
مخالفت۵۶درصدآمریکاییها
بااقداماتترامپ

بر اس��اس ی��ک نظرس��نجی ک��ه ش��بکه خبری 
ای بی س��ی و موسسه آیپس��وس انجام داده اند، 56 
درصد آمریکایی ها با اقدام��ات ترامپ در ارتباط با 

وضعیت فعلی ایران مخالفت کرده اند.
بر اس��اس گزارش اس��پوتنیک از این نظرس��نجی، 
52 درصد از آمریکایی ها می گویند با ترور س��ردار 
سلیمانی، امنیت آمریکا کاهش یافته، 25 درصد به 
نقطه مقاب��ل این گزارش معتقدند و 22 درصد نیز 
بر این باورند که این اقدام تاثیری بر امنیت ایاالت 

متحده نداشته است. 
از س��وی دیگر، جمعا 73 درصد از آمریکایی ها در 
خصوص مش��ارکت آمریکا در جنگی همه جانبه با 
ای��ران نگران هس��تند. 32 درصد به ش��دت نگران 
چنین احتمالی هس��تند و 41 درص��د دیگر نیز تا 
حدودی در این خص��وص نگرانی دارند. 20 درصد 
گفته اند که در این خص��وص تقریبا نگرانی ندارند 
و 7 درص��د دیگر گفته اند که اصال نگران نیس��تند. 
این نظرس��نجی در تاریخ های دهم و یازدهم ژانویه 
انجام شده و حاش��یه خطای آن 4.8 درصد است. 

 باشگاه خبرنگاران 

مذاکرهباایراناهمیتیبرایمندارد
رئی��س جمهور آمریکا مدعی ش��د، مذاکره با ایران 
اهمیت��ی برایم ندارد، بس��تگی به خودش��ان دارد 

مذاکره کنند یا نه.
دونالد ترامپ این بار با اش��اره ب��ه اظهارات رابرت 
اوبراین مش��اور امنیت ملی آمریکا نوش��ت: مشاور 
امنیت ملی)کاخ سفید( اش��اره کرد که تحریمها و 
اعتراضات در ایران، گلوی این کشور را گرفته است 
و آنه��ا را مجبور به مذاکره خواه��د کرد. در واقع، 
م��ن اهمیتی نمی دهم اگر آنها مذاکره کنند. کامال 
بستگی به آنها دارد اما نه به سالح اتمی دست پیدا 

می کنند نه معترضان را می توانند بکشند.
رابرت اوبراین در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز، گفت 
ک��ه دونالد ترامپ با فارس��ی توئیت کردن حمایت 
خ��ود از اعتراضات در ایران را نش��ان داده اس��ت و 

همچنان به حمایت های خود ادامه خواهد داد.
مشاور امنیت ملی آمریکا همچنین گفت: »سیاست 
فش��ار حداکثری آمریکا علیه ایران کارایی خود را 
نش��ان داده و رشد اقتصادی ایران منفی 10 درصد 
ش��ده است و این کش��ور که پیشتر روزانه سه تا 4 
میلیون بشکه نفت تولید می کرد صادرات نفتی اش 
به ش��دت کاهش یافته اس��ت. ایران هیچ گزینه ای 
جز اینکه به میز مذاکره بازگردد ندارد.  ایسنا 

درخواستپاکستانبرایکاهشتنشها
وزارت خارج��ه پاکس��تان با اش��اره به دیدار ش��اه 
محمود قریش��ی با محمد ج��واد ظریف در تهران، 
خواستار اتخاذ ش��یوه گفت وگو و مذاکره به منظور 

کاهش تنش ها در منطقه شد.
شاه محمود قریشی در دیدار با همتای ایرانی خود 
محمد جواد ظریف، خواستار اتخاذ شیوه گفت وگو 

و مذاکره به منظور کاهش تنش ها در منطقه شد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیز 
در این دیدار با قدردان��ی از عزم عمران خان برای 
برق��راری صلح در منطقه، از تالش های پاکس��تان 
اس��تقبال کرد. وزیر خارجه پاکس��تان همچنین بر 
خویش��تنداری طرف ها و رویکرد خردمندانه برای 
گفت وگ��و تعامل جهت غلبه بر تنش های اخیر در 

خاورمیانه تاکید کرد.
همچنی��ن در ای��ن دی��دار، دو ط��رف در خصوص 
تنش های اخیر میان ایران و آمریکا، صلح و امنیت 
در منطق��ه و روابط دوجانبه بحث و رایزنی کردند. 

 باشگاه خبرنگاران 

رفتارایراندرمناقشاتباآمریکا
بسیارهوشمندانهبود

ی��ک تحلیلگ��ر مع��روف آلمان��ی رفتار ته��ران در 
مناقشات اخیر با آمریکا را هوشمندانه ارزیابی کرده 

ایران را قربانی و آمریکا را متجاوز نامید.
یورگن تودنهوفر نوش��ت: آرامش فعل��ی که برقرار 
ش��ده به این دلیل اس��ت که هر دو طرف دیده اند 
که اگر حمالت ادامه پیدا کند آتش س��وزی بزرگی 

رخ خواهد داد.
وی تأکی��د ک��رد که ای��ران در این مرحله بس��یار 
هوشمندانه واکنش نشان داده است، به این ترتیب 
ترامپ این فرصت را پیدا کرد که تهدید خود علیه 
ایران مبنی بر حمله به 52 هدف در این کش��ور را 

پس بگیرد.
وی درباره اقدام ترامپ در ترور س��ردار س��لیمانی 
و انگیزه ه��ای وی از این جنایت نیز گفت: صحبت 
از اس��تراتژی هوش��مندانه، واضح و شفاف از طرف 

ترامپ دشوار است.  صداوسیما 

اخبار

امیدواریمبینایرانوآمریکاتنشزداییشود
شاه اردن در مصاحبه ای اختصاصی ضمن تأکید بر اینکه بی ثباتی در منطقه 
بر جهان تأثیر خواهد گذاش��ت ابراز امیدواری کرد که تنش ها میان آمریکا 

و ایران از بین برود.
عبداهلل دوم در مصاحبه اختصاصی با شبکه »فرانس 24« در خصوص طیفی 

از موضوعات از جمله تش��دید تنش ها در غرب آس��یا در پی اقدام تروریستی 
روز جمعه 13 دی ماه واش��نگتن در ترور س��پهبد حاج »قاسم سلیمانی« فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاسداران به همراه هفت تن از یارانش و همچنین تحوالت سوریه 
گفت وگو کرد. در این گفت وگوی اختصاصی، ش��اه اردن درباره مهمترین تحوالت و 
رویدادهای اردن و منطقه و منطقه از جمله، بحران اخیر میان آمریکا و ایران، جنگ 
با تروریسم، اوضاع در لیبی، درگذشت سلطان قابوس بن سعید، بحران سوریه، صلح 

میان فلسطین اظهار نظر کرد.  مهر 

پیامایرانبهجهانیانشفافومنسجمنیست
وزیر خارجه بحرین با اش��اره به اینکه همگان خواهان عدم تشدید تنش در 
منطقه هس��تند، مدعی ش��د که موضع جهان در برابر ایران روشن است اما 

موضع ایران شفاف نیست.
خال��د بن احم��د آل خلیفه افزود که موضع جهانیان در قبال ایران روش��ن 

اس��ت و آن دعوت به صلح، آرام س��ازی، احترام به حس��ن همجواری و روابط 
با کشورهاس��ت. وی با ای��ن ادعا که موضع ایران گیج گننده اس��ت، گفت: ایرانی ها 
بایس��تی موضع خود را به گونه ای تشریح کنند که همه جهان آن را بفهمد چرا که 
ما هر روز پیامی از آن ها با سمت و سوی خاص را می شنویم حال آنکه بایستی پیام 

آن ها واحد باشد همانگونه که پیام ما و جهان واحد است.
وزیر خارجه بحرین درباره مداخله ترکیه در امور لیبی نیز تصریح کرد که هر گونه 

دخالت خارجی در امور منطقه محکوم است.  فارس 

اربیلروابطخوبیباتهراندارد
حزب اتحادیه میهنی کردس��تان عراق، شایعات درباره دریافت پیام سرزنش 
یا خشم ایران در قبال حمایت احزاب کرد و دولت منطقه کردستان از ابقای 

نظامیان آمریکایی در خاک عراق را تکذیب کرد.
غیاث س��ورجی از رهبران حزب اتحادیه میهنی کردس��تان، درباره شایعات 

رس��انه ای از اقدام ایران در ارسال پیام به منطقه کردستان در خصوص موضع 
این منطقه در قبال مسئله بقای نیروهای آمریکایی در خاک عراق توضیح داد.

وی توضیح داد: هیچ پیامی از ایران به رهبران منطقه کردستان که حاوی سرزنش 
یا خش��م تهران از دولت منطقه کردستان و رهبران ُکرد به طور کلی باشد دریافت 
نش��ده اس��ت. همچنین در خصوص موضع رهبران کرد در قب��ال حضور نیروهای 
آمریکای��ی در عراق، آنچنان که برخی از رس��انه ها می گوین��د، هیج پیامی از تهران 

دریافت نکرده ایم.  تسنیم 

یک ژنرال بازنشس��ته س��وری با تاکید بر توخالی 
بودن تهدیدهای رئیس جمهوری آمریکا، به حمله 
موش��کی تالفی جویانه اخیر ایران ب��ه پایگاه های 
تروریس��ت های آمریکای��ی اش��اره و تصریح کرد 
کش��ورهای منطق��ه باید نح��وه پاس��خ دادن به 

تجاوزگری آمریکا را از ایران یاد بگیرند.
جمعه س��یزدهم دی ماه در حمله تروریست های 
آمریکای��ی  ب��ه نزدیکی ف��رودگاه بغداد، س��ردار 
س��پهبد قاس��م س��لیمانی فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاس��داران انقالب اسالمی به همراه ابومهدی 
المهن��دس معاون الحش��د الش��عبی و چند نفر از 

همرزمان ایشان به شهادت رسیدند.
س��پهبد شهید حاج قاس��م س��لیمانی در دورانی 
ک��ه بخش های وس��یعی از عراق و س��وریه هدف 
تاخت وتاز تروریس��ت های تحت حمایت آمریکا و 
متحدانش قرار گرفته بود، توانست با سامان دادن 
به جنبش های مردمی در این دو کشور نقش مهمی 
در مبارزه با گروه های تروریس��تی به ویژه داعش و 

آزادسازی شهرهای عراق و سوریه ایفا کند.
آمریکا در حالی پس از به ش��هادت رساندن سردار 
حاج قاس��م سلیمانی همچنان وی را به حمایت از 
تروریس��م متهم می کند که طبق اعتراف ش��خص 
دونال��د ترام��پ، خطرناکتری��ن گروه تروریس��تی 
منطقه یعنی داعش ب��ا برنامه ریزی های وزیر امور 
خارجه س��ابق آمریکا )هیالری کلینتون( تشکیل 
شد تا اهداف آمریکایی ها در منطقه را پیش ببرد.

سردار ش��هید حاج قاس��م س��لیمانی با شکست 
دادن داعش در عراق و س��وریه ���� افتخاری که 
آمریکایی ها س��عی دارند آن را ب��ه نام خود بزنند 
�� عالوه بر نش��ان دادن اقت��دار محور مقاومت به 
جهانیان، تمام نقش��ه های آمریکا برای استفاده از 
این گروه تروریس��تی در راس��تای منافع خود در 
منطق��ه را بر هم زد و این مس��ئله باعث ش��د که 
آمریکایی ها از مدت ها قبل برنامه ریزی برای ترور 

وی را آغاز کنند.
ترکی الحسن کارشناس نظامی و سرتیپ بازنشسته 
ارتش سوریه در گفت وگو با خبرنگار تسنیم گفت 
دونال��د ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در س��طح 
داخ��ل و خ��ارج در تنگنا و بن بس��ت قرار گرفته 

اس��ت، زیرا نتوانست به حمله موشکی ایران پاسخ 
دهد و نشان داد که ببر کاغذی بیش نیست.

س��رتیپ بازنشسته ارتش سوری افزود ایران اعالم 
کرده است که پس از این حمله به کمتر از خروج 
نظامیان اشغالگر آمریکایی از تمام منطقه رضایت 

نخواهد داد.
وی درب��اره ارزیاب��ی خ��ود از نتای��ج و پیامدهای 
پاس��خ ای��ران به ترور ش��هید س��لیمانی توس��ط 
آمری��کا و پیامدهای این پاس��خ در روزهای آینده 
اظهار داش��ت معتقدم پاس��خ ایران با نتایجی که 
داش��ت غافلگیرکننده ب��ود، ولی از نظ��ر اصولی 
غافلگیرکننده نبود، زیرا ای��ران وعده انجام آن را 
داده ب��ود. ترکی الحس��ن خاطر نش��ان کرد آنچه 
غافلگیرکننده بود، قدرت ایران برای پاس��خگویی 
به این ش��یوه و شلیک دهها موش��کی بود که دو 
پای��گاه اصل��ی یعنی عین االس��د و پایگاه موجود 
در اربیل را هدف ق��رار داد. وی افزود ارزیابی من 
این اس��ت که این واکنش، تحول اس��تراتژیک در 
چگونگی درک این پاس��خ در منطقه به طور کلی 
است، چرا که برای اولین بار پس از جنگ جهانی 
دوم در قرن گذش��ته، کش��وری، ای��االت متحده 
آمری��کا را هدف قرار می دهد، آن هم پس از آنکه 
کش��ورها به ضربات و حمالت آمریکا عادت کرده 
بودند و اینکه شکس��ت بخورند و ویران ش��وند و 
هدف حمالت جنگنده های آمریکایی قرار گیرند 
و اینکه ایاالت متحده آمریکا به س��رقت و چپاول 
ثروتهایش��ان بپردازد و جرات پاس��خگویی به این 

اقدامات آمریکا را هم نداشته باشند.
س��رتیپ بازنشسته ارتش سوریه خاطر نشان کرد 
امروز برای اولین بار اس��ت که به تجاوزات آمریکا 
پاسخ داده می شود، آن هم علنا به این کشور گفته 
می شود که پاسخ تجاوزش را دریافت خواهد کرد، 
پاس��خ ایران در حالی داده شد که ایاالت متحده 
آمریکا تهدید کرده بود که واکنش س��ختی نشان 
خواه��د داد، در نتیج��ه ای��ن اراده)ای��ران( نقطه 
عطفی به ش��مار م��ی رود و در آین��ده یک تحول 
سرنوشت س��از و اساسی الگویی تش��کیل خواهد 
داد که باید کشورهای دیگر در رویارویی با ایاالت 

متحده آمریکا از آن استفاده کنند.

وی افزود دومین نکته در ارزیابی من این است که 
ای��ن حمله، عمال به معنای پس��رفت و افول نقش 
آمریکا در منطقه است و به مثابه سنگ بنای اول 
در پای��ان دادن به حضور آمریکا در منطقه اس��ت 
و دول��ت ایران اع��الم کرد که پ��س از این حمله 
، ب��ه کمتر از خ��روج نظامیان اش��غالگر آمریکا از 
منطق��ه رضایت نخواهد داد که عراق و س��وریه و 

دیگر مناطق و کشورها را شامل می شود.
ترکی  الحسن درباره سخنرانی دونالد ترامپ رئیس 
جمه��وری آمریکا و تالش وی ب��رای کم اهمیت 
نشان دادن پاسخ ایران و کاستن از نتایج آن خاطر 
نش��ان کرد ترامپ در سطح داخل و خارج آمریکا 
در تنگنا و بن بست قرار گرفته است زیرا نتوانسته 
است پاسخ دهد و در عین حال از پاسخگویی هم 
عاجز و ناتوان است و نشان داده که ببری کاغذی 
اس��ت. ایاالت متحده با وجود ق��درت خود عاجز 
اس��ت، کشوری که ابرقدرت و قوی ترین کشور از 
نظر نظامی و اقتصادی است، ناتوان از پاسخ است 
که این مسئله بر داخل آمریکا و همزمان بر خارج 

