
 وزارت خارجه کویت سفیر ایران را
احضار کرد

وزارت خارجه کویت، با احضار س��فیر ایران، مدعی 
شد که پایگاه های نظامی این کشور هیچ مشارکتی 
در عملیات ترور س��ردار ش��هید قاس��م س��لیمانی 

نداشته اند.
به نوشته خبرگزاری رس��می کویت، خالد الجارهلل 
مع��اون وزیر خارج��ه کویت، اعت��راض دولت این 
کشور به سخنان فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران 
انق��اب اس��امی در خص��وص اینکه پای��گاه علی 
الس��الم در کویت، در عملیات ترور س��ردار شهید 
قاسم سلیمانی در نزدیکی فرودگاه بغداد، مشارکت 

داشته است، اعتراض کرد.
الج��اراهلل، با تکذیب پ��رواز هرگون��ه هواپیمایی از 
پایگاه علی السالم، گفت که پیش از این فرماندهی 
س��تاد کل ارتش کویت نیز در بیانیه ای مش��ارکت 
هرکدام از پایگاههای نظامی این کشور در عملیات 

ترور سردار شهید سلیمانی را رد کرده بود.
او در ادامه از سفیر ایران خواست تا مسئوالن ایرانی 
س��خنانی را که به روابط دو کشور ضربه می زند، به 

زبان نیاورند.  صداوسیما 

هشدار سفارت ایران در پکن
سفارت ایران در پکن در پی شیوع ویروس کرونا با 
صدور اطاعیه هایی از ایرانیان مقیم چین خواسته 
ک��ه از حضور در اماکن پر ت��ردد خودداری کنند و 
به مس��افران ایرانی هم توصیه های الزم را در این 

خصوص کرده است.
سفارت جمهوری اسامی ایران در پکن در اطاعیه 
ای در پی ویروس کرونا اعام کرد: با توجه به شیوع 
ویروس جدی��د کرونا، از هموطن��ان ارجمند مقیم 
چین درخواست می شود، ضمن توجه به هشدارهای 
پزشکی و بهداشتی در این خصوص، تا حد امکان از 

حضور در اماکن پر تردد اجتناب ورزند.
در این اطاعیه با بیان اینکه طبق تمهیدات دولت 
چین در ح��ال حاضر ورود و خ��روج غیر ضروری 
به ش��هرهای قرنطینه ش��ده امکانپذیر نیس��ت، از 
هموطنانی که قصد س��فر به چین را دارند خواسته 
پی��ش از س��فر آخرین وضعیت ش��یوع ویروس در 
مقصد را رصد کرده و از تردد در اماکن مشکوک به 
آلودگی اجتناب ورزند و در صورت مش��اهده عائم 
ابت��ا به ویروس  به مراک��ز درمانی مراجعه و جهت 
دریافت خدمات کنس��ولی با سفارت یا کنسولگری 

های ایران تماس برقرار کنند.  فارس

 تقدیر 3سناتور جنگ طلب 
و دختر دیک چنی از ترامپ

سه س��ناتور آمریکایی که به حمایت از سیاست های 
ضدایران��ی و جنگ طلبانه معروف هس��تند، با صدور 
بیانیه ای مش��ترک با »لیز چنی، از سیاس��ت فش��ار 
حداکثری دول��ت آمریکا علیه م��ردم ایران تمجید 

کردند.
ت��ام کروز، لیندس��ی گراه��ام و تام کات��ن که هر 
س��ه به ضدیت با ایران و حمایت از سیاس��ت های 
جنگ طلبانه معروف هس��تند این بیانیه را مشترکا 
ب��ا لیز چنی عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان 
آمریکا صادر کرده اند. چنی دختر دیک چنی معاون 

جورج بوش پسر رئیس جمهور سابق آمریکا است.
در بخش��ی از این بیانیه آمده است: توافق هسته ای 
فاجعه ب��ار دوران باراک اوباما رئیس جمهور س��ابق 
آمریکا طوری طراحی ش��ده بود ت��ا به ایران اجازه 
تقلب بدهد. این بیانیه مدعی ش��ده است که برجام 
ای��ن امکان را به ایران داده اس��ت که فعالیت هایی 
را به صورت غیرقابل کش��ف برای بازرس��ان آژانس 

بین المللی انرژی اتمی انجام دهد.  تسنیم 

واکنش روسیه به تهدید آمریکا درباره 
ترور سردار قاآنی

س��خنگوی وزارت امور خارجه روسیه تهدید علنی 
یک مق��ام آمریکایی علیه س��ردار "قاآنی" فرمانده 
جدی��د نیروه��ای قدس س��پاه پاس��داران انقاب 
اس��امی ایران را غیرقابل قبول، خارج از چارچوب 

قانون و حقوق بین الملل ارزیابی کرد.
ماریا زاخارووا در تفس��یر این اظهارات تهدید آمیز 
گفت: من یک بار دیگ��ر تاکید می کنم که برای ما 
)چنی��ن اظهاراتی( غیرقابل قبول اس��ت. از دیدگاه 
ما اینها س��خنانی هس��تند که در چارچوب حقوق 
بین الملل نمی گنجد و کامًا غیرقانونی هستند که 
نمایندگان کش��ورهای جهان حق ندارند به سادگی 
چنی��ن اظهاراتی را علیه مقامات س��ایر کش��ورها 
بی��ان کنند. چنین برخوردی غیرقابل قبول اس��ت. 
"الکساندر گوسی یف" مدیر موسسه برنامه ریزی های 
راهبردی در مسکو گفته بود که آمریکا همچنان به 
اقدامات تحریک آمیز خود علیه جمهوری اس��امی 

ایران ادامه خواهد داد.  باشگاه خبرنگاران 

اخبار

مشروط به رفتار ایران به توافق هسته ای باز خواهم گشت
معاون رئیس جمهور قبلی آمریکا می گوید در صورت رس��یدن به کاخ سفید 
به توافق هس��ته ای با ایران باز خواهد گش��ت به ش��رطی که ابتدا ایران به 

تعهدات خود عمل کند.
جو بایدن در این یادداش��ت می نویس��د: با هر معیاری ن��گاه کنیم اعتبار و 

نفوذ ایاالت متحد در جهان از زمان ترک کاخ س��فید توس��ط رئیس جمهور 
باراک اوباما و من کاهش یافته است.وی در ادامه با تشریح آسیب هایی که عملکرد 
سیاس��ت خارجی ترامپ در حوزه های مختلف به وجود آورده، خاطر نشان می کند 
اگر به ریاست جمهوری انتخاب شود تاش خواهد کرد تا اعتبار و جایگاه آمریکا را 
بازگرداند. معاون اول باراک اوباما می نویس��د:  درباره عدم اشاعه و امنیت هسته ای، 
ای��االت متحده همزمان نمی تواند هم صدای معتبری باش��د و هم توافق هایی را که 

مذاکره کرده، ترک کند.   صداوسیما 

اگر با ایران همکاری کنید تحریم می شوید
وزی��ر خارجه آمریکا بار دیگر به کش��ورها و ش��رکت های بین المللی درباره 

همکاری با ایران هشدار داد و آنها را تهدید کرد.
مایک پامپئو با بیان اینکه کارزار فش��ار حداکثری علیه ایران تا زمان تغییر 
رفتار این کشور ادامه خواهد یافت، تأکید کرد: اگر شما فعالیت های رژیم را 

تسهیل کنید تحریم خواهید ش��د. دولت آمریکا اردیبهشت ماه سال گذشته 
به صورت یکجانبه و بر خاف قطعنامه ۲۲۳۱ ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد، 
از توافق هسته ای با ایران خارج شده و تحریم های یکجانبه علیه مردم ایران را احیا 
ک��رد. در آن زمان، اروپا وعده داد آثار منفی تحریم های آمریکا را جبران کند، اما با 
عدم تحقق این وعده، جمهوری اس��امی ایران اردیبهش��ت ماه امسال روند کاهش 
تدریجی اجرای مفاد برجام را آغاز کرد. ایران تاکنون در بازه های دو ماهه، پنج گام 

کاهش اجرا برداشته است.  فارس

جنگ با ایران را نمی خواهیم
رئیس س��ازمان تروریس��تی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا ضمن تأکید بر 
اینکه کش��ورش دنبال جنگ با ایران نیس��ت گفته که واشنگتن فعًا قصد 

دارد در منطقه بماند.
کن��ث فرانک مک کنزی مدعی ش��ده ه��دف آمریکا از اقدام��ات اخیر برای 

اس��تقرار نیروهای هوای��ی، دریایی و زمینی در منطقه احی��ای بازدارندگی و 
ارسال پیام به تهران بعد از شدت گرفتن تنش ها میان دو کشور است. 

وی بعد از بازدید از کش��تی آبی-خاکی یو اس اس باتان در ش��مال دریای س��رخ به 
خبرنگاران گفت: پیام ما این است که ما دنبال جنگ با شما نیستیم، شما هم نباید 
دنبال جنگ با ما باش��ید و ما دوس��ت داریم در صورت امکان، تنش زدایی کرده و 
در س��طح پایین تری از تنش ها قرار گیریم. این نخس��تین سخنان مک کنزی بعد از 

عملیات تروریستی آمریکا در ترور سردار »قاسم سلیمانی«، است.  تسنیم 

نش��ریه وال اس��تریت ژورن��ال گ��زارش داده اس��ت که 
کش��ورهای اروپایی حاضر در توافق هسته ای قصد دارند 
ضرب األج��ل حل اخت��اف برجام و به تب��ع آن احیای 

تحریم های شورای امنیت را به تعویق بیاندازند.
این نش��ریه به نقل از دیپلمات های اروپایی نوشته است 
که ت��ا زمانی که ایران برنامه هس��ته ای خود را بیش از 
این گس��ترش نده��د، اروپایی ها به س��مت بازگرداندن 
تحریم ه��ای بین المللی و از بین بردن توافق هس��ته ای 

حرکت نخواهند کرد.
سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس که از اعضای 
توافق هسته ای با ایران هستند، هفته گذشته ساز و کار 
ح��ل اختاف را که به ص��ورت بالقوه می تواند ظرف ۶۰ 
روز تحریم های شورای امنیت را احیا کند، فعال کردند. 
ب��ا این وج��ود، دیپلمات ه��ای اروپایی به وال اس��تریت 
ژورن��ال گفته اند که اروپایی ها از حاال در فکر تمدید این 

ضرب األجل هستند.
بر اس��اس این گزارش، انتظار می رود نخس��تین جلسه 
کمیس��یون مشترک برای بررس��ی اختافات طرف های 
برجام اواسط تا اواخر فوریه )اوایل تا نیمه اسفند( برگزار 
ش��ود. این در حالی است که بر اساس برجام، این جلسه 
می بایست ظرف ۱۵ روز بعد از فعال سازی ساز و کار حل 

اختاف، یعنی اوایل بهمن برگزار می شد.
این هفت��ه »جوزپ بورل« مس��ئول سیاس��ت خارجی 
اتحادی��ه اروپا در پاس��خ به این س��ؤال که چ��را تاریخ 
کمیسیون مشترک و روند اجرای ساز و کار حل اختاف 
اعام نش��ده، گفت بندهای مربوط به این س��از و کار در 
برجام با ابهام وجود دارد و طرف ها در حال رایزنی برای 

روشن کردن این روند هستند. 
به نوشته وال استریت ژورنال، هرچند مقام های اروپایی 
از ایران خواس��ته اند گام ه��ای برداشته ش��ده در جهت 
کاه��ش پایبن��دی به برج��ام را به عق��ب بازگرداند، اما 
دیپلمات های اروپایی می گویند تصور نمی کنند که تهران 
چنین خواس��ته ای را بپذیرد. از ای��ن رو، انتظار می رود 
روند افزایش ذخایر اورانی��وم ایران ادامه یابد. اروپایی ها 
همچنین احتماال افزایش مختصر تعداد سانتریفیوژهای 

نصب شده ایران را نیز تحمل خواهند کرد.
بن��ا ب��ر ای��ن گ��زارش، از دی��د اروپایی ه��ا، نظ��ارت  و 
دسترس��ی های آژانس بین المللی ان��رژی اتمی همچنان 

مهمتری��ن اولویت اس��ت و در مقابل فعالی��ت ایران در 
زمینه تحقیق و توس��عه س��انتریفیوژ و گسترش فعالیت 

در تأسیسات »فردو« نیز »مایه نگرانی« است.
دیپلمات ه��ای اروپایی گفته اند که خواهان آن هس��تند 
که برنامه هسته ای ایران گس��ترش قابل توجهی نیافته 
و »زم��ان گریز« برنامه هس��ته ای ایران ب��ه میزان قابل 
ماحظه ای کاهش نیابد. آن ها اقداماتی نمادین و س��اده 
نظیر کاس��تن از میزان مازاد ذخایر آب سنگین را هم از 
اقداماتی توصیف کرده اند که ممکن اس��ت اروپا خواهان 

آن باشد.
وال اس��تریت ژورنال نوشته است که مشخص نیست که 
ایران این شرایط را بپذیرد یا نه، اما دیپلمات های اروپایی 
می گویند ایران از زمان اعام گام پنجم کاهش تعهدات 
هس��ته ای اقدام دیگری برای گس��ترش برنامه هسته ای 

خود انجام نداده و همین امر مایه امیدواری است.
دولت آمریکا اردیبهش��ت ماه س��ال گذش��ته به صورت 
یکجانب��ه و بر خ��اف قطعنامه ۲۲۳۱ ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل متحد، از توافق هس��ته ای ب��ا ایران خارج 
شده و تحریم های یکجانبه علیه مردم ایران را احیا کرد. 
در آن زمان، اروپا وعده داد آثار منفی تحریم های آمریکا 
را جبران کن��د، اما با عدم تحقق ای��ن وعده، جمهوری 
اسامی ایران اردیبهشت ماه امسال روند کاهش تدریجی 
اجرای مفاد برجام را آغاز کرد. ایران تاکنون در بازه های 
دو ماهه، پنج گام کاهش اجرا برداشته و محدودیت های 
مرب��وط به غنی س��ازی اورانیوم و تولید آب س��نگین را 
کنار گذاش��ته است. همچنین؛ مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا امروز جمعه اعام کرد حس��ب درخواست 
وزرای خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان بازه زمانی ساز و 

کار حل و فصل اختاف در برجام تمدید شده است.
در بیانیه آق��ای بورل آمده اس��ت: روز ۱4 ژانویه نامه ای 
از وزرای خارج��ه فرانس��ه، آلمان و پادش��اهی متحده در 
خصوص ارجاع مسائل مربوط به اجرای تعهدات برجامی 
ایران به کمیس��یون مشترک و فعال سازی مکانیسم حل 
اختاف دریافت کردم. وی در ادامه تصریح کرده اس��ت: 
»م��ن متعاقب دریافت این نامه اقدام به انجام رایزنی های 
گسترده دوجانبه و جمعی کردم. همه طرف های برجام بار 
دیگر عزم خود برای حفظ توافق هسته ای که در راستای 

منافع همگان است را مورد تأکید قرار دادند.  فارس 

وال استریت ژورنال:
اروپایی ها قصد دارند ضرب األجل ماشه را تمدید کنند

در حالی که آمریکا از توافق هسته ای فرار کرده و اقدامات 
امنیتی و نظامی را در کنار فش��ارحداکثری اقتصادی بر 
ایران در پیش گرفته است، این سوال مطرح می شود که 
آی��ا باید ادعای مذاکره آمریکا را باور کرد و اصوالً چنین 

امری به نفع ایران است؟
اروپا و آمریکا موج جدیدی از فش��ارها را علیه ایران آغاز 
کرده اند. آمریکایی ها در این زمینه ابزاری نمانده اس��ت 
که در قبال ایران اس��تفاده نکرده باش��ند. از تحریم های 
اقتص��ادی گرفته، ت��ا اقدام��ات و تهدی��دات امنیتی و 
ترویس��تی. حتی در زمینه ایج��اد محدودیت در زمینه 
رف��ت و آمد اتباع ایرانی به این کش��ور و واردات دارو به 
ایران چیزی کم نگذاشته اند. اروپایی ها هم معموال چشم 

و گوش شان به دهان واشنگتن بوده است.
دونال��د ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از رس��یدن به 
مسند قدرت در کاخ سفید، توافق هسته ای را که حاصل 
س��ال ها مذاکره فش��رده بین ایران و ۶ کشور دیگر بوده 
قربانی بازی انتخاباتی و سیاس��ت داخلی خود در آمریکا 
ک��رد. او با نادیده گرفتن مواضع دیگران، پش��ت به دنیا 
ک��رده و به طور یکطرفه از برجام خارج ش��د. او به همان 
میزان بس��نده نک��رد. روز به روز به تحریم ه��ا علیه ایران 
افزود و نهادهای ایرانی را در انواع و اقس��ام لیس��ت های 
س��یاه ق��رار داد. جدیدترین اق��دام آمریکا ترور ش��هید 
س��پهبد  س��لیمانی و تهدید برای هدف ق��رار دادن ۵۲ 

سایت از جمله اماکن فرهنگی ایران بوده است.
جالب اس��ت در همین بحبوحه همین کش��ورهایی که 
ایران را تهدید کرده و امنیت آن را به مخاطره می اندازند 
و به قول خودش��ان به مردم ایران »گشنگی« می دهند، 

االن سخن از گفتگو به میان می آورند.
اگر هدف گفت وگو و مذاکره اس��ت، پ��س تحریم، ترور 
و تهدید به چه معناس��ت؟ آی��ا پیش از این گفت وگویی 
ص��ورت نگرفته بود؟ برجام نتیجه چند دور و س��اعت از 
مذاکرات دش��وار و فش��رده مقامات ایرانی و کشورهای 
قدرتمند جهان نبود؟ داستان درخواست مذاکره آمریکا 
به مانند فردی اس��ت که چک داده و بعد از مدت زمان 
کمی معلوم ش��ده اس��ت که چک او بامحل است. االن 
هم��ان کاهبردار اصرار به معامله با همان دس��ته چک 
را دارد. آیا عقل س��لیم ای��ن را می پذیرد که از یک فرد 
کاهبردار که چندین بار امتحان خود را پس داده است 

و االن ه��م رجزخوانی و خرابکاری می کند، دوباره چک 
دیگری قبول کرد؟

جالب است که اروپایی هایی که خودشان در هر سیاستی 
دنب��ال رو و هم��راه آمریکا بوده اند و خل��ف وعده کرده  
و به تعهداتش��ان پایبند نبوده ان��د تاش دارند که نقش 
میانجی و ریش سفید را بازی کنند. معموالً کسی ریش 
س��فیدی می کند که حداقل میزانی از صداقت، عدالت و 
خوش نامی و خوش حس��ابی از خود به جای گذاش��ته 
باش��د. با وضعیت فعلی، اروپا حتی ب��ه اعتراف مقامات 
و کارشناس��ان اروپایی، نه اعتباری برایش باقی مانده و 
ن��ه خوش نامی. اتفاقا اروپا ب��رای مذاکره با خودش هم 
نیازمند به میانجی اس��ت، چه برسد به اینکه خودش در 

کسوت میانجی ظاهر شود.  
بدقول��ی اروپایی ها فقط محدود به برجام نمی ش��ود. در 
زمان جنگ ایران و عراق، اروپا به کمک صدام حس��ین، 
دیکتاتور معدم عراق شتافت. در مقطعی دیگر و در سال 
۲۰۰۳ ایران و س��ه کش��ور اروپایی ب��ه تفاهمی درباره 
برنامه هسته ای ایران دست یافتند که آن زمان هم ایران 
ب��ه تعهدات خود عم��ل کرد، اما اروپا ش��انه خالی کرد. 
ضمن آن که اروپایی ها همواره در قبال موضوعات دفاعی 
ایران و سیاست منطقه ای آن با آمریکا همنظر بوده اند و 

موافق فشار بر ایران هستند.
عاوه ب��ر موارد ف��وق دالیلی متعددی وج��ود دارد که 
چرا مذاکره با آمریکا به نفع ایران نیس��ت، بلکه بالعکس 
منتفی دانستن مذاکره با آمریکا به نفع ایران است. ورود 
ایران به هر گونه مذاک��ره ناپخته با آمریکا، مهر تاییدی 
و چراغ س��بزی به واش��نگتن برای نق��ض عهدهای آتی 
خواه��د بود. یعنی اینکه هر بار مذاکره ای صورت گرفت، 
آمریکا بدون ترس از عواقب عهدشکنی می تواند یکجانبه 

از توافقات رویگردان باشد.
دوم اینکه، چش��م دوختن به مذاکرات، کشور را معطل 
کرده و آن را در حالت انتظار نگه می دارد و بدون اینکه 
امور عادی که حتی به مذاکرات ارتباطی ندارند لنگ این 
موضوع می ش��وند و این آس��یب بزرگتری به کشور وارد 
می کند. سوم اینکه، آمریکا نمونه دیگری در مذاکرات و 
آن هم با کره شمالی دارد. بهتر است یک نیم نگاهی به 
مذاکرات واش��نگتن و پیونگ یانگ بیندازیم که االن در 

چه وضعیتی قرار دارد.  تسنیم 

در گزارشی مطرح شد: 
چرا مذاکره نکردن با آمریکا به نفع ایران است؟

گزارش

کارشناس مسائل سیاست خارجی معتقد است؛ حمله ایران 
ش��جاعانه ایران به پایگاه عین االس��د وجهه روتوش شده و 
مصنوعی نظامی آمریکا را ویران کرد و ش��دت این سیلی به 
ش��کلی بود که تا ساعت ها جرات پاس��خ به آن را نداشتند و 
بع��د از آن ه��م فهمیدند که در مقابل ایران بازنده هس��تند 
و ب��رای همین برای حفظ چهره هالیوددی خود س��عی می 
کنن��د قضیه را کم اهمی��ت جلوه دهن��د و می گویند چون 
مشکلی نبوده ما هم  پاسخی نمی دهیم اما، واقعیت آن است 
که پاس��خ آنها یعنی نابودی تمام آنها در منطقه و کپرنشین 
شدن همپیمانان عربی آنها در خلیج فارس و محو شدن نام 

اسرائیل از روی نقشه ها.
عباس ضیایی نیری کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی 
گف��ت: پس از اقدام  بزدالنه رئیس جمهور تروریس��ت آمریکا 
و همفکران ناش��ی وی در ترور و به ش��هادت رساندن سردار 
سپهبد حاج قاسم س��لیمانی که به معنای واقعی کلمه یک 
مرد و ارباب ذات انس��انیت بود، ملت و تم��ام آزادی خواهان 
حقیقی که با ش��یر حال رش��د کرده بودند از سپاه مقدس 
پاس��داران اسامی و دولت یک  صدا تقاضای انتقام خون این 

ابرمرد ایرانی را کردند.
وی افزود: مردی که ش��اید مث��ال او رو در کتاب های دوران 
کودکی، قصه ها و افس��انه ها شنیده بودیم، مردی که با تمام 
بزرگی و ابهت وجود داش��ت در هم��ه جا بود و حقیقی بود، 
مردی که مطمئنا سالها بعد قصه واقعی نسل های پس از ما به 

نوادگانمان خواهد بود، مردی که شر داعش را که به نزدیک 
مرزهای ما رس��یده بود را از ریش��ه سوزاند و مردی که وعده 
صالح او همیشه ادا شد ملت و هر ایرانی کنار هم  ایستادند تا 
نش��ان دهند ذره ای از خون عزیزان و شهیدان و راه مقاومت 

کوتاه نمی ائیم.
این کارشناس مس��ائل سیاست خارجی تصریح کرد:  روزها 
س��پری ش��د و کینه و تنفر از دولت منحوس و تروریس��ت 
آمریکا در دل یک به یک ایرانیان ش��دیدتر می ش��د تا زمان 
وع��ده صالح ما به روح پاک س��ردارمان در انتقام خون وی و 
همراهانش فرا رسید حمله موشکی و بی سابقه سپاه ایران به 
پایگاه نیروهای امریکایی در عین االسد عراق با رمز عملیاتی 
ش��هید س��لیمانی در ۱۸ دی ماه به وقوع پیوس��ت و نیروی 
هوافضای سپاه پاسداران انقاب اسامی با پرتاب موشک  های 
پیش��رفته و بومی و رادار گریز به پایگاه عین االسد در استان 
االنبار عراق که محل استقرار نیروهای آمریکایی بود پوشالی 
بودن و هالی��وودی بودن قدرت نظامی آمریکا را به جهانیان 

اثبات کرد.
ضیایی نیری اظهارداشت: ایران سیلی اول را چنان بر صورت 
منحوس آمریکا وارد کرد که تا به امروز نتوانس��ته اند حتی با 
دروغ ها و پاسخ ها و بیانیه های مختلف و مضحک از شوک این 
ضربه بیرون آیند، آنها و تمام دش��منان آشکار و پنهان و در 
لباس میش فهمیدند که ایران متفاوت از هر کشور دیگری در 
دنیاست، ایران را نباید صرفا در زمینه شرایط جنگی با عراق 
و افغانس��تان مقایس��ه کرد، ایران در شرایط جنگی و حفظ 
حاکمیت و مقابله با دشمن و پاسخ به هر تجاوزگری احمقانه 
با تمام دنیا متفاوت است و نفس زدن های ناژ متقارن و ناشی 
از ترس و اس��ترس ترامپ بعد از اولین بیانیه هنگام صحبت 
نش��ان داد که این به اصطاح قمارباز نیز به این موضوع پی 
برد که برگ  برنده در نهایت و در همه شرایط در اختیار ایران  
است و این ما هستیم که معادله ها را طراحی و اجرا میکنیم و 
دورانی که انها در تفکر نیات شیطانی بودند سالهاست سپری 
ش��ده و بهتر اس��ت با این واقعیت و وج��ود ابرقدرت نظامی 
چون ایران کنار بیایند. وی گفت: این پاسخ قطره ای در مقابل 

دریای بیکران توانایی ایران در جنبه نظامی دفاعی و تهاجمی 
بود و البته انتقام س��خت به پایان نرسیده و این شروعی بود 
برای این��ده نزدیک که دنیا خواهد دید؛ یکی از واکنش های 
پاس��خ کوبنده و دلچسب و بی سابقه ایران به آمریکا این بود 
که کارشناسان نظامی دنیا پی بردند موشک های ایران بسیار 
دقیق تر از آنچه که آنها تصور می کردند بوده  و تصاویر ماهواره 
ای از اش��یانه های هواپیما که توسط موشک های ایران ویران 
شده نشان از قدرت موشکی ایران دارد و نشان  از این امر که 
با اینکه جوانمردان سپاه در این عملیات به دنبال تلفات جانی 
نبودند اما بدون شک بیش از صد نظامی تروریست و اشغالگر 
آمریکایی در این عملیات به هاکت رسیده اند و علی رغم انکار 
دولتمردان آمریکا و بازی با اذهان داخلی و خارجی تلفات و 
خسارات سنگینی دیده اند و سعی دارند با جو رسانه ای از این 
رسوایی که نمایانگر کاغذی بودن قدرت نظامی و تسلیحاتی 

امریکاست بکاهند.
وی بیان داش��ت: آنها مطمئنا به این باور رسیده اند که جای 
جای خ��اک ایران یک زرادخانه موش��کی و ویران کننده ای 
است که با کمال بلوغ و فناوری خاص و منحصربفرد و بومی 
هم��راه با دقت و دارای قابلیت تهدی��د و بازدارندگی در برابر 
دش��منان منطقه ای ایران است که این قدرت را داریم به هر 
حماقت��ی و تهاجمی در هر نقطه از دنیا پاس��خ بدهیم ، انها 
فهمیدند ما همه مانند س��ردار سلیمانی مرد عمل هستیم و 
نه دنبال بازی های رس��انه ای هس��تیم  نه با سناریوهای چند 
میلی��ارد دالری و هالیوودی خود را ب��زرگ جلوه میدهیم ، 
ما نیاز به ش��و و نمایش نداریم و در دنیای واقعی پاس��خ هر 
دشمنی را به شدت و طبق صاحدید خود می دهیم، مقامات 
عالی رتبه دولت تروریست پرور آمریکا نیز خود اعام داشتند 
که ایران با سنجیدگی و دقت هدف گیری کرده  است، جهانیان 
و همپیمانان ش��یرده منطقه ای نیز پی بردند سامانه های بی 
مصرف امریکایی حتی نمی تواند از جان آمریکایی ها محافظت 

کند.
ضیایی نیری خاطرنش��ان کرد: ش��جاعت ایران در حمله به 
آمری��کا تصور جهانیان از آمری��کای قدرتمند با صنعت فیلم 

هالیوود را بار دیگر مورد تمس��خر گرفت، آنها با عوام فریبی 
تاش دارند که این عملیات را بدون خس��ارت و تلفات نشان 
دهند اما می بینیم هر روز اخبار جدیدی می رس��د که نشان 
می ده��د واقعیت چیس��ت، یک روز اعام می ش��ود تعدادی 
ضربه مغزی مایم شده اند که نوع جدیدی از جراحت در علم  
پزشکی است، یک روز اعام می شود دو نظامی امریکایی در 

آلمان کشته شده اند. 
وی اف��زود: حتی اگ��ر فرض محال کنیم ک��ه آمریکا تلفات 
انس��انی هم نداش��ته، حمله ای��ران به پای��گاه آمریکایی که 
کس��ی حتی جرات نزدیک ش��دن به چند کیلومتری آن را 
ن��دارد و به نوعی خاک آمریکا به ش��مار می آید یعنی حمله 
ب��ه خاک  آمریکا، اقدام  ایران یک اقدام ش��جاعانه و قدرتمند 
بود در پاس��خ به اقدام بیشرمانه و بزدالنه آمریکا در عملیاتی 
تروریس��تی که مهمان یک کش��ور را در خاک کشوری دوم 
ترور می کند و به ش��هادت می رس��اند، اما حمله ایران یعنی 
حمله به خاک آمریکا که در ۷ دهه گذش��ته س��ابقه نداشته 
و همین امر وجهه روتوش شده و مصنوعی نظامی آمریکا را 
ویران کرد و ش��دت این سیلی به شکلی بود که تا ساعت ها 
جرات پاس��خ به آن را نداش��تند و بعد از ان هم فهمیدند که 
در مقابل ایران بازنده هس��تند و برای حفظ چهره هالیوددی 
خ��ود قضیه را کم اهمیت جل��وه می دهند و می گویند چون 
مش��کلی نبوده ما هم  پاسخی نمی دهیم اما واقعیت آن است 
که پاس��خ آنها یعنی نابودی تمام آنها در منطقه و کپرنشین 
شدن همپیمانان عربی آنها در خلیج فارس و محو شدن نام 

اسرائیل از روی نقشه ها. 
ضیایی نیری بیان داشت: در آخر صحبتی نیز با برخی کوته 
بینان دارم که به هر دلیل خواسته یا ناخواسته آب در آسیاب 
دشمن میریزند دور از معرفت و ذات ایرانی بودن است امنیت 
و آرامشی را که با خون شهدای مدافع حرم و پایدار و بسیج 
ب��ه ارمغان آمده به دلیل س��انحه ای دیگر زیر س��وال ببریم؛ 
لحظ��ه ای در وجدان خاموش یا بی��دار خود به عظمت کار و 
بزرگی و جایگاه عزیزان حافظ امنیت و س��ردار علمدار حاج 

قاسم سلیمانی و سلیمانی ها فکر کنیم.

کارشناس مسائل سیاست خارجی:

پوشالی بودن قدرت نظامی آمریکا به جهان ثابت شد
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