
سفر هیأتی ۱۰ نفره از کانادا به ایران 
س��خنگوی وزارت خارج��ه گفت: هی��أت ۱۰ نفره 
از کانادا برای رس��یدگی به ام��ور قربانیان کانادایی 

سقوط هواپیمای اوکراینی عازم ایران هستند.
س��ید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه 
در خصوص آخرین تحوالت مربوط به رسیدگی به 
س��انحه هوایی اخیر اظهار داشت: طبق هماهنگی 
انجام ش��ده بین وزارت امور خارج��ه های ایران و 
کانادا یک هیأت ده نفره کانادایی برای رس��یدگی 
به امور قربانیان کانادایی حادثه تاس��ف بار سقوط 

هواپیمای اوکراینی عازم ایران هستند. 
موس��وی تاکید ک��رد: جمهوری اس��امی ایران از 
هیچ کمکی برای تس��هیل امور مربوط کشورهایی 
که اتباع آنها در ای��ن حادثه غم انگیز دچار حادثه 
ش��ده اند دری��غ نخواهد ک��رد و نتایج بررس��یهای 
فن��ی هم  بر اس��اس مقررات ایکائو و با مش��ارکت 
نمایندگان اوکراین، بوئینگ و با حضور متخصصان 
ناظر از س��ایر کش��ورهای خس��ارت دی��ده پس از 
تکمیل به طور شفاف به اطاع عموم خواهد رسید. 

 فارس 

رایزنی تلفنی وزرای خارجه ایران و قطر
وزرای امور خارجه جمهوری اس��امی ایران و قطر 
در گفت وگویی تلفنی در خصوص آخرین تحوالت 
منطقه ای و س��ایر موضوعات م��ورد عاقه رایزنی 

کردند.
محمد ج��واد ظریف و محمد ب��ن عبدالرحمن بن 
جاسم آل ثانی وزرای امور خارجه جمهوری اسامی 
ای��ران و قطر در یک گفتگ��وی تلفنی در خصوص 
آخرین تحوالت منطقه ای و سایر موضوعات مورد 
عاقه رایزنی و تبادل نظر کردند. وزیر خارجه قطر 
ش��نبه ۱۴ دی ماه نیز به تهران س��فر و با ظریف و 

دیگر مقامات ایرانی گفت وگو کرد.
وزیران خارجه دانمارک و کانادا نیز با ظریف تلفنی 

گفت وگو کردند.  باشگاه خبرنگاران 

دست رد فرانسه به سینه ترامپ
فرانس��ه درخواس��ت دونالد ترام��پ، رئیس جمهور 
آمریکا برای خروج از توافق هس��ته ای برجام را رد 

کرد. 
رئیس جمهور آمری��کا گفت: توافق بس��یار معیوب 
برجام به زودی منقضی می شود و مسیری روشن و 
س��ریع برای دستیابی ایران به گریز هسته ای فراهم 
می آورد. ایران باید از بلندپروازی های هسته ای خود 
دست برداشته و به حمایت از تروریسم پایان دهد.

وی اضاف��ه ک��رد: وقت آن رس��یده تا پادش��اهی 
متحده )انگلیس(، آلمان، فرانس��ه، روس��یه و چین 
این واقعی��ت را درک کنند. آها االن باید از بقایای 
توافق هسته ای یا برجام جدا شوند و همه ما باید با 
یکدیگر برای رسیدن به توافقی که دنیا را به مکانی 
امن ت��ر و صلح آمیزت��ر حرکت می کن��د، همکاری 
کنیم. آگنه وان در موهل، سخنگوی وزارت خارجه 
فرانسه در بیانیه ای بر پایبندی این کشور به برجام 

تأکید کرده است. 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی فرانسه گفت: فرانسه 
به چارچوب توافق هس��ته ای حاصل ش��ده در وین 
متعهد اس��ت. وی همچنین گفت فرانسه همکاری 
با س��ایر طرف های توافق )ش��امل انگلیس، آلمان، 

