
هواپیمایی امارات تکذیب کرد
شرکت هواپیمایی امارات  اعالم کرد که هیچ گونه 
تغییری در مسیر پروازهای آن در آسمان ایران رخ 

نداده است.
ش��رکت هواپیمایی ام��ارات هرگونه تغییر مس��یر 
پروازه��ای آن در آس��مان ایران را رد کرد.ش��بکه 
س��عودی العربیه گزارش کرد که هواپیمایی امارات 
هرگونه تغییر مسیر پروازهای خود در حریم هوایی 
ایران را تکذیب کرد. پیشتر برخی رسانه ها گزارش 
دادند که ش��رکت هواپیمایی ام��ارات و فالی دبی 
همزمان با حمالت موش��کی تالفی جویانه ایران به 
پایگاه آمریکا در ع��راق، پروازهای خود به بغداد را 

لغو کرده است.  فارس

سفارت ایران تکذیب کرد
سفارت جمهوری اسالمی ایران در دهلی،  هرگونه 
اظهارات منتس��ب به »علی چگنی« سفیر ایران در 
هند در خصوص نقش کشورهای ثالث برای کاهش 
تنش  را تکذیب و موارد ذکر شده در برخی رسانه ها 
را خبرسازی جعلی عنوان کرد.این سفارتخانه اعالم 
کرد:در حاش��یه مراسمی که با حضور برخی سفرا، 
مقامات محلی، س��ازمان های مردم نهاد و نخبگان 
و مدی��ران رس��انه که به منظور اع��الم همدردی و 
همبس��تگی ب��ا دول��ت و ملت جمهوری اس��المی 
ایران و امضای دفتر یادبود ش��هادت س��ردار رشید 
اسالم س��پهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در محل 
س��فارت ایران در دهلی نو حضور یافتند، در پاسخ 
به درخواس��ت برخی حاضران ضمن تش��ریح ابعاد 
جنایت آمریکا در به شهادت رساندن قهرمان بزرگ 
مبارزه با تروریسم شهید  سلیمانی، بر پاسخ قاطع، 
مش��روع و بازدارنده جمهوری اسالمی ایران به این 
جنایت بر اساس خواست مردم تاکید و مواضع پس 
از  اقدام س��حرگاه امروز علیه پایگاه نظامی آمریکا 

عینا تشریح شد.  مهر

پیام تسلیت ایران 
سخنگوی وزارت امور خاجه ایران از سانحه سقوط 
هواپیمای مس��افربری خطوط هوای��ی اوکراین در 
ته��ران عمیقا ابراز تأس��ف کرد و به م��ردم ایران، 
دول��ت و مل��ت اوکرای��ن و خان��واده جانباختگان 

تسلیت گفت.
 سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اس��المی ای��ران با ابراز تاس��ف عمیق از 
سانحه سقوط هواپیمای مسافربری خطوط هوایی 
اوکرای��ن در ته��ران را ک��ه منجر به ج��ان باختن 
جمعی از هموطنان ایرانی و ش��هروندان خارجی به 
وی��ژه اوکراینی ش��د به مردم ای��ران، دولت و ملت 
اوکراین و خانواده جانباختگان این سانحه دردناک 

تسلیت گفت.   ایسنا

اخبار

تاکید چین و روسیه بر حل سیاسی برجام
معاون��ان وزرای خارجه چین و روس��یه در گفت و 
گ��وی تلفنی خود ب��ر حل سیاس��ی و دیپلماتیک 

مساله هسته ای ایران تاکید کردند.
 »مائ��و جائو ش��ی« مع��اون وزیر خارج��ه چین با 
همتای روس خود درباره مس��اله هس��ته ای ایران 
تلفنی گف��ت و گو کرد.دو طرف در این گفت و گو 
تاکی��د کردند در وضعیت کنون��ی، حفظ و اجرای 
برج��ام بس��یار مهم اس��ت، دو ط��رف همچنین از 
س��ایر طرف های برج��ام خواس��تند ضمن حفظ 
خویشتنداری، در چارچوب کمیته مشترک برجام، 

