
 تجمع مردم ونزوئال در حمایت از ایران 
م��ردم ونزوئ��ال با اعالم همبس��تگی با م��ردم ایران 
ب��رای حفظ صلح، به تهدیدهای جنگ طلبانه آمریکا 

اعتراض کردند.
نمایندگان جنبش های اجتماعی و سیاس��ی ونزوئال 
و هیئت های سیاس��ی جهان که پیشتر در همایش 
جهانی مبارزه با امپریالیسم شرکت کرده بودند، روز 
ش��نبه )پنجم بهمن ماه( در میدان ونزوئالنا گرد هم 
آمدند و با اعالم همبستگی با مردم ایران برای حفظ 
صلح، ب��ه تهدیدهای جنگ طلبان��ه آمریکا اعتراض 
کردن��د. این تجم��ع بخش��ی از روز جهانی اعتراض 
علیه جنگ احتمالی جدید در خاورمیانه است که در 

پایتخت همه کشورهای جهان برگزار می شود.
به دنبال شهادت سردار س��لیمانی فرمانده نیروهای 
قدس س��پاه پاسداران انقالب اس��المی در سیزدهم 
دی ماه به دس��تور دونالد ترامپ، تنش ها میان ایران 
و آمری��کا افزایش یافت. »کارلوس رون« معاون وزیر 
امور خارجه ونزوئال در امور آمریکای ش��مالی در این 
رابطه اظهار داشت: معتقدیم فراخواندن همه جهان 
برای مقابله با جنگ و اقدامات زورمدارانه امپریالیسم 
آمریکا علیه مردم ایران، بسیار اهمیت دارد. از مردم 
ای��االت متحده نیز می خواهیم علی��ه این اقدام های 
خودسرانه اعتراض کنند. هیچ کس جنگ دیگری را 

در جهان نمی خواهد. صداوسیما 

 درخواس�ت معترض�ان کانادایی برای 
پایان تحریم های ضد ایرانی

گروهی از معترضان و فعاالن مدنی کانادایی با تجمع 
در مقابل س��اختمان کنس��ولگری آمریکا در ش��هر 
تورنتو ضمن مخالفت با سیاس��ت های واشنگتن در 
قبال تهران، خواستار پایان یافتن تحریم ها و رویکرد 

تجاوزکارانه ایاالت متحده در برابر ایران شدند.
بر اس��اس این گ��زارش، فعاالن ضد جن��گ در این 
تجمع شعار می دادند: خواستار جنگ با ایران نیستیم 
و تحریم ها علیه ایران را همین االن پایان دهید. یکی 
از برگزارکنن��دگان این تجمع در اظهاراتی گفت: در 
حالی که از اولویت های سیاست خارجی دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا ناامید و مأیوس شده ام، ولی این 
مساله جای تعجب و شگفتی نداشته است. اظهارات 
و لفاظی ه��ای تند و منزوی کننده ترامپ در جریان 

رقابت های انتخاباتی نتوانست من را گول بزند.
وی افزود: مقام های آمریکایی از نگرانی های مشروع 
شهروندان عادی ایران درباره دولت شان برای تغییر 
رژیم سیاس��ی تهران سوء اس��تفاده می کند.شرکت 
کنندگان در این تجمع خواستار احترام به حاکمیت 

و تمامیت ارضی ایران شدند.  ایسنا  

نق�ش دولت پنه�ان آمری�کا در حذف 
تصاویر سردار سلیمانی از اینستاگرام

یک رس��انه آمریکای��ی در تحلیلی ضمن تش��ریح 
همراه��ی ش��رکت های ب��زرگ فناوری ب��ا جنگ 
رس��انه ای دولت آمریکا علیه ای��ران به نقش دولت 
س��ایه آمریکا در حذف تصاویر س��ردار سلیمانی از 

اینستاگرام اشاره کرده است.
پایگاه »مینت پرس« در تحلیلی در همین خصوص 
این اقدام فیسبوک و اینستاگرام را به منزله همراهی 
آنها با »جن��گ تمام عیار دونالد ترامپ« علیه ایران 
توصی��ف کرده و به نقش »دولت پنهان« آمریکا در 

پیگیری چنین سیاست هایی اشاره کرده است. 
مینت پرس نوشته اس��ت: فیسبوک، از شرکت های 
غول فناوری "س��یلیکون ولی" اعالم کرده که همه 
پس��ت های مثبت درباره فرمانده اخیراً ترور ش��ده 
ایران، سردار قاسم سلیمانی را در پلتفورم های خود 