روسیه، چین و ایران( را ادامه می دهد.  ایسنا 

ترامپ دروغگویی حرفه ای است، بزودی 
خسارت آمریکایی ها روشن می شود

تحلیلگرعربی سرش��ناس منطق��ه، اقدام ترامپ در 
انکار تلف��ات نظامی��ان آمریکای��ی در پایگاه عین 
االس��د پس از پاسخ موش��کی ایران را در راستای 
دروغگویی های او دانست و گفت، ترامپ دروغگویی 
حرفه ای است. بزودی حقیقت خسارت آنها روشن 

خواهد شد.
روزنام��ه فرامنطق��ه ای رای الیوم در بخش س��خن 
سردبیر خود به قلم »عبدالباری عطوان« به تشریح 
سخنان شب گذش��ته دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا در واکنش به حمله موشکی ایران به پایگاه 

آمریکایی در عراق پرداخت.
نویس��نده پنج دلیل برای اثب��ات دروغگویی مجدد 
ترامپ ذکر کرد: ۱- ترامپ، قبًا در واکنش به اقدام 
ایران در س��رنگونی پهپاد گلوب��ال هاوک آمریکایی 
بر فراز تنگه هرمز، در بیس��تم ژوئن گذش��ته، ادعا 
کرده بود که یک پهپاد ایرانی را به تافی آن پهپاد، 
سرنگون کرده است و وعده داد که ویدیویی را برای 
اثبات ادعای خود منتشر می کند، اما هنوز با گذشته 
چند ماه از آن اتفاق ما ویدیویی ندیدیم. ۲- ترامپ 
تاکی��د کرد که حمات هوای��ی تافی جویانه علیه 
ای��ران را ۱۰ دقیقه قبل از رس��یدن جنگنده ها به 
اهدافش��ان در عمق ایران لغو کرده اس��ت، اما هیچ 

دلیلی در اثبات ادعای خود ارائه نکرد. ایرنا 

اخبار

ترامپ خاورمیانه را به سمت فاجعه به پیش می برد
مس��ئول پیشین سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا در مقاله ای نوشت: ترامپ 
با ناآگاهی خود نش��ان داد که اهداف مش��خصی را دنب��ال نمی کند و فاقد 
اس��تراتژی معین در خاورمیانه بوده و این منطقه حس��اس را به سمت یک 

فاجعه به پیش می برد.
خاویر س��والنا با عنوان ترام��پ برلبه پرتگاه ایران نوش��ت: ترامپ با ناآگاهی 

خود نش��ان داد که اهداف مش��خصی را دنبال نمی کند و فاقد استراتژی معین در 
خاورمیانه بوده و این منطقه حساس را به سمت یک فاجعه به پیش می برد.

س��والنا در این مقاله می افزاید: قتل ژنرال س��لیمانی حرکتی تحریک آمیز، بی پروا 
و برخاس��ته از دیدی بس��ته بود. آمریکا با انجام اقدامی نسنجیده، سابقه خطرناکی 
از خود بر جای می گذارد که دش��منان این کش��ور نیز این توان را دارند که مشابه 

اینگونه عملیات را انجام دهند.  مهر 

ژاپن خواستار خویشتنداری واشنگتن در قبال ایران شد
نخس��ت وزیر ژاپن بار دیگر ضمن تأکید بر تاش توکیو برای تنش زدایی میان 
آمریکا و ایران و ثبات بخشی به منطقه غرب آسیا از واشنگتن خواست که در 

مقابل حمله تافی جویانه روز چهارشنبه ایران، خویشتنداری در پیش بگیرد.
آبه ش��ینزو تصریح کرد که توکیو همچنان ب��ه تاش های دیپلماتیک برای 

کاه��ش تنش ها می��ان ایاالت متحده آمریکا و ایران و ثبات بخش��ی به اوضاع 
منطقه ادامه می دهد. اظهارات این دیپلمات ژاپنی در حالی مطرح ش��ده اس��ت که 
تلویزیون دولتی ژاپن گزارش داد که آبه ش��ینزو نخس��ت وزیر ژاپن برنامه س��فر به 

منطقه خاورمیانه را مطابق برنامه پی می گیرد.
آب��ه در کنفرانس خبری خود تصریح کرد: ما به تمامی تاش های دیپلماتیک برای 
کاه��ش تنش ها و ثبات بخش��ی به اوضاع در خاورمیانه غرب آس��یاادامه می دهیم. 
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ترور سلیمانی برای ما دردآور بود
س��فیر روس��یه در لبنان، فرمانده نیروی قدس را دوست و دارای شخصیتی 
منحص��ر به فرد خواند و افزود: حضور آمری��کا در منطقه پس از این ترور با 

سختی های بزرگتری مواجه است و هیچ افق راهبردی برای آن نمی بینم.
الکساندر زاسپکین ادامه داد، باید بر روی جنایتی که سلیمانی و همراهانش 

را هدف گرفت متمرکز ش��ود و س��عی نش��ود دالیلی مانند اغراق در حمله به 
سفارت آمریکا  برای کم کردن بار این جنایت ارائه شود.

وی گف��ت: ترور در کل اقدامی محکوم اس��ت و ماحظاتی که آمریکایی ها دارند به 
ما مربوط نیس��ت این مس��ؤولیت خود آنهاست. سلیمانی دوس��ت و رفیق ما بود و 
ش��خصیتی منحصر به فرد داشت، بسیار به او احترام می گذاشتیم، با او در مقابله با 
تروریسم همکاری کردیم و ترور وی برای ما دردآور است. زاسپکین ادامه داد: پاسخ 

ایران به تجاوز آمریکایی حساب شده بود.  تسنیم 

تحلیلگر لبنانی-آمریکایی با انتش��ار ویدئویی گفته ترور 
س��ردار قاسم سلیمانی منطقه را ضد آمریکا متحد کرده 

است.
رانی��ا کالک درباره اق��دام دونالد ترام��پ، رئیس جمهور 
آمریکا برای صدور دس��تور ترور س��ردار سلیمانی گفت: 
اقدام عجیب ترامپ برای ترور س��ردار قاس��م سلیمانی 
منطقه را به نحو بی س��ابقه ای علی��ه آمریکا متحد کرده 

است.
وی در بخش دیگری از س��خنانش تصریح کرد: هر کس 

که می گوید جنگ با ایران آسان است، دروغ می گوید.
او درباره اقدام ترامپ برای ارسال هزاران نیرو به منطقه 
بعد از ترور س��ردار س��لیمانی گفت: اگر ش��ما ش��رکت 
تس��لیحاتی باش��ید، این برایتان خبری فوق العاده است، 

اما برای بقیه اینطور نیست.
کالک در بخش��ی از این ویدئو درباره س��ردار س��لیمانی 
گفت: س��لیمانی در داخ��ل ایران و در سراس��ر منطقه، 

یک قهرمان جنگی به ش��مار می رود که به خاطر کمک 
به شکس��ت داعش و القاعده در س��وریه و عراق مشهور 

است.
وی اضاف��ه ک��رد: »آمریکا او را به خاط��ر توانایی اش در 
تربیت ش��ریکانی برای ایران در کش��ورهای همسایه که 
مانع امپریالیس��م آمریکا، اس��رائیل و عربستان سعودی 

بودند، تهدید می دید.
تحلیلگر آمریکایی-لبنانی خاطرنش��ان ک��رد: مقام های 
آمریکای��ی ب��دون ش��واهد الزم ادع��ا می کنند س��ردار 
س��لیمانی در حال برنامه ریزی برای انجام حماتی علیه 
آمریکایی ها بود، اما طبق گفته نخست وزیر عراق، سردار 
س��لیمانی حامل پاس��خی به طرح سعودی برای کاهش 

تنش ها میان عربستان سعودی و ایران بود.
او همچنین اقدام آمریکا در ترور سردار سلیمانی را نقض 
قوانی��ن بین الملل و حاکمیت عراق و نوعی اعان جنگ 

خوانده است.  فارس 

تحلیلگر لبنانی:
ترور سردار سلیمانی منطقه را ضد آمریکا متحد کرده است

روزنام��ه آمریکایی یو .اس.ای تودی در گزارش��ی تأکید 
کرد با وجود اینکه ایران به تازگی در پاسخ به ترور ژنرال 
بلندپایه خود توس��ط نیروهای آمریکایی در بغداد اقدام 
به موشک باران مواضع آمریکایی ها در عراق کرده است، 
هنوز ن��اوگان آمریکا در خلیج فارس ی��ک هدف بالقوه 

برای موشک های ایرانی است.
ژن��رال بازنشس��ته جیمز اس��تراویدیس فرمانده ارش��د 
نیروه��ای ناتو در فاصله س��ال های ۲۰۰9 تا ۲۰۱3 که 
در تمام��ی رده های فرمانده��ی در منطقه خلیج فارس 
از جمل��ه فرماندهی یک ناو هواپیمابر- فعالیت کرده، در 
مصاحبه با روزنامه یو .اس.ای تودی تأکید کرده است که 
نظامیان و تأسیسات آمریکایی مستقر در منطقه اکنون 
به دلیل سیاس��ت »فش��ار حداکثری« ترامپ علیه ایران 

بیش از هر زمان دیگری در خطر حمله قرار دارند.
این ژنرال آمریکایی به یو .اس.ای تودی گفته است: ایران 
احس��اس می کند ک��ه از طرف آمریکا تحت فش��ار قرار 

گرفته و ب��ه همین دلیل به تهدی��د نیروهای آمریکایی 
ادامه خواهد داد.

دولت آمریکا بع��د از خروج از برجام که یک توافِق مورد 
تأیید ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد بود، عاوه بر از 
س��رگیری تحریم ها علیه ایران به اقداماتی تحریک آمیز 
مانن��د قرار دادن س��پاه پاس��داران انقاب اس��امی در 
فهرست س��ازمان های اصطاحاً تروریس��تی روی آورده 
است. واشنگتن در جدیدترین اقدام تحریک آمیز، در یک 
عملیات تروریس��تی سپهبد »قاسم س��لیمانی«، فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاسداران انقاب اسامی را در نزدیکی 
فرودگاه بغداد به شهادت رساند. به دنبال اقدام تروریستی 
رژیم آمریکا در به ش��هادت رساندن سردار شهید سپهبد 
قاس��م س��لیمانی، بامداد هجدهم دی ماه سپاه پاسدارن 
انقاب اس��امی از ش��لیک ده ها فروند موشک بالستیک 
به س��مت مواضع نیروهای آمریکایی در عراق )مش��خصاً 

پایگاه عین االسد( خبر داد. باشگاه خبرنگاران 

روزنامه آمریکایی:
ناوگان ما در خلیج فارس همچنان یک هدف برای ایران است

گزارش

ناظران سیاسی بر این باورند که هیمنه آمریکا در دنیا فرو 
ریخت تاکنون س��ابقه نداشت که پایگاه آمریکا مورد هدف 
قرار گیرد اما جمهوری اس��امی ایران ب��ا این اقدام خود، 
آمریکا را تحقیر کرد و پایگاه های آمریکا در ترس و وحشت 
هس��تند؛ به همین دلیل لحن ترامپ به یکباره تغییر کرد 
و دیگر خب��ری از آن همه ادعاهایی که این رئیس جمهور 
ن��ادان مطرح کرده بود نبود چرا ک��ه توانایی نظامی باالی 

ایرن به رخ آمریکا و دونالد ترامپ کشیده شد.
دونالد ترامپ در س��خنرانی دیروز خود با اشاره به حمات 
انتقام جویان��ه ایران علی��ه پایگاه های این کش��ور در عراق 
مدعی ش��د که هم��ه را از وقوع جنگی ب��زرگ نجات داده 

است.
دونالد ترامپ که ساعت ها پس از انجام حمله موشکی ایران 
به پایگاه های آمریکا در عین االس��د واکنشی از خود نشان 
داده بود در س��خنرانی بامداد جمعه خ��ود بار دیگر درباره 
ای��ن حمله گفت: ایرانی ها با ۱6 موش��ک م��ا را هدف قرار 
دادند ولی یک نفر هم کش��ته و زخمی نش��ده است من با 

آنکه آماده پاسخ بودم، کاری نکردم.
به عقیده تحلیلگران سیاس��ی، رئیس جمهور آمریکا ترجیح 
داده اس��ت که در فاصله کمتر از ۱۱ ماه مانده به انتخابات 
ریاست جمهوری، تلفات آمریکایی در حمله موشکی سپاه 
پاس��داران انقاب اسامی را صفر اعام کند تا بتواند بدون 
رویارویی مس��تقیم با ایران، خود را موقتاً از زیر فشار خارج 

کند.
ترامب در سخنرانی بامدادی خود در عین حال مدعی شده 
هم��ه را از جنگی بزرگ نجات داده اس��ت. رئیس جمهور 
آمری��کا همچنین گفت که از اقدام برای آنچه وی مبارزه و 
نابودی تروریس��م و تندروی اسامی خواند، دست نخواهد 

کشید.
بامداد روز چهارش��نبه هجدهم دی ماه ۱3 فروند موش��ک 
بالس��تیک به سمت پایگاه ارتش آمریکا در عین  االسد واقع 
در استان االنبار در عملیاتی با نام شهید سلیمانی و با رمز 

یا زهرا)ع( توسط نیروی هوافضای سپاه شلیک شد.
دونال��د ترام��پ با یک تأخی��ر تقریباً بیست س��اعته مقابل 
دوربین های خبری حاضر ش��د تا بیانیه خود را درباره این 
حمل��ه قرائت کند و تمام ای��ن مدت در حال رایزنی با تیم 

امنیت ملی خود بود.
علی رغم اینکه بس��یاری احتمال اقدام تافی جویانه آمریکا 
را می دادن��د ام��ا بیانی��ه ترامپ صرف��اً بیان کلیات��ی �� با 
لحنی مضطرب ���� بود. رئیس جمهور آمریکا صرفاً به بیان 
یک س��ری ادعاها علیه جمهوری اس��امی بس��نده کرد و 
واکنش احتمالی  که از آن س��خن گف��ت، اقدامات تنبیهی 

اقتصادی )تحریم( بود!
او حت��ی تهدید چند روز گذش��ته خ��ود مبنی بر حمله به 
5۲ س��ایت در ای��ران از جمله اماک��ن فرهنگی را فراموش 
ک��رد و در آخر بیانیه اش مدعی ش��ده بود ب��ه مردم ایران 
و رهبران ایران می گویم که ما می خواهیم که ش��ما آینده 

خوبی داشته باشید.
ترامپ در س��خنرانی خود بار دیگر س��خنان خود را درباره 
ترور س��ردار س��لیمانی تکرار کرد و در توجی��ه این اقدام 
جنایت آمیز خود مدعی شد: ما علیه قاسم سلیمانی سریع 
وارد عمل ش��دیم تا از تکرار حادث��ه بنغازی )حادثه حمله 
به س��فارت آمریکا در بنغازی در ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۲ که به 
کشته شدن کریستوفر اس��تیونز سفیر این کشور در لیبی 

انجامید( جلوگیری کنیم.
رئی��س جمهور آمریکا بار دیگ��ر از عملکرد دولت اوباما در 
قبال ایران انتقاد کرد و گفت: دولت اوباما در طول هش��ت 

سال گذشته به تقویت رژیم ایران کمک کرده است.

س��خنرانی دونالد ترام��پ متعاقب انتقام س��خت ایران از 
آمری��کا حاوی نکاتی اس��ت که ادعای برخ��ی تحلیل های 

غالب در رسانه های معاند را بی اعتبار می سازد.
عقب نشینی ترامپ که از شروع سخنرانی و با صدای لرزان 
او مش��هود بود در انتهای س��خنرانی ضرب آهنگ تندتری 
ب��ه خود گرفت: ده ه��ا هزار نف��ر از پیکارجویان داعش در 
دولت من کش��ته یا اسیر ش��ده اند. داعش، دشمن طبیعی 
ایران اس��ت. نابودی داعش برای ایران خوب است و ما باید 
با یکدیگر در این خصوص و س��ایر اولویت های مشترکمان 
همکاری کنیم. در نهایت خطاب به مردم و مسئوالن ایران 
می گویم ما می خواهیم ش��ما آینده داشته باشید؛ آینده ای 
بزرگ که شایس��ته شما باش��د؛ آینده ای که همگام با ملل 
دنیا، رفاه در داخل را برای ش��ما ب��ه ارمغان بیاورد. ایاالت 
متحده آماده به آغوش کشیدن صلح همراه با تمام کسانی 
اس��ت که در جستجوی آن باش��ند. اما چه شد که ترامپ 
از ع��دد »5۲« )تهدید ب��ه زدن 5۲ هدف ایران( به صلح با 

ایران رسید؟
پیش از پاس��خ به این س��وال باید ارزیابی از شرایط کنونی 
از منظر ترامپ داش��ت. هیمنه آمریکا با اس��قاط پهپاد این 
کشور از سوی ایران فرو ریخت. اگرچه این پهپاد به فضای 
ایران وارد ش��ده بود ولی این موضوع از منظر آمریکا قطعاً 
مهم نبوده و اگ��ر آمریکا در جایگاه واکنش بود همین کار 

را هم می کرد.
حمله به پاالیش��گاه آرامکو که نیروهای یمنی مس��ئولیت 
آن را ب��ر عهده گرفتند نیز از س��وی آمریکا و به رغم اینکه 
عربستان ایران را مسئول حمله اعام کرد با واکنش آمریکا 
مواجه نش��د. ترامپ خطاب به عربستان اعام کرده بود که 
اعام کند ایران مسئول حمله است و اسناد آن  را ارائه کند. 
ضمن اینکه به عربستان یادآور شده بود که آمریکا به نفت 
خلی��ج فارس نیاز ندارد و متح��دان آمریکا باید هزینه های 

دفاع آمریکا از این کشورها را بپردازند.
اینک��ه آمریکا به نفت خلیج فارس نیاز ندارد و این موضوع 
که ناتو باید نقش بیشتر در منطقه ایفا کند از یک طرف با 
هدف ترس��اندن متحدان آمریکا در منطقه است و از سوی 
دیگر وارد کردن ناتو به منطقه و متقبل ش��دن هزینه های 
تأمی��ن امنیت منطقه. در واقع ترامپ با اعام این دو جمله 
کلیدی هم متحدان منطقه ای را بیش��تر خواهد دوش��ید و 
هم متحدان اروپایی ناتو، خود را؛ متحدانی که هر از گاهی 

مرگ مغزی ناتو را هم ساز می کنند.
واکن��ش لرزان ترامپ را باید در واکنش ایران به ش��هادت 
سردار سلیمانی جستجو کرد. همین واکنش بود که ترامپ 
را از 5۲ مع��روف به دس��ت صلح دراز کردن کش��اند؛ هر 
چند خوی خود را در اعام تحریم های بیشتر هم نتوانست 
کتمان کند. باید توجه داشت که پایگاه عین االسد دومین 

پایگاه هوایی بزرگ عراق است. 
آنچه موش��ک های ایران در این پای��گاه زدند، مقر عملیات 
مرک��زی آمریکاس��ت که س��امانه های ارتباطی و س��امانه 
مخص��وص پهپادها و همچنین زیرس��اخت هایی مهم را در 

خود جا داده است.
همچنی��ن پای��گاه اربیل نیز ک��ه جدیدتری��ن و مهم ترین 
س��امانه های جاسوس��ی آمریکا در منطقه را در خود جای 
داده و ب��ه نوعی مرکز فعالیت های اطاعاتی و جاسوس��ی 
آمریکاست، هدف دست کم پنج موشک قرار گرفته است.

ای��ران فقط با هدف قرار دادن این پایگاه ها نش��ان داد که 
واکنش به ش��هادت س��ردار س��لیمانی و ترور آن از سوی 
آمریکا، متضمن اصل »تناس��ب« است؛ هر چند هنوز این 

یک »سیلی« است.
این سطح »س��یلی« اس��ت و اگر انتقام متناسب رخ دهد 

میزان و س��طح آن ناگفته پیداس��ت؛ موضوعی که از سوی 
آمریکا نیز ادراک ش��د. ای��ران همچنین به رغم گمانه های 
مختلف در خص��وص اهدافی که می توانس��ت مورد حمله 
احتمالی باش��ند پاسخی مس��تقیم به آمریکا داد. در واقع 
ایران این پیام را به آمریکا داد که به »کنش مس��تقیم« و 
نه نیابتی، »واکنش مس��تقیم«. نه نیابتی نشان خواهد داد. 
از س��وی دیگ��ر ایران اعام کرد که واکنش نش��ان خواهد 

داد و »داد«.
ایران اع��ام کرد که 8۰ نظامی آمری��کا در حمله به عین 
االسد کش��ته شدند اما ترامپ اعام کرد که آمریکا تلفاتی 
نداش��ته اس��ت. اما ترامپ از این موضوع غفلت کرد که او 
اع��ام ک��رده به هر واکن��ش تافی جویانه ای��ران واکنش 
مس��تقیم نظامی نشان خواهد داد. اما سخنرانی اش نشانی 

از تهدیداتی از نوع »5۲« نبود.
ترامپ همچنین در س��خنرانی لرزان امشب بار دیگر توان 
و تجهی��زات نظام��ی خود را به رخ کش��ید؛ ام��ا خود او و 
کارشناس��ان نظامی هم می دانند تجهیزات نظامی ش��رط 

کافی برای تعیین کنندگی در جبهه های جنگ نیستند.
البته گس��تاخی دونالد ترامپ موجب ش��د که وی تحریم 
ه��ای جدیدتری را علیه ملت ای��ران اعام کند؛ وی که در 
یک نشس��ت خبری در کاخ سفید صحبت می کرد، با تکرار 
این جمله که ایران هرگز ساح اتمی نخواهد داشت، گفت: 
دس��تور اعمال تحریم ه��ای تازه علیه ای��ران صادر کرده و 
خزانه داری آمریکا به زودی این تحریم ها را اعام می کند.

او در این نشس��ت بار دیگر به انتقاد از توافق هس��ته ای با 
ایران پرداخت و گفت تا پیش از این توافق ایران »بازیگری 

تا این حد بد نبود.
تناض��ات ترام��پ در حالی بود که وزیر خارجه کش��ورمان  
حمله موش��کی به پایگاه عین االسد را اقدامی متناسب در 
پاس��خ به یک حمله تروریس��تی و منطبق بر حق ایران در 
دفاع مشروع براساس ماده 5۱ منشور سازمان ملل خواند.

مجید تخت روانچی س��فیر و نماینده دائ��م ایران در دفتر 
سازمان ملل در نیویورک متن سخنرانی محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه ایران که در پی خودداری آمریکا از صدور 
ویزا برای وی به منظور ش��رکت در نشست شورای امنیت، 
نتوانست در این نشست شرکت کند را، روز )پنجشنبه( در 

نشست مزبور قرائت کرد.
ظریف با اش��اره ب��ه یکجانبه گرایی مخ��رب آمریکا و آثار 
زیانب��ار آن ب��ر قواعد و هنجاره��ای بین الملل��ی، از ترور 
بزدالنه قهرمانانی که کابوس گروههایی نظیر داعش بودند، 
به عنوان یک نمونه از اینگونه اقدامات این کشور یاد کرده 

است.
وی اع��ام کرده ک��ه از زمان روی کار آم��دن رژیم جدید 
آمریکا و در تعارض اساسی با منشور ملل متحد، تهدیدها و 

حمات افزونتری متوجه مردم ایران و سایر کشورها شده و 
حاال آمریکا حتی به تقلید از جنایت جنگی داعش، میراث 

فرهنگی تمدن هزاران ساله ایران را تهدید می کند.
در سخنرانی ظریف آمده است: اقدام هشتم ژانویه ما علیه 
یک پایگاه هوای��ی در عراق که از آن حمات بزدالنه علیه 
شهید س��لیمانی صورت گرفته بود، یک اقدام متناسب در 
پاسخ به یک حمله تروریستی و منطبق بر حق ما در دفاع 

مشروع بر اساس ماده 5۱ منشور سازمان ملل بود.
بَری مک کافری ژنرال بازنشسته چهار ستاره ارتش آمریکا، 
در مصاحبه با ام.اس.ان.بی.سی در واکنش به تهدید ترامپ 
برای بمب��اران مراکز فرهنگی ایران گفت: این یک قضاوت 
بد و مضحکانه توس��ط ی��ک رئیس جمهور آمریکا بود. وزیر 
دفاع مارک اس��پر یک فرد شایس��ته دارای اعتماد به نفس 
است، ژنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترکسال ها در نبرد 
ب��وده... ام��ا می توانید تصور کنید که چ��ه چیزی در ذهن 
آنها می گذش��ته وقتی شنیدند که رئیس جمهور از بمباران 

سایت های یونسکو و باستانی در ایران حرف می زد!
ژنرال مک کافری س��پس به مراس��م تش��ییع سردار قاسم 
س��لیمانی پرداخت و گفت: به نظ��رم اوترامپ از چیزی که 
اتفاق افتاد، تا حد مرگ ترس��ید! او مراس��م تشییع ژنرال 
س��لیمانی را تماش��ا ک��رد و ترس��ید. امیدوارم او مس��یر 

عاقانه ای در پیش بگیرد.
مک کاف��ری در پای��ان با بیان اینک��ه آمریکایی ها به دنبال 
جنگ با ایران نیستند، گفت: البته ]جنگ[ از نظر سیاسی 

هم برای او )ترامپ( ویرانگر است.

 عقب نشینی رئیس جمهور آمریکا از مواضعش 
یعنی پیروزی ایران

نماینده خمینی ش��هر در مجلس شورای اس��امی با بیان 
اینکه ص��دای لرزان ترامپ و عقب نش��ینی از مواضعش به 
معنای پیروزی ایران اس��ت، گف��ت: از نظر ما آمریکا و ناتو 

هیچ فرقی ندارد و هر ۲ باید از منطقه خارج شوند.
س��یدمحمدجواد ابطحی در گفت وگو با فارس با اش��اره به 
وع��ده جمهوری اس��امی ایران مبنی بر انتقام س��خت از 
آمریکایی ها به دلیل به شهادت رساندن سردار سپهبد حاج 
قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران گفت: 
حمله موش��کی بامداد امروز نیروی هوافضای س��پاه طبق 
فرمایش مقام معظم رهبری تنها یک س��یلی بوده و بحث 

انتقام، موضوعی جدا است.
وی افزود: خون به ناحق ریخته شهید حاج قاسم سلیمانی 
و یارانش به هیچ وجه قابل مقایس��ه با حمله موش��کی به 
پایگاه های نظامی آمریکایی ها در عراق نیس��ت و فقط باید 
ایالت متحده از منطقه خارج ش��ده و پایش را قطع ش��ده 

بداند.

دیپلماسیwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz شنبه  21 دی 1398  شماره 5216 

 

ترس از آبروریزی بیشتر در منطقه 
چرا  لحن ترامپ بعد از حمله ایران به عین االسد تغییر کرد؛ 