اختالفات موجود را حل کنند.
معاونان وزرای خارجه چین و روس��یه اعالم کردند 
به ادامه همکاری های راهبردی نزدیک خود ادامه 
داده و به حل سیاس��ی و دیپلماتیک مساله هسته 
ای ایران کمک می کنند. جمهوری اس��المی ایران 
ش��امگاه یکش��نبه ۱۵ دی م��اه گام پنجم کاهش 
تعهدات هس��ته ای برجام را به طور رسمی برداشت 
و تعه��دات باق��ی مانده اش در چارچ��وب برجام از 
جمله درباره تعداد س��انتریفیوژها را کنار گذاشت. 
موض��ع ای��ران در تمام دوره زمانی پ��س از خروج 
ای��االت متح��ده از برج��ام این بوده اس��ت که در 
ص��ورت بهره مندی ایران از مناف��ع برجام تعهدات 
هم اجرایی خواهند ش��د و همواره امکان بازگشت 
به سطوح پیش��ین تعهدات برجامی وجود دارد به 
ش��رط آنکه تعهدات طرفین دیگر نیز اجرایی شود 
اما ش��رکای برجام در عمل و پس از خروج آمریکا 
هیچ مه��ارت و اراده ای آش��کاری ب��رای حل این 
موض��وع ارائه نداده اند. با این ح��ال مقامات ایرانی 
حس��اب چین و روسیه را از سایر طرف های برجام 
جدا کرده و گفته اند با این دو کشور در هماهنگی 

هستند.  ایرنا

گزارش

 ایران به دنبال تنش و جنگ نیست
س��فیر ایران در انگلیس با اشاره به اینکه حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی 
آمریکا برای دفاع از خود و طبق منشور سازمان ملل صورت گرفته است، تصریح 
کرد: ایران به دنبال تنش و جنگ نیس��ت. حمید بعیدی نژاد با انتشار پیامی 
در توییتر افزود: نیروهای مس��لح ما آماده هس��تند تا با قدرت به علیه هرگونه 

ماجراجویی پاسخ دهند.وی همچنین یادآور شد که مردم و دولت ایران به طور 
کامل پشت نیروهای مسلح خود هستند.روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
بامداد چهارش��نبه از شلیک ده ها موشک بالستیک به سمت پایگاه عین االسد آمریکا 
واقع در استان االنبار عراق خبر داد.براساس اطالعیه روابط عمومی سپاه انقالب اسالمی 
ده ها موش��ک زمین به زمین  به این پایگاه آمریکایی اصابت کرده اس��ت.انفجارها در 
پایگاه عین األسد مهیب گزارش شده است.وزیر امور خارجه انگلیس از ایران خواست تا 

آنچه او حمله موشکی خطرناک به پایگاه نظامی آمریکا خواند را تکرار نکند.  مهر

همبستگی سوریه با حق ایران برای مقابله با آمریکا
در پی افزایش تنش ها در خاورمیانه، وزیر خارجه سوریه با ایران برای دفاع از 
خود در مقابل تهدیدات آمریکا اعالم همبستگی کامل کرد. ولید معلم، وزیر 
خارجه س��وریه ضمن انتقاد از آمریکا برای تشدید تنش ها در منطقه اعالم 
کرد دمش��ق با حق ایران برای پاس��خ دادن به تجاوز آمریکا ابراز همبستگی 

کامل می کند. شبکه االخباریه با استناد به بیانیه وزارت خارجه سوریه گزارش 
داد: سوریه همبستگی کامل خود را با ایران اعالم می دارد و بر حق این کشور برای 
دف��اع از خود در مقابل تهدیدات و حم��الت آمریکا بار دیگر تائید می کند و آمریکا 
را مس��ئول تمامی پیامد های )این حوادث( می داند. پیش��تر نیز دولت دمشق ترور 
سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران به دست نیرو های تروریستی آمریکا 
در ف��رودگاه بغداد را به ش��دت محکوم کرد. مردم حمص نی��ز در حمایت از ایران 

