاه سعودی اعالم کرد، خانواده های 
تعدادی از ش��اهزادگان سعودی چند روزی است در حال 
ترک کش��ور خود به سمت اروپا هس��تند.بر اساس گفته 
منابع آگاه، خانواده های مذکور به دور از چشم رسانه ها  و 
صورت محرمانه از فرودگاه های ریاض، جده و مکه به سمت 
تعدادی از کشورهای اروپایی پرواز کرده اند.این اقدام خانواده 
شاهزادگان سعودی در حال رخ می دهد که سفارت آمریکا 
در عربستان در خصوص هدف قرار گرفته شدن تأسیسات 
سعودی بخصوص در شرق عربستان به ریاض هشدار دارده 
اس��ت. در همین حال یک روزنامه انگلیسی گزارش کرد، 
علیرغم آنکه دولت ترامپ سعی داشت با ترور سپهبد حاج 
»قاسم سلیمانی«، نفوذ ایران را در منطقه تضعیف کند اما 
عک��س آن عمل کرد و ای��ن اقدام به تقویت نفوذ ایران در 
منطقه منجر می شود.روزنامه انگلیسی »فایننشال تایمز« 
در گزارشی به تالش ناکام واشنگتن در کاهش نفوذ ایران 
در منطقه از طریق ترور س��پهبد حاج »قاس��م سلیمانی« 
فرمانده قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی نوشت، وقتی 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا دستور حمله هوایی 
را صادر کرد که در آن قاسم سلیمانی کشته شد، بزرگترین 
قم��ار زندگی خ��ود را تجربه کرد زیرا فش��ارها به ایران را 
تشدید کرده بود و به دنبال مقابله با نفوذ ایران در منطقه 
بود.ای��ن گزارش ادامه داد، با اینحال، آنطور که تحلیلگران 
عراق��ی و غربی تأکید کرده اند،  تصمی��م ترامپ برای به 
ش��هادت رساندن سپهبد س��لیمانی، نه تنها نفوذ ایران و 
نائبان این کش��ور در منطقه را تضعیف نکرد بلکه موجب 
تقویت آن نیز شده اس��ت. همچنین مدیر پروژه ایران در 
گروه بین المللی بحران اعالم کرد که ترور س��ردار سپهبد 
»قاسم س��لیمانی« نتایج معکوس��ی را برای واشنگتن به 
ارمغان آورد.گروه بین المللی بحران اعالم کرد که عملیات 
ترور سردار سپهبد »قاسم سلیمانی« فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران و »ابومهدی المهندس« نائب رئیس سازمان 
»الحشد الشعبی« عراق، نداهای اخراج نیروهای آمریکایی 
را متحد و یکپارچه کرد و این ترور، نتایج معکوس��ی برای 

آمریکا داشت.

ایران و گروه های مقاومت به ترور سردار سلیمانی پاسخ می دهند
انتقام سخت نزدیک است 

وزیر خارجه ایران با بیان اینکه حضور آمریکا در منطقه 
به ش��ماره افتاده و شمارش معکوس برای خروج آمریکا 
از منطقه آغاز ش��ده اس��ت، به کشورهای منطقه توصیه 

کرد که روی اسب باخته شرط بندی نکنند.
محمدج��واد ظریف وزی��ر امور خارجه ای��ران دیروز در 
نشست پرسش و پاس��خ در مجمع گفتگوی تهران طی 
اظهاراتی با بیان اینکه، اق��دام آمریکا منطقه را به خطر 
انداخت و متحدان آمریکا را در منطقه به خطر انداخت؛ 
پرسید: ولی آیا با متحدان خود مشورت کرد؟وی افزود: 
اگر دوس��تان ما در منطقه به این سوال فکر نکنند نمی 
توانیم از این پارادیم غلط خارج ش��ویم. چند دهه است 
این روش برای ما نفعی نداشته است نه مشکل فلسطین 
حل شده و نه مشکل منطقه حل شده است.وزیر خارجه 
اضافه کرد: صدها میلیارد دالر پول ما به جیب آمریکایی 
ها و غربی ها رفته اس��ت، آنها پیشرفت کردند و شرکت 
های در حال ورشکسته آمریکا نجات یافته و آمریکا نفت 