و شرکت تابعش، اینستاگرام حذف خواهد کرد.
این پایگاه خبری پس از اشاره به اقدام سال گذشته 
ترامپ در قرار دادن سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در فهرس��ت س��ازمان های اصطالحاً تروریستی به 
اشتیاق شرکت های بزرگ آمریکایی برای همراهی 
با این قواعد اشاره کرده و نوشته »پی پال« به عنوان 
مثال از ارائه کمک های خیریه به رس��انه ای به نام 
»Grayzone« به دلیل استفاده این رسانه از کلمه 
ایران در تیت��ر یکی از مطالب خود جلوگیری کرد.  
مینت پرس در بخش دیگری از این مقاله به میزان 
حمایت گس��ترده مردم ایران از س��ردار س��لیمانی 
اش��اره کرده است. در این مقاله آمده است: با آنکه 
حمایت از سردار سلیمانی یا حتی شناخت او ممکن 
اس��ت در آمریکا اندک باشد، نتایج یک نظرسنجی 
دانشگاه مریلند در س��ال 2019 نشان می دهد که 
ایش��ان محبوب ترین ش��خصیت ایران است. در آن 
نظرس��نجی 59 درصد ایرانی ها دیدگاهشان درباره 
س��ردار سلیمانی را بس��یار مطلوب عنوان کرد، در 
حالی که از هر 5 نفر 4 نفر گفتند نظرش��ان درباره 

ایشان مثبت است. مهر 

اخبار

ابراز تمایل ولیعهد انگلیس برای سفر به ایران
ولیعه��د انگلیس در گفت وگویی به نقش مه��م و چندجانبه ایران در جهان 

اشاره کرد و گفت که مایل است سفری رسمی به ایران داشته باشد.
چارلز شاهزاده ولز در این باره گفت: بله معلوم است که دوست دارم به ایران 
ب��روم. می دانم که ایران قرن ها بخش مهمی از جهان بوده و کمک ش��ایانی 

به دانش بش��ری، فرهنگ، شعر و هنر کرده است. منظورم این است که واقعا 
ملت چشم گیری هستند.

س��خنگوی چارلز درباره رخ دادن چنین سفری در آینده گفت: هیچ برنامه ای برای 
سفر رسمی شاهزاده ولز به ایران وجود ندارد.

ولیعهد انگلیس در ادامه اظهار کرد که س��عی دارد میانجی باش��د و برای صلح در 
خاورمیانه دعا کرده اس��ت.او ادامه داد: من فکر می کنم که مهم ترین چیز، صلحی 

عادالنه و ماندگار است.  باشگاه خبرنگاران 

برخورد مرزبانی آمریکا با ایرانیان، نژادپرستی محض است
س��خنگوی وزارت امور خارجه ایران برخورد مقامات امنیت مرزی آمریکا با 
ایرانیان را نژادپرس��تی محض و در تناقض با قواعد حقوق بشری و شاهدی 

بر خصومت عمیق دولت واشنگتن با ایرانیان خواند.
سید عباس موسوی در توئیتی درباره اقدام مرزبانی آمریکا در قبال اتباع یا 

متولدین ایران نوشت: »طبق گزارشات، مقامات امنیت مرزی آمریکا ایرانی ها 
را به خاطر ملیت ش��ان آزار می دهند. این یک نژادپرس��تی مح��ض و در تناقض با 
هنجارها و قوانین بین المللی حقوق بشری است. وی این برخوردها را شاهدی دیگر 
بر عقده  ش��رورانه این دولت )آمریکا( نس��بت به ایران و خصومت عمیق با ایرانیان 
خواند. پایگاه کانادایی سی. بی .س��ی روز پنجش��نبه خبر داد: به مرزبانان آمریکا که 
در گذرگاه های مرزی آمریکا-کانادا مشغول کارند دستور داده شده مسافران متولد 

ایران را بازداشت کرده و مورد بازجویی قرار دهند. فارس 

ترور قاسم سلیمانی جنایت جنگی بود
یکی از نمایندگان سابق پارلمان اروپا ترور سردار سلیمانی را جنایت جنگی 
خواند و گفت، امپریالیس��م با این اقدام دنبال نابودی کامل مقاومت بود نه 
اینکه صرفا ضربه ای به ایران بزند. خاوییر کووسو که یک ماه پیش عضویت 
او در پارلمان اروپا به پایان رس��ید، گفت: ادامه داد: آنچه اتفاق افتاد حمله 