تظاهرات ضد آمریکایی برگزار کردند.  باشگاه خبرنگاران

از پاسخ موشکی ایران به آمریکا اطالع داشتیم
سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق طی بیانیه ای اعالم کرد که ایران 
بغ��داد را در جریان حمله موش��کی امروز به مقرهای آمریکای��ی قرار داده بود. 
س��رتیپ »عبدالکریم خلف«، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق طی 
بیانیه ای درباره حمله موشکی امروز سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در پاسخ 

به شهادت سردار سپهبد »قاسم سلیمانی« فرمانده نیروی قدس سپاه و شماری 
از همرزمانش در بغداد، توضیح داد. وی گفت: ما پیام ش��فاهی و رس��می ایران درباره 
پاس��خگویی به ترور س��لیمانی را دریافت کردیم و فورا، درباره این حمله به فرماندهان 
نظامی عراق هش��دار دادیم تا احتیاط های الزم را رعایت کنند. تاکنون هیچ گزارش��ی 
درباره خسارات جانی احتمالی از سوی طرف عراقی و همچنین نیروهای ائتالف دریافت 
نکرده ایم. سرتیپ خلف در ادامه گفت که نخست وزیر عراق تماس های داخلی و خارجی 

متعددی برای مهار این مسئله و عدم ورود به جنگی باز برقرار کرد.  فارس

رهب��ر انص��اراهلل یمن ضمن اع��الم اینکه در 
مقدمه دش��منان امروز امت اس��الم آمریکا و 
رژیم صهیونیس��تی قرار دارن��د، تصریح کرد، 
ای��ران همواره در رأس مقابل��ه با آمریکا قرار 
داشته و پاسخ موش��کی این کشور حکیمانه 

بوده است.
 »عبدالملک الحوثی« رهبر جنبش انصاراهلل 
یمن به مناس��بت »روز شهید« در این کشور 
س��خنرانی کرد و گفت، امس��ال روز شهید با 

تحوالت و اتفاقات زیادی همراه بود.
وی ضمن تالوت آیه )هرگ��ز گمان مبر آنها 
که در راه خدا کشته شده اند، مردگانند؛ آنها 
زنده هس��تند و نزد پروردگارشان روزی داده 
می شوند ( به تفسیر این آیه پرداخت و تأکید 
کرد، شهدا همیشه زنده هستند و از درجات 
بسیار باال نزد پروردگار برخوردارند.بر اساس 
گزارش شبکه »المس��یره«، الحوثی در ادامه 
گف��ت، متغیرهای س��االنه به نف��ع »بندگان 
مس��تضعف خداوند« در یمن و مابقی منطقه 
روند صع��ودی به خ��ود گرفته اس��ت.رهبر 
انص��اراهلل ضمن اع��الم اینکه امت اس��الم با 
دشمنانی آشکار روبرواست، افزود، در مقدمه 
این دش��منان،  آمریکا و اسرائیل هستند که 
با توطئه های ش��یطانی ب��ه دنبال ضربه زدن 

به امت اس��الم هستند، آنها پیشوایان کفر در 
عص��ر حاضرند.عبدالملک الحوثی به جنایات 
آمری��کا در عراق ه��م پرداخت و ب��ه عنوان 
شاهد مثال به وقایع زندان »ابوغریب« اشاره 

کرد.
وی ادامه داد، ش��ر آمریکا حتی به ملت های 
غیراسالمی هم رسیده که از جمله آن می تواند 
به بمباران ش��یمیایی ژاپ��ن و جنگ ویتنام 
اش��اره کرد.الحوثی گفت: آی��ا می توان آنچه 
آمریکا در عراق، افغانس��تان و فلسطین انجام 
داده فراموش کرد؟ آمریکا همواره از اسرائیل 
حمایت نامحدود ک��رده و در هر آنچه که بر 
سر فلسطین آمده، نقش آمریکا واضح است.