منطقه و بازارهای منطقه را می گیرد. 
وی گف��ت: معتقدم ما در جهان تجرب��ه داریم. اروپا در 
جنگ ب��ود، ولی اروپ��ا مزاحمی مثل آمری��کا و بدتر از 
آن رژیم صهیونیس��تی را نداش��ت. ما در منطقه تمدن 
کهن داریم، هر کدامم��ان تمدن مان چندین برابر عمر 
آمریکاس��ت و چگونه نم��ی توانیم این گفتگ��و را ایجاد 
کنیم. ظریف با بیان اینکه کش��ورهای منطقه تعدادی از 
اصول را بپذیرند این اصول را شامل احترام به حاکمیت، 
تمامی��ت ارضی، عدم مداخله در ام��ور داخلی، موقعیت 
و جایگاه برابر برش��مرد و افزود: اگر برخی کش��ورها در 
منطق��ه معتقدند باید مش��کل اصلی را ح��ل کنیم، می 
توانی��م پیمان عدم تجاوز و عدم مداخله را ببندیم و این 
پیمان خیلی مش��کل نیس��ت و ش��رط آن این است که 

کشورهای منطقه صلح بخواهند.
وی افزود: اگر این بس��ته اصول و قواعد همکاری معلوم 
شود اقدامات هم خیلی دشوار نیست. ما االن در منطقه 
خلیج فارس بیش��ترین میزان سنگین شدن آب را داریم 
و آب منطق��ه خلی��ج فارس به دلیل اس��تفاده فراوان از 
آب ش��یرین کن ها به س��نگین تری آبهای دنیا تبدیل 
ش��ده است و حیات کش��ورهای حاش��یه جنوبی خلیج 
ف��ارس به آب های خلیج فارس و دریای عمان وابس��ته 
است. این موضوع یک زمینه همکاری است. االن اطراف 
خلیج فارس نیروگاه های هس��ته ای س��اخته می شود 
ایمنی هس��ته ای ب��رای این منطقه ی��ک واجب حیاتی 

است. توریسم و همکاری های اقتصادی هم زمینه های 
همکاری اس��ت. به گفته ظریف اگر اقتصاد ما مثل اروپا 
به هم پیوس��ته شود، زمینه دخالت خارجی کمتر است. 
وزیر خارجه ب��ا بیان اینکه تمایل زیادی برای س��فر به 
نیویورک در این ش��رایط نداش��تم، پرس��ید: آیا حضور 
وزیر خارجه کش��ورعضو و موسس س��ازمان ملل، برای 
حمایت از منش��ور ملل متحد آنچنان خطر بزرگی برای 
آمریکاس��ت که نتواند ویزا صادر کند.همچنین وزیر امور 
خارج��ه با بیان اینکه آمریکا با ترور س��ردار ایرانی س��ه 
اصل را زیر پا گذاش��ت و مردم منطقه خواس��تار خروج 
این کشور هس��تند، گفت: روزهای آمریکا در منطقه به 

شماره افتاده است.
»محمد جواد ظریف« در گفت وگو با ش��بکه بری »سی.

ان.ان«، اع��الم ک��رد ک��ه آمریکا با ترور س��ردار قاس��م 
سلیمانی، مرتکب نقض سه اصل مهم شد. به گفته وزیر 
خارجه ای��ران، آمریکا، »حاکمیت ع��راق«، »توافقی که 
ب��ا عراق امضا کرده بود« و »احساس��ات م��ردم« را زیر 
پا گذاش��ت اما پاس��خ خود را از پارلم��ان عراق گرفتند 
و پاس��خ مردم را نیز دریاف��ت خواهند کرد. محمد جواد 
ظری��ف با بیان اینک��ه »آمریکایی ه��ا در منطقه عناصر 
نامطلوب هستند« و کس��ی خواستار آنان نیست، تأکید 
کرد که مردم منطقه از دس��ت آمریکا خشمگین هستند 
و خواس��تار خروج آن از منطقه اند. »روزهای آمریکا در 
خاورمیانه به ش��ماره افتاده است«. به گفته وزیر خارجه 
ای��ران، دونالد ترام��پ رئیس جمهور آمری��کا »به قانون 
بین الملل احترام نمی گ��ذارد« و »آماده ارتکاب جنایت 
جنگی« اس��ت. اش��اره ظریف به تهدید ترامپ است که 
او گفته اس��ت که مراکزی فرهنگی ایران نیز در لیس��ت 
اهداف آمریکاست. ظریف در این گفت وگو گفت، حمله ای 
که آمریکا کرد و به شهادت سردار قاسم سلیمانی منجر 
ش��د، »اقدامی خصمانه علیه عراق و حمله ای مس��لحانه 
ب��ه ایران« بود. آنها »یک��ی از محترم ترین و بزرگ ترین 
فرماندهان« را ش��هید کردند و »ما پاس��خ می دهیم. اما 
به ش��کل متناسب نه نامتناسب. چون ما پایبند به قانون 
هس��تیم. ما به قانون احت��رام می گذاریم. ما مثل رئیس 
جمهور ترامپ قانون ش��کن نیستیم«. وزیر خارجه ایران 
در پاس��خ به سی.ان.ان درباره حمله ایران با کمک آنچه 
این شبکه آمریکایی »شبه نظامیان« خواند گفت، »خیر. 
ما انس��ان هایی در این منطقه در ص��ف خود داریم. این 

خیلی مهم تر است«. فارس

ظریف در مجمع گفتگوی تهران خطاب به برخی از کشورهای منطقه 
روی اسب باخته شرط بندی نکنید

گزارش

گروه بین الملل- انگلیس که همچنان پرونده 
جنایتش در کشتار 9 میلیون ایرانی در طول 
جنگ جهانی اول طی یک قحطی، باز اس��ت 
یک بار دیگر خوی ضد ایرانی خود را نش��ان 
داد چنانکه س��خنگوی نخست وزیری انگلیس 
با ادعای اینکه سردار سلیمانی تهدیدی برای 
منافع لندن در غرب آس��یا بود، گفت در حال 
بررسی مسئله تامین امنیت نظامیان خود در 

عراق هستیم.
جهانی��ان این روزها لب به تحس��ین س��ردار 
بزرگ ایران س��ردار سپهبد قاس��م سلیمانی 
کش��وده و اذعان دارند که اقدام تروریس��تی 
آمریکا در به ش��هادت رس��اندن ایش��ان یک 
تروریس��م دولت��ی و جنایتی جنگی اس��ت و 
باید به جرم این جنایت بازخواست و محاکمه 
ش��ود. اما گویی برخی کش��ورها همچنان به 
همراه��ی با آمری��کا تاکید دارن��د و حاضر به 
پذیرش حقیقت  نیستند و شاید هم خودشان 
در جنایت آمریکا دس��ت دارن��د که نمود آن 
را در رفت��ار انگلیس��ی ها می توان مش��اهده 
کرد. سخنگوی نخس��ت وزیری انگلیس گفت 
لندن در حال بررس��ی مسئله تامین امنیت و 
حفاظت از نظامیان خود در عراق است. شبکه 
»اس��کای نیوز« به نقل از سخنگوی »بوریس 
جانسون« نخس��ت وزیر انگلیس گزارش داد، 
جانس��ون بر لزوم و اهمیت کاهش تنش ها در 

خاورمیانه تاکید دارد.
بر این اس��اس، این مقام انگلیسی در اظهاراتی 
همسو با بهانه آمریکا برای ترور سردار سپهبد 
»قاسم سلیمانی« فرمانده شهید نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در حمله 
هوایی تروریس��تی، ادعا کرد س��ردار سلیمانی 
عامل بی ثباتی در غرب آسیا بوده است.وی در 

ادامه ادعاهای بی اس��اس خود علیه این سردار 
شهید، مدعی شد ]سردار[ سلیمانی تهدیدی 
برای منافع انگلیس در غرب آسیا بود. جانسون 
روز یکشنبه نیز واکنش احتمالی ایران به اقدام 
تروریس��تی آمریکا در ترور آشکار یک فرمانده 
نظامی جمهوری اسالمی را عامل تشدید تنش 
ادعا کرده و گفته بود: »روش��ن است که ندای 
تالفی جویی و انتقام صرفا به خشونت بیشتر در 
منطقه منجر ش��ده و به نفع هیچ کس نیست. 
م��ا با تمام طرف ها در تماس نزدیک هس��تیم 
تا آن ها را به کاس��تن از تنش تشویق کنیم«. 
همچنین وزیر خارجه انگلی��س با بیان اینکه 
به دنبال کاهش تنش��ها در خاورمیانه هستیم 
درب��اره وق��وع یک جنگ گس��ترده هش��دار 
داد.»دومینیک راب« وزیر خارجه انگلیس در 
جدیدترین موضعگیری خود درباره تنش��های 
اخیر در غرب آس��یا بعد از ترور س��ردار قاسم 
س��لیمانی توسط نظامیان تروریست آمریکایی 
گفت: ما ب��ه دنبال کاهش تنش��ها در منطقه 
غرب آسیا هستیم و باید یک مسیر دیپلماتیک 
در ارتب��اط ب��ا ایران پیدا کنی��م.  وی در عین 
حال تاکید کرد که نگرانی ما وقوع یک جنگ 
گسترده در خاورمیانه است. البته وی اشاره ای 
به ماهیت جنایتکارانه آمریکا نکرده اس��ت که 
بر گرفته از ماهیت ضد بش��ری و تروریس��تی 
و وقاه��ت رژیم س��لطنتی انگلیس اس��ت که 

همچنان در قالب پادشاهی اداره می شود. 
ادعاهای انگلیس��ی ها در حالی مطرح می شود 
که »لیندسی گراهام« سناتور جمهوری خواه 
ایال��ت کارولینای جنوبی روز دوش��نبه گفت 
ک��ه وی در دیدار با »دونال��د ترامپ« رئیس 
جمهور آمریکا درب��اره هدف قرار دادن مراکز 
فرهنگی ایران به وی هش��دار داده است.این 

س��ناتور جمهوری خ��واه اضافه ک��رد که قرار 
دادن مراکز فرهنگی به عنوان اهداف نظامی، 
زیر سوال بردن کاری است که آمریکا درصدد 
انجام آن است. همچنین »رند »پال« سناتور 
ایالت کنتاکی و عض��و کمیته روابط خارجی 
مجلس سنا آمریکا در مصاحبه با شبکه »سی 
ان ان« ضم��ن انتق��اد از ترور س��پهبد حاج 
»قاسم سلیمانی« فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقالب اس��المی تأکید کرد که این 
یک »اقدام جنگی« بوده اس��ت. در این میان 
در اقدامی زیاده خواهانه وزیر خارجه فرانسه 
مدعی شد ایران باید از پاسخ دادن به آمریکا 
در واکنش به ترور فرمانده نیروی قدس سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی خودداری کند.
از س��وی دیگ��ر در پی تهدی��دات ایران برای 
گرفتن انتقام س��خت خون س��پهبد »قاس��م 
سلیمانی«، وزیر خارجه آمریکا در این شرایط 
دس��ت به دامان عربس��تان شد و در یک پیام 
توییت��ری بر اهمیت روابط ریاض-واش��نگتن 
ب��رای مقابل��ه با ای��ران تأکید ک��رد. »مایک 

پامپئو« وزیر امور خارجه آمریکا در یک پیام 
توییتری به دیدار با »خالد بن سلمان« معاون 
وزیر دفاع عربس��تان اش��اره کرد که در رأس 

هیئتی سعودی، وارد آمریکا شد.
از س��وی دیگ��ر دونالد ترام��پ رئیس جمهور 
آمری��کا در مصاحب��ه با یک برنام��ه رادیویی 
در این کش��ور ب��ار دیگر به دف��اع از عملیات 
تروریس��تی آمریکا در به ش��هادت رس��اندن 
فرمانده نیروی قدس س��پاه پاسداران انقالب 
اس��المی پرداخت و گفت: باید ۲۰ سال قبل 
این کار انجام می ش��د. ترامپ گفت: »این کار 
باید 1۵ سال یا ۲۰ سال قبل انجام می شد. او 
)س��ردار شهید قاسم سلیمانی( به طور خاص 
او رهب��ر واقعی نظام��ی آنها )ای��ران( بود، او 
تروریست است و توس��ط رئیس جمهور اوباما 
به عنوان تروریست شناخته شد اما اوباما هیچ 
کاری درباره او نکرد البته به جز اینکه به انها 
1۵۰ میلی��ارد دالر داد و حت��ی 1.۸ میلیون 
دالر پ��ول نق��د ب��ه آنه��ا داد. رئیس جمهور 
)ج��ورج( بوش )پس��ر( ه��م باید او )س��ردار 

س��لیمانی( را هدف قرار می داد«.به ادعای او، 
سردار س��لیمانی عامل اصلی کشته و مجروح 
شدن نظامیان آمریکایی در عراق بعد از جنگ 
س��ال ۲۰۰۳ بود. رئیس جمهور آمریکا مدعی 
ش��د: »ما فرص ه��دف ق��رار دادن او را پیدا 
کردی��م و این کار را کردیم و اکنون به خاطر 
ای��ن کار، خیلی امن تر ش��ده ایم. ما خواهیم 
دی��د که آیا )ایران( پاس��خی خواهد داد یا نه 
البته شما دیده اید که من گفته ام پاسخ ما )به 

انتقام جویی ایران( چه خواهد بود«.
از سوی دیگر »تولسی گابارد« نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا و عضو کنگره 
این کش��ور ضمن هش��دار درباره تبعات ترور 
س��ردار س��پهبد »قاس��م س��لیمانی« گفت: 
»همین حاال باید نظامیان مان را از س��وریه و 
عراق ب��ه خانه برگردانیم«. برخی منابع اعالم 
کردند آمریکا برای همه کشتی ها و شناورهای 
دریایی خود در آبراه ه��ای منطقه خاورمیانه، 
درب��اره احتمال حمل��ه تالفی جویان��ه ایران 

هشدار صادر کرد.
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وقاهت انگلیسی 
همسویی رژیم سلطنتی بریتانیا با ادعاهای آمریکا در ترور سردار شهید سلیمانی