این کشور تاثیر می گذارد.
این کارشناس نظامی س��وری در ادامه به تسنیم 
گف��ت نکته مهمتر در این مس��ئله این اس��ت که 
بس��یاری از کش��ورها و رژیم ه��ا در منطق��ه ب��ه 
آمری��کا التماس می کنند ت��ا از آنها حمایت کند، 
در نتیجه دول��ت کنونی آمریکا و دولتهای قبل از 
آن می گویند که حضورشان در منطقه خاورمیانه 
و پایگاه هایش��ان عب��ارت از حضوری اس��ت که 
س��ه مس��ئله را هدف قرار داده اس��ت : مس��ئله 
نخس��ت، حمایت از اس��رائیل، مسئله دوم، نفت و 
منافع آمریکا و مس��ئله س��وم حمایت از رژیم ها 
و دولتهایی که دنباله رو این کش��ور هستند. این 
کارشناس نظامی افزود س��ئوالی که اینجا مطرح 
می شود، این است : کسی که قادر نیست از پایگاه 
های خود دفاع کند، آیا می تواند از دیگر کشورها 
دفاع کند؟ آمریکا نتوانسته از خود در برابر ضربات 
موش��کی ایران حمایت کند، بنابراین عرض اندام 
آمریکا در منطقه پایان یافته اس��ت و ما شنیدیم 
ک��ه ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی خود گفته بود 

که به نفت خاورمیانه نیاز ندارد. تسنیم 

ترامپ دروغ می بافد تا ترور سلیمانی را 
توجیه کند

رئیس کمیته اطالعات مجلس نماین��دگان آمریکا ضمن تأکید بر اینکه 
ادع��ای ترامپ مبنی بر برنامه ریزی س��پهبد س��لیمانی ب��رای حمله به 
س��فارتخانه ها اش��تباه بوده، گفت که ترامپ اطالعات دروغین را به هم 

می بافد تا ترور سردار ایرانی را توجیه کند.
ادم ش��ف تصریح کرد که دونالد ترامپ رئیس جمه��ور آمریکا و مقام های 
ارش��د دولت وی، دروغ بافی می کنند تا حمله تروریستی به سپهبد قاسم 
س��لیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاس��داران انقالب اسالمی را توجیه 
کنند. وی با اشاره با مصاحبه اخیر دونالد ترامپ با شبکه فاکس نیوز گفت: 
وقت��ی رئیس جمهور )آمریکا( را در آنجا در ش��بکه فاکس می بینید و این 

حرف ها را از او می شنوید، اینها سرهم کردن اطالعات و دروغ بافی است.
شف ادامه داد: وقتی گفته های وزیر دفاع را می شنوید، این چیزی نیست 
که اطالعات می گوید، بلکه به اعتقاد ش��خصی من  سرهم بافی اطالعات 
اس��ت. وقتی وزیر )خارجه( پامپئو را در نمایش هفته گذشته دیدید که 
ای��ن ادعا را مطرح کرد که تحلیل های س��ازمان اطالع��ات بر این پایه و 
اساس بوده است که حذف )سپهبد( سلیمانی امنیت را تقویت می کند و 
رها کردن وی، امنیت ما را کاهش می دهد، این هم سرهم بافی اطالعات 
است. این نتیجه گیری بر اساس اطالعات نبود، بلکه نظر شخصی پامپئو 
بود«. طبق این گزارش، ترامپ و مقام های ارشد دولت وی مدعی شده اند 
که رئیس جمهور آمریکا اوایل ماه جاری میالدی، دس��تور ترور س��پهبد 
س��لیمانی را در واکنش ب��ه تهدیدات »قریب الوقوع« وی علیه پرس��نل 

آمریکا در منطقه صادر کرد.
ترامپ س��پس در مصاحبه با ش��بکه فاکس نیوز مدعی ش��د که سپهبد 
سلیمانی چهار سفارتخانه آمریکا را هدف گرفته بود و برای حمله به آنها 

برنامه ریزی کرده بود.
با اینحالف »مارک اسپر« وزیر دفاع آمریکا نیز روز یکشنبه در مصاحبه ای 
ادع��ای رئیس جمهور آمریکا در این باره ک��ه ایران به دنبال حمله به 4 

سفارت آمریکایی بوده را رد کرد.
شف درباره این ادعای ترامپ گفت: »جر و بحثی در این خصوص ندارم. 
فکر می کنم کاماًل اشتباه است. هیچ بحثی در جلسات گروه هشت کنگره 
مبنی بر اینکه چهار س��فارتخانه در معرض حمله قرار داشته اند، صورت 
نگرفته است و اطالعات دقیقی که نشان دهد این )سفارتخانه ها( اهدفی 
خاص بوده اند، در اختیار نداریم«. گروه هشت شامل رهبران دو حزب در 
مجلس نمایندگان و سنا و همچنین رؤسای کمیته های اطالعات مجلس 
نمایندگان آمریکا و س��نا می ش��ود. این گروه، گزارش های جداگانه ای را 
هفته گذش��ته درباره حمله تروریس��تی آمریکا به س��پهبد سلیمانی در 
نزدیکی فرودگاه بغداد دریافت کرده اند. شف گفت که در این جلسه هیچ 
بحثی درباره حمله احتمالی به سفارت آمریکا در بغداد مطرح نشد و در 
عوض اطالعات ارائه شده بیشتر در راستای اظهارات پامپئو بود که هفته 
گذش��ته گفت که دولت ترامپ دقیقاً از زم��ان و مکان حمله ای که باید 

صورت می گرفته، اطالعی نداشته است.  فارس 

گزارش
گروه دیپلماسی  درحالی هنوز ابعاد و علل دقیق سقوط 
هواپیم��ای اوکراینی که منجر به جان باختن 170مس��افر 
آن شد مشخص نشده اس��ت که نباید فراموش کنیم جدا 
از خطای انس��انی صورت گرفته مس��بب اصلی این سقوط 
ناگوار آمریکای جنایتکار اس��ت و این رژیم غاصب و پلید و 

متحدانش باید پاسخ ملت شریف ایران را بدهند.
دیروز نیز س��خنگوی دولت در نشس��ت خبری نیز بر این 
موض��وع تاکید ک��رد و گفت: در این می��ان نباید فراموش 
بکنیم که ریش��ه ای��ن اتفاق ناگوار در کجا ب��ود؟ و از کجا 
آغاز ش��د؟ از همان ش��بی بود که رژی��م آمریکا تصمیم به 
ترور بزدالنه س��ردار سلیمانی گرفت و سایه جنگ را بر سر 
این کشور گس��تراند و یک اضطراب و فشار روانی سنگین 
اجتماعی و سیاس��ی بر جامعه ما تحمی��ل کرد. در خالل 
این س��وگواری مردم ایران شاهد بودیم که ترامپ به زبان 
فارس��ی برای مردم ما اشک تمس��اح ریخت و ادعا کرد در 

کنار مردم ایران ایستاده است.
ربیع��ی گفت مردم ایران فراموش نمی کنند این فرد همان 
کس��ی اس��ت که بالفاصله بعد از ترور محبوب ترین سردار 
این کش��ور، تهدید ب��ه بمباران 52 نقط��ه فرهنگی کرد و 
همین حاال ریش��ه عمده مش��کالت اجتماعی و معیشتی، 
دارویی و غذایی مردم ایران متاثر از تحریم های ضد بشری 
همین فرد است. هم او بود که با خروج از برجام، امید ملت 
ایران را به نا امیدی بدل کرد و حاال ژس��ت حامی و دلسوز 

ملت ما را می گیرد.
مدیر عامل یک ش��رکت بزرگ کانادایی با انتقاد ش��دید از 
رئیس جمهور آمریکا، تنش زایی واش��نگتن در خاورمیانه را 
عامل اصلی مرگ مس��افران هواپیمای مسافربری اوکراین 
دانست. میشائیل مک کین در چند پیام توئیتری آمریکا را 
عام��ل بی ثباتی در منطقه و افزایش تنش ها با تهران اعالم 
کرد و گفت بس��یار از دس��ت دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
این کش��ور برای مرگ چندین ت��ن از اتباع کانادا از جمله 

خانواده یکی از کارکنان خود، عصبانی است.
او در توئیتر خود نوش��ت: من میش��ائیل م��ک کین، مدیر 
عامل ش��رکت بسته بندی »می پل« هستم و این ها عکس 
العملی شخصی هس��تند. من بسیار عصبانی هستم و گذر 

زمان از عصبانیت من نمی کاهد.
مدیرعام��ل م��ی پ��ل در ادامه نوش��ت: یک خودش��یفته 
در واش��نگتن دس��تاورد های دنیا را از هم فرو می پاش��د و 
منطقه را بی ثبات می کن��د. )حضور( آمریکا اکنون در هر 
جایی از جمله عراق ناپذیرفته اس��ت. تنش ها تا حد زیادی 

افزایش یافته اس��ت. مک کین در توئیت دیگری نوش��ت: 
خسارت برابر این رفتار غیرمس��ئوالنه، خطرناک چیست؟ 
63 کانادایی از جمله خانواده یکی از همکاران من )همسر 
و پس��ر 11 س��اله اش( جان خ��ود را از دس��ت دادند. ما 

سوگواریم و من عصبانی هستم.
توئیت های مک کین در انتقاد از اقدامات اخیر دونالد ترامپ 
در قبال ایران به ویژه ترور س��ردار قاس��م سلیمانی، فرمانده 
س��پاه قدس ایران در حمله تروریستی پهپادی منتشر شد. 
دموکرات ه��ای کنگ��ره آمریکا نیز ترام��پ را برای تحرکات 
غیرض��روری علیه ایران بدون مجوز قانونگذاران این کش��ور 
مورد انتقاد قرار دادند. ترامپ و دیگر مقامات کاخ س��فید در 
توجیه اقدام تروریستی خود علیه فرمانده سپاه قدس ایران، 
مدعی هستند سردار س��لیمانی در تدارک حمله به مواضع 
این کش��ور در خاورمیانه بوده اس��ت؛ ادعای بی اساسی که 

حتی از سوی مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا نیز رد شد.
س��یزدهم دی ماه آمریکا در در حمله ای متجاوزانه سردار 
قاس��م سلیمانی و ابو مهدی المهندس، نائب رئیس الحشد 
الشعبی و جمعی از همراهانشان را در مسیر فرودگاه بغداد 
ترور کرد. دولت آمریکا به دس��تور مس��تقیم دونالد ترامپ 
در اقدامی تروریس��تی خودروی حامل س��ردار سلیمانی و 

همراهان��ش را هدف حمله قرار داد و به ش��هادت رس��اند؛ 
اقدامی که ب��ا انتقادات بین المللی روبرو ش��د و موجی از 

خشم و انزجار در ایران را به دنبال داشت.
البت��ه این نکته نیز نباید مورد غفلت واقع ش��ود که مطرح 
ش��دن گزاره هایی چون جمینگ و نفوذ و بررس��ی آنها در 
طول 48 س��اعت پس از وقوع س��انحه س��قوط هواپیمای 
اوکراین��ی را می توان از جمله علل تاخیر در اطالع رس��انی 

علت اصلی سانحه برشمرد.
صبح ش��نبه 21 دی ماه؛ انتشار بیانیه س��تادکل نیروهای 
مس��لح کلید حل معمایی است که از بامداد روز چهارشنبه 
18 دی م��اه و با س��قوط پ��رواز ش��ماره 752 هواپیمایی 

اوکراینی ایجاد شد.
در حالی که از روز چهارشنبه تا صبح شنبه گمانه زنی های 
مختلفی پیرامون علت این سانحه مطرح می شد، در نهایت 
صبح شنبه س��تادکل نیروهای مسلح با انتشار اطالعیه ای 
علت سقوط پرواز 752 را هدف قرار گرفتن غیرعمد توسط 

سامانه پدافندی در اثر خطای انسانی عنوان کرد.
اما اینجا س��والی که اذهان عموم را درگیر خود کرده بود، 
تاخیر 48 س��اعته در اعالم علت س��انحه ب��ود که موجب 
ارائه اطالعات و تحلیل های غلط از س��وی کارشناس��ان در 

رسانه ها شد. س��ردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای 
سپاه می گوید صبح چهارشنبه به مسئولین اطالع داده که 
هدفی را زده اند که تقارن آن با س��قوط هواپیما مش��کوک 
اس��ت . او همچنین می گوید که از دقایق اولیه تیم بررسی 
س��انحه و اف��راد دخی��ل در ای��ن قضی��ه در قرنطینه قرار 

داشته اند و اجازه ای برای اطالع رسانی نداشتیم.
اکنون ک��ه گزاره هایی چون جمینگ و نفوذ توس��ط دبیر 
شورای عالی امنیت ملی مطرح شده است، در ادامه به بیان 
ابعاد و س��ناریوهای مختلفی که بررسی آنها می تواند اعالم 

علت سانحه را به تاخیر انداخته باشد خواهیم پرداخت:
نخستین احتمال فرماندهان در ساعات اولیه همان شلیک 
پدافند و اصابت موش��ک به هواپیما است که خود می تواند 
ش��امل بررسی سه عامل خطای انسانی، خرابکاری و جنگ 

الکترونیک باشد.
احتم��ال دوم را می ت��وان اصابت همزمان کروز و موش��ک 
پدافن��دی به هواپیما در یک نقطه تالقی برش��مرد به این 
صورت که موش��ک کروز در یک نقطه تالق��ی با هواپیما، 
مورد اصابت موش��ک پدافندی قرار گرفته باشد. از آنجایی 
که ای��ن احتمال نیازمند بررس��ی کارشناس��ی گراف های 
راداری و داده های ش��بکه یکپارچه پدافندی است، یکی از 
علل تاخیر را می توان بررس��ی این داده ها برشمرد. سومین 
دلیل احتمالی برای تاخیر در اعالم علت سانحه را می توان 
بررس��ی احتمال تروریستی بودن س��قوط هواپیما با منشأ 
داخلی و خارجی برشمرد. بررسی این احتمال شامل انفجار 
در آس��مان با بمب گذاری قبلی در هواپیما و یا حتی اقدام 
تروریس��تی بر روی زمین با شلیک موشک دوش پرتاب به 

سمت آن برشمرد.
چهارمین احتمال را می توان یقین سامانه پدافندی به هدف 
قرار دادن یک موشک کروز برشمرد؛ همانگونه که از سوی 
فرمانده کل س��پاه و فرمانده نیروی هوافضای س��پاه اعالم 
شد، در هنگام وقوع حادثه از سوی شبکه پدافند هوایی به 
سایت های پدافندی اعالم شده که تعدادی موشک کروز به 
س��مت کشور شلیک و در حال پرواز در فضای کشور برای 
اصابت به اهداف خود هس��تند و اپراتور س��امانه پدافندی 
نی��ز با این تصور که هدف نش��ان داده بر روی صفحه رادار 
یک��ی از موش��ک های کروز آمریکایی اس��ت به س��وی آن 
شلیک می کند؛ نخستین احتمال در علت تاخیر را می توان 
مفروض بودن نقص فنی هواپیما و س��رنگونی موشک کروز 
توسط پدافند هوایی برشمرد که پس از آن نیروهای نظامی 

به دنبال بقایای موشک کروز بوده اند.
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ژنرال بازنشسته سوری: 
کشورهای منطقه پاسخ به تجاوزگری آمریکا را از ایران یاد بگیرند

مسبب 
اصلی 

آمریکا است 

فارغ از خطای انسانی صورت گرفته 
در سقوط هواپیمای اوکراینی: 