وی ادامه داد، ملت و کش��وری پیدا نمی شود 
که آمریکا به شکلی خصمانه و استکباری در 
آنجا نباش��د. اگر مداخله آمری��کا و مدیریت 
جنگ یمن به دس��ت این کشور نبود اتفاقات 
یمن هم رخ نمی داد،نق��ش آمریکا در حمله 
یمن نقش��ی اساس��ی و محوری اس��ت.رهبر 
انصاراهلل سپس تأکید کرد، برخی قدرت ها در 

کشورهای مختلف آنچنان تابع هستند که به 
ملت های خود اجازه برگزاری تظاهرات علیه 

رژیم صهیونیستی را نمی دهند.
الحوثی گفت:اگر تس��لیم تبعی��ت در مقابل 
آمریکا و اس��رائیل شویم جوهر و اصل اسالم 
را از دست داده ایم.این منافقان و خیانتکاران 
هس��تند که تس��لیم آمریکا شده اند و دشمن 
هر کس��ی که دشمن آمریکاس��ت و دوست 
هر کس��ی که دوس��ت آمریکاست، می شوند.

وی ضم��ن اع��الم ای��ن موضوع ک��ه »ما در 
مرحله آزمایش الهی قرار داریم« تأکید کرد، 
تبعی��ت از آمریکا امت اس��الم را از کرامتش 
دور خواه��د کرد و صادق بودن با تابع آمریکا 
ب��ودن جور در نمی آید.الحوثی س��پس اعالم 
ک��رد: ما با واقعی��ت حمله ب��ه منطقه روبرو 
هس��تیم، این آمریکاس��ت که به س��مت ما 
آمده است؛ ما کس��انی نیستیم که با کشتی 
ب��ه آمریکا حمله کنیم، به م��ردم آن تعرض 
کنیم، ثروت هایش را بدزدیم و برای خود در 
آنجا پایگاه نظامی بس��ازیم.وی تصریح کرد: 

کدام کش��ور عربی وج��ود دارد که آمریکا در 
امور سیاس��ی آن مداخله نکرده باشد؟ کدام 
کشور اسالمی وجود دارد که آمریکا علیه آن 
توطئه نکرده باش��د؟  آمریکا به کس��انی که 
تابع و تسلیمش هستند مانند نظام سعودی، 

احترام نمیگذارد.
رهبر انصاراهلل افزود: مردم در آمریکا از نادانی 
دونالد ترامپ  صحبت می کنند اما رسانه های 
س��عودی او را تمجی��د می کنند!وی س��پس 
گفت: آمریکا س��عودی را می دوش��د و از آن 
محافظت نمی کند اما چوپان گاو را می دوشد 
و از آن محافظ��ت می کند.رهب��ر انص��اراهلل 
»مقابله با هجمه فراگیر آمریکا و اس��رائیل« 
ب��ر امت اس��الم را از بارزترین مصادیق جهاد 
معرف��ی ک��رد.وی اف��زود: در مقاب��ل هجمه 
آمریکایی  دو مس��یر ب��رای امت وجود دارد؛ 
مس��یر اول توجیه و پش��تیبانی و مسیر دوم 
شکس��ت، سرزنش و ناامیدی است.وی تأکید 
کرد: عملی��ات جنایتکارانه اخی��ر آمریکا که 
فرمانده��ان مس��لمان، آزاده و ب��زرگ به نام 

»حاج قاس��م س��لیمانی« و »حاج ابومهدی 
المهن��دس« و همراهان آنه��ا را هدف گرفت 
تجاوز آش��کار آمریکا بود. آمریکا این حق را 
ندارد که هیچ عملیات نظامی در عراق انجام 
دهند و فرزندان و همس��ایگان آن را بکش��د.

الحوثی ادامه داد: در مقابل هر جنایت آمریکا 
کس��ی می آید و آن را توجیه می کند و طرف 
دیگری خواستار سکوت است، این خیانت به 
امت اس��ت. حضور نظامی آمریکا در راستای 
خدمت به توطئه هاست، استعمار را تثبیت و 

ملت های منطقه را سرکوب می کند.
وی گفت: آمریکا به عراق به عنوان یک کشور 
احترام نمی گ��ذارد، به خ��ون عراقی احترام 
نمی گ��ذارد و ب��رای خون اس��المی در هیچ 
کشوری اس��المی احترام قائل نیست. آمریکا 
در منطقه ما نفوذ کرده تا آنچه می خواهد در 
مورد هر کس��ی که می خواهد و در زمانی که 
می خواهد، انجام دهد بدون اینکه کسی از او 
انتقاد کند. وی ادامه داد: جمهوری اس��المی 
ای��ران از زم��ان پیروزی انقالب اس��المی در 
زمین��ه مقابله با آمریکا در صدر قرار داش��ته 
است.ش��لیک موش��کی ایران ب��ه پایگاه های 
آمریکایی بر اس��اس معادله اسالمی-قرآنی و 

موضع حکیمانه انجام شد.

گزارش

پاسخ قاطع ایران به تروریسم دولتی آمریکا که به شهادت 
پیش��گامان مبارزه با تروریسم منجر ش��ده بود، تحصین 
دوس��تان و هراس دش��منان را به همراه داش��ت چنانکه 
کش��ورهای غربی سراس��یمه خواس��تار عدم تک��رار این 

پاسخ ها از سوی ایران شدند. 
در اقدامی منفعالنه و التماس گونه برای عدم تکرار پاسخ 
قاطع ایران به تروریس��م آمریکایی، وزارت خارجه آلمان 
و فرانسه و مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا انتقام 
موش��کی ایران از تروریس��ت های آمریکای��ی در عراق را 

محکوم و آن را نمونه تنش زایی خواندند. 
»هایک��و ماس« وزیر خارجه آلمان با محکوم کردن انتقام 
موش��کی ایران از تروریست های آمریکایی در عراق گفت: 
از ای��ران می خواهی��م که از گام های بع��دی که منجر به 
تنش زایی بیش��تر می ش��ود، اجتناب کن��د.وزارت خارجه 
فرانسه هم عملیات موشکی ایران در پاسخ به ترور سپهبد 
س��لیمانی و هدف ق��رار دادن دو پای��گاه آمریکا در عراق 
را محکوم ک��رد.در همین حال »جوزپ بورل« مس��ئول 
سیاس��ت خارج��ی اتحادیه اروپ��ا با ادعای اینک��ه انتقام 
موش��کی ایران »نمونه ای از تنش زایی« است، گفت تندتر 
کردن مارپیچ خش��ونت به نفع هیچ کس نیس��ت.حمالت 
کوبنده موشکی سپاه پاسداران انقالب اسالمی به مواضع 
ارتش ترویس��تی آمریکا در عراق بازتاب گس��ترده ای در 
میان مقامات آمریکایی داشته استسناتور باب منندز عضو 
ارش��د کمیته روابط خارجی س��نای آمری��کا در بیانیه ای 
درب��اره حمالت موش��کی ای��ران به پایگاه های س��ربازان 
آمریکایی درعراق نوش��ت:"ما ش��اهد تش��دید خطرناک 
)اوضاع( هس��تیم که مس��تقیما آمریکایی ها و منافع ملی 
آمری��کا را تهدید می کند. من قویا اقدامات دولت ایران را 
محکوم می کنم و از س��ران آن می خواهم خویش��تنداری 
نشان دهند.شبکه آمریکایی سی ان ان تاکید کرد آمریکا 
ای��ن موضوع را ثبت خواهد کرد که این دونالد ترامپ بود 

که خاورمیانه را از دست داد.
س��ناتور دموکرات تام یودال در پیام��ی در صفحه توئیتر 
خود نوشت برای امنیت نیروهایمان که در راهی خطرناک 

هستند دعا می کنم و فکرم با خانواده های آنهاست. 
رئی��س جمهور باید این چرخه تنش زایی خش��ونت آمیز 
را پای��ان دهد. مردم آمریکا یک جنگ مرگبار بدون مجوز 
را با ای��ران نمی خواهند. تنها کنگره می تواند مجوز جنگ 
بدهد. ایله��ان عمر نماینده دموکرات آمریکا در پیامی در 
صفحه توئیتر خود نوشت بیایید برای نیرو های آمریکایی 
دعا کنیم که در مسیری خطرناک در عراق هستند.نانسی 
پلوس��ی رئیس مجلس نماین��دگان آمریکا گفت با معاون 
رئی��س جمهور آمریکا صحبت کردم و در جریان جزئیات 
حمله قرار گرفتم.س��خنگوی س��ابق پنتاگون در گفتگو با 
ش��بکه سی ان ان گفت ایران حمله به پایگاه های آمریکا 
در عراق را با اس��تفاده از نیروه��ای اصلی خود و از خاک 
خود انجام داد تا به آمریکا نشان دهد توان آسیب زدن به 

نیروهای این کشور را دارد.
وزارت ام��ور خارجه آمریکا در صفحه توئیتر خود به زبان 
فارسی نوشت:» استفانی گریش��ام، سخنگوی کاخ سفید 
اعالم کرد ما از گزارش حمله به تأسیس��ات نظامی ایاالت 

متحده در عراق آگاهیم. رئیس جمهوری آمریکا نیز اطالع 
یافته و وضعیت فعلی را به دقت زیر نظر دارد، و مش��غول 

مشاوره با تیم امنیت ملی خود است.«
کریس مورفی س��ناتور دموکرات آمریکایی گفت: مس��اله 
مقتضی آن اس��ت که دولت ترامپ ج��رأت به خرج داده 
و اذعان کند که اس��تراتژی افزایش تنش با ایران شکست 
خورده اس��ت.پل مک لی��ری، خبرنگار فارن پالس��ی در 
حس��اب توئیتری خود به نقل از مقامات پنتاگون نوشت: 
نشست خبری وزیر دفاع آمریکا که گفته می شد قرار است 
درباره حمله موش��کی ایران برگزار ش��ود لغو شده است. 
استرالیا با انتش��ار بیانیه ای فوری اعالم کرد از نزدیک در 
حال ارزیابی آخرین وضع نیروهای نظامی کش��ورمان در 
عراق و خاورمیانه هستم.ش��بکه تلویزیونی المیادین اعالم 
کرد مسرور بارزانی نخس��ت وزیر منطقه کردستان عراق 
گف��ت راه هایی را برای کاهش تنش )بین ایران و آمریکا( 

پیشنهاد داده است.
ش��بکه تلویزیون��ی العالم گزارش داد وزی��ر انرژی امارات 
اع��الم کرد اوضاع کنونی جنگ نیس��ت. اگر کمبودی در 
ارائه نفت به وجود آید, اوپک وارد عمل خواهد شد.شبکه 
تلویزیون��ی المیادین اعالم کرد ش��اخص مه��م نیکی )از 
شاخص های( بورس توکیو پس از حمله موشکی به پایگاه 
عین االس��د آمریکا در عراق؛ دو ممیز چهار دهم درصد از 
ارزش خود را از دس��ت داده است. کره جنوبی اعالم کرد 
درحال دریافت گزارش هایی مبتنی بر واقعیت اس��ت و با 
دقت اوضاع را زیرنظر دارد.گروه های مختلف فلسطینی با 
ص��دور بیانیه ای اعالم کردند، ت��رور فرمانده نیروی قدس 
س��پاه ایران که با تحریک رژیم صهیونیس��تی انجام شد 
حکایت از عمق بحران راهبردی آمریکا و این رژیم داشت. 
همچنین سخنگوی کمیس��یون اروپا گفت، اتحادیه اروپا 
درب��اره تهدید رئیس جمهور آمری��کا علیه اماکن فرهنگی 

ایران، اظهارنظری نخواهد کرد.
در پ��ی اولی��ن واکن��ش تالفی جویان��ه ای��ران ب��ه اقدام 
تروریس��تی اخیر واشنگتن در به شهادت رساندن سپهبد 

»قاسم سلیمانی«، رهبران کش��ورهای جهان ضمن ابراز 
نگرانی خواستار خویش��تنداری شدند.»وینستون پیترز« 
نخس��ت وزیر موقت نیوزیلن��د اعالم کرد ک��ه دولت این 
کشور از تش��دید خصومت ها در منطقه غرب آسیا نگران 
است و خواستار خویشتنداری و دیپلماسی شد. نیوزیلند 
حدود 4۵ پرسنل نظامی در اردوگاه »التاجی« در نزدیکی 
بغداد دارد که ظاهراً نظامیان عراقی را تحت آموزش قرار 
می دهن��د. وزی��ر خارجه انگلیس با محکوم کردن پاس��خ 
موش��کی ایران به آمری��کا، درباره گزارش ه��ا از تلفات و 

استفاده شدن موشک های بالستیک ابراز نگرانی کرد.
هاس رئیس اندیشکده »ش��ورای روابط خارجی آمریکا« 
در پیامی توئیتری درباره حمله موش��کی ایران به مواضع 
آمریکایی ها به دونالد ترامپ توصیه کرد، خود را برای رفع 
تحریم ه��ای ایران آماده کند. ش��رمن معاون وزیر خارجه 
آمری��کا در دول��ت »باراک اوباما« از اولی��ن توئیت دونالد 
ترامپ درباره حمله موش��کی ایران ب��ه مواضع آمریکا در 
عراق و تاکید او بر اینکه »همه چیز خوب بوده«، به شدت 

انتقاد کرده است.
س��اعاتی پ��س از واکن��ش موش��کی ای��ران و حمل��ه به 
مهم تری��ن پایگاه آمری��کا در عراق، ارت��ش آمریکا تدابیر 
امنیت��ی در پایگاه های نظامی خ��ود در منطقه را افزایش 
داد.رئیس جمهور آمریکا در اولین واکنش خود به پاس��خ 
موشکی جمهوری اسالمی ایران، گفت واشنگتن در حال 
ارزیابی خس��ارات و تلف��ات احتمالی اس��ت.در این میان 
وزرای ام��ور خارجه ای��ران و ترکی��ه در گفتگویی تلفنی 
آخرین تحوالت منطقه به ویژه پس از پاس��خ مش��روع و 
قاطع ایران به پایگاه نظامیان آمریکایی در عراق را بررسی 
کردن��د. وزرای خارج��ه اتریش و مال��زی در تماس های 
تلفن��ی جداگانه ب��ا وزیر امور خارجه جمهوری اس��المی 
ای��ران گفتگ��و و در خصوص آخرین تح��والت جاری در 

منطقه رایزنی و تبادل نظر کردند. 
جان کربی، س��خنگوی س��ابق پنتاگون در گفتگو با این 
ش��بکه اعالم کرد ای��ران حمله به پایگاه ه��ای آمریکا در 

عراق را با اس��تفاده از نیرو های اصلی خود و از خاک خود 
انج��ام داد تا به آمریکا نش��ان دهد توان آس��یب زدن به 
نیرو های این کشور را دارد. »آنه گرت کرامپ-کارن باوئر« 
وزیر دف��اع آلمان در واکنش به حمله موش��کی ایران به 
پایگاه ه��ای آمریکا در عراق گف��ت: آلمان این حمله را به 

قوی ترین شکل ممکن رد می کند.
از س��وی دیگر یک��ی از اعضای فراکس��یون حزب اهلل در 
پارلمان لبنان به پاس��خ موشکی ایران واکنش نشان داد و 
صب��ح امروز را صبح محور مقاومت و وفاکنندگان به عهد 
توصیف کرد.منابع عراقی می گویند، پاس��خ موشکی ایران 
به تمامی آمریکایی ها فهماند که دیگر در امنیت نیس��تند 
و باید از عراق خارج ش��وند. وزیر خارجه چین در واکنش 
به انتقام موش��کی ایران از ترور س��ردار س��لیمانی، گفت 
تش��دید تنش ها در غرب آس��یا به نفع هیچکسی نیست. 
دبیرکل ناتو با انتش��ار پیامی در توئیتر به انتقام س��خت 
موش��کی ایران از آمری��کا واکنش نش��ان داد. در همین 
حال نخس��ت وزی��ر انگلیس به بمباران اخی��ر پایگاه های 
آمریکایی در عراق از س��وی سپاه پاسداران واکنش نشان 
داد.از سوی  وزیر امورخارجه پاکستان در واکنش به اقدام 
مقابله جویانه جمهوری اس��المی ای��ران در برابر عملیات 
جنایتکارانه ارتش تروریست آمریکا در به شهادت رساندن 
س��ردار قاسم سلیمانی و جمعی از همرزمان ایشان گفت: 
اس��الم آباد بر نقش آفرینی ش��ورای امنیت سازمان ملل 
برای تنش زدایی میان ای��ران و آمریکا تاکید دارد.رئیس 
کمیس��یون اروپا در واکنش به تح��والت اخیر در منطقه، 
خواس��تار پایان فوری تنش ها و ایجاد ش��رایط الزم برای 
انج��ام مذاک��ره میان تهران و واش��نگتن ش��د. همچنین  
»یحیی سریع« س��خنگوی نیروهای مسلح یمن عملیات 
موشکی س��پاه ایران علیه پایگاه »عین االسد« آمریکا در 

عراق را تبریک گفت.
بر اساس گزارش شبکه »المسیره«، سریع در ادامه گفت: 
ب��ا تم��ام آزادگان جهان و در موضع��ی واحد علیه حضور 
آمریکا در منطقه و دفاع از ملت و کش��ورمان علیه حمله 
آمریکایی-س��عودی ایستاده ایم.برخی مقامات ارشد روس 
در واکنش به حمله موشکی ایران به مواضع تروریست های 
آمریکا در عراق و حماقت مجدد س��ران کاخ سفید گفتند 
هرگون��ه اقدام نس��نجیده در قبال ایران ب��رای ترامپ در 
انتخاب��ات 2020 هزینه خواهد داش��ت. ب��ه دنبال حمله 
موش��کی بامداد چهارشنبه ایران به اهداف تروریست های 
آمریکا در عراق برخی مقامات ارشد روسیه واکنش نشان 
دادند.»کنستانتین کوساچف « رئیس کمیته شورای روابط 
خارجی فدراسیون  روسیه نیز گفت: »امیدواریم واشنگتن 
اکنون س��ر عقل آمده باشد که نه به حمله موشکی، بلکه 
به اظهارات رس��می تهران توجه کند. تهران گفت پاس��خ 
متناسب داده است.« »فرانتس کلینتسویچ « عضو کمیته 
دفاعی ش��ورای فدراسیون روس��یه نیز گفت:»مردم ما در 
منطق��ه و البته در معرض خطر هس��تند. ما به نوعی باید 
آن ها را دیر ی��ا زود از آنجا تخلیه کنیم باید هواپیماها را 
نیز منحرف کنیم. افراد مس��ئول امنیت مسافران  این کار 
را بطور خودکار انجام می دهند، زیرا موشک ها در منطقه 

به پرواز درآمده اند.«
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تحسین دوستان، حیرت دشمنان  از وعده صادق مردان حق
پاسخ مقتدرانه ایران به تروریسم دولتی آمریکا خبر یک جهان شد 

رهبر انصاراهلل یمن تاکید کرد 

شلیک ایران به پایگاه  آمریکا بر اساس موضعی حکیمانه