علن��ی به یک فرمانده نظامی رس��می بود ک��ه او را خیانتکارانه در عراق ترور 
کردند. آنها می دانس��تند با پشت سر گذاش��تن خطوط قرمز می توانند این اقدام را 
در عراق اجرایی کنند؛ آنها ش��خصی را ترور کردند که به ش��کلی پررنگ در نابودی 
تروریس��م نقش داشت. وی تصریح کرد، سردار س��لیمانی برای ملت هایی که دچار 
]معضل[ تروریسم هستند، شخصیتی عزیز است و او اولین کسی بود که از ساعات 
اولیه حضور تروریس��م در س��وریه از این کشور حمایت کرد. این عضو پارلمان اروپا 

در ادامه گفت: ما در آستانه جنگ بزرگی بودیم.  تسنیم 

گزارش

درحال��ی رئیس جمهور آمری��کا در توییتی قابل تامل به اظه��ارات وزیر خارجه 
کش��ورمان مبنی بر امکان مذاکره با کاخ س��فید؛ نوش��ته، نه ممنون! که به باور 
ناظران سیاسی این بازخورد توییت نداشتن دیپلماسی مقتدرانه و انقالبی است و 
مماشات کردن بیش از اندازه با سیاست های جنگ افروزانه آمریکا است؛ ناظران 
سیاس��ی معتقدن��د؛ اصرار و پایبن��دی دولت به مذاکره با غربی ه��ا به حد افراط 

رسیده است و این با اصل عزت ایران اسالمی مغایر است.
رئیس جمهور آمریکا در واکنش به اظهارات ظریف برای مذاکره با کاخ س��فید در 

صورت رفع تحریم ها پاسخ منفی داد.
دونالد ترامپ در پیامی در توئیتر به سخنان محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
ایران درباره مذاکره با آمریکا واکنش نش��ان داد.وی در این خصوص نوشت: وزیر 
امور خارجه ایران گفته که ایران خواس��تار مذاکره با آمریکا اس��ت اما خواس��تار 
برداش��ته شدن تحریم هاس��ت. ترامپ در ادامه پیام توئیتری خود در جواب این 

سخنان ظریف نوشت: نه ممنون!
ظریف در مصاحبه با نش��ریه آلمانی اشپیگل درباره احتمال مذاکره با آمریکا در 
پی ترور س��پهبد س��لیمانی گفت: خیر، من هرگز این احتمال را رد نمی کنم که 
افراد، رویکردهای خود را تغییر دهند و حقایق را درک کنند. برای ما مهم نیست 
که چه کس��ی در کاخ سفید نشسته باشد. آنچه مهم است، نوع رفتار آن ها است. 
دولت ترامپ می تواند، گذش��ته خود را اصالح کند، تحریم ها را لغو کند و به میز 

مذاکره بازگردد. ما همچنان در میز مذاکره هستیم.
 آن ه��ا میز مذاکره را ترک کردند. آمریکا خس��ارت عظیم��ی به مردم ایران وارد 
آورده است. روزی خواهد رسید که آن ها مجبور می شوند، این خسارات را جبران 

کنند. ما صبر زیادی داریم.
بالفاصله بعد از توییت قابل تامل ترامپ،  وزیر خارجه کشورمان خطاب به رئیس 
جمهور آمریکا نوشت: اظهارات و تصمیمات خود در سیاست خارجی را بر اساس 

واقعیات بنا کن نه اخبار فاکس نیوز و مترجمین فارسی تان!
ظریف خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در توئیتی نوشته بود  وزیر 
امور خارجه ایران می گوید ایران خواستار مذاکره با آمریکا است اما می خواهد که 
تحریم ها برداش��ته شود. نه، مرسی!" در توئیتی نوشت: "برای دونالد ترامپ بهتر 
است که اظهارات و تصمیمات سیاست خارجی خود را بر اساس واقعیات بنا کند 

و نه بر اساس عناوین اخبار فاکس نیوز و یا مترجمین فارسی خود. 

نکته قابل تامب اینکه در دفاع از اظهارات آقای ظریف؛ معاون اطالع رسانی دفتر 
ریی��س جمهور در واکنش به خبرس��ازی  برخی در ش��بکه های مجازی در مورد 
مصاحبه ظریف با اش��پیگل نوشت: ش��باهت رفتار ترامپ و دلواپسان شگفت آور 

و نگران کننده است.
علیرضا معزی در واکنش به خبرس��ازی در مورد مصاحبه ظریف با اش��پیگل در 
حس��اب توییتری خود نوشت: ش��باهت رفتار ترامپ و دلواپس��ان شگفت آور و 
نگران کننده اس��ت. به قول ظریف اگر عادت به خواندن متن کامل یک مصاحبه 
ندارن��د حداقل می توانن��د همان یک پاراگراف مورد بح��ث از گفت و گو را کمی 

دقیق تر بخوانند.
طی روزهای اخیر و در پی انتشار مصاحبه ای از وزیر امور خارجه با اشپیگل برخی 

فعاالن دلواپس اقدام به حاشیه سازی در خصوص این مصاحبه داشته اند.
طرح مذاکره مجدد با آمریکا ذلّت برای شخص ظریف است

نماین��ده مالیر در مجلس با بیان اینکه بح��ث مذاکره مجدد با آمریکا ذلت برای 
ش��خص ظریف است، گفت: هر کس��ی این مسیر را طی کند قطعا ساقط خواهد 
شد. حجت االسالم احد آزادیخواه نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگ��و با فارس، با اش��اره به اظهارات اخیر محمدج��واد ظریف وزیر امور 
خارج��ه درباره مذاکره مجدد با آمریکا گفت: اصرار و پایبندی دولت به مذاکره با 

غربی ها به حد افراط رسیده است.
وی افزود: اگر دنیا صدای مذاکره جدید با آمریکا را شنید بنا را بر آن بگذارد که 

این حرف ها مربوط به حسن روحانی است نه رئیس جمهور اسالمی ایران.
نماین��ده مردم مالیر در مجلس تصریح ک��رد:  ملت ایران در روزهای پس از ترور 
س��پهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نش��ان دادند که چه میزان از ایاالت متحده 

آمریکا منفور هستند.
آزادیخواه با بی��ان اینکه آمریکایی ها به هیچ وجه اهل مذاکره نبوده و منطق آن 
را هم نمی دانند، اظهار داش��ت:در مذاکرات برجام به همه دنیا ثابت شد که نیت 
آنها عقب نگه داش��تن جمهوری اس��المی ایران از توس��عه و پیشرفت و تضعیف 

سیستم های دفاعی و هسته ای کشورمان است.
وی گفت: بارها مقام معظم رهبری در طول سال های اخیر درباره خدعه و نیرنگ 
آمریکایی ها و غربی ها در مذاکرات  هش��دار دادند اما متاس��فانه اصرار بی معنای 

دولت آقای روحانی بر مبنای مذاکره عجیب است. 
نماین��ده مردم مالیر در مجلس تصریح کرد: اگر جمهوری اس��المی به توس��عه 
و پیش��رفت در دانش صلح آمیز هس��ته ای ادامه می داد اقتدار کشورمان بیش از 

وضعیت فعلی بود.
آزادیخواه گفت: متاس��فانه آقای ظریف در حالی بحث مذاکره مجدد با آمریکا را 
مطرح می کند که خود توسط ایاالت متحده تحریم شده و ایاالت متحده بارها او 
را تحقیر کرده اس��ت که البته این موضوعات بعد از هزاران بار روی خوش نشان 

دادن او به آنها بوده است. 
وی گفت: وقتی عاقبت برجام تحریم وزیر خارجه کشورمان و از دست رفتن زمان 
و سرمایه های جمهوری اسالمی و عقب ماندن از قطار توسعه و پیشرفت بوده چه 

معنایی دارد که دولتمردان بحث مذاکره مجدد را مطرح کنند؟
نماینده مردم مالیر در مجلس خاطرنشان کرد: بحث مذاکره مجدد با آمریکا ذلت 

است؛ نه برای ملت ایران بلکه برای شخص ظریف.
آزادیخ��واه گفت: ظریف باید بداند منطقی که او برای مذاکره با غربی ها با توصیه 
حس��ن روحانی پیش برده است، منطق مدنظر جمهوری اسالمی نبوده است؛  ما 

اهل مذاکره هستیم اما نه با آمریکا.
وی تصریح  کرد: بعد از آنکه آمریکا رس��ما ترور حاج قاس��م سلیمانی را بر عهده 
گرفته و ایاالت متحده یک خونریز سفاک است نشان داد که آخر عاقبت مذاکره 

آن است و بحث حضور مجدد در میز مذاکره بی معناست.
نماین��ده مردم مالیر در مجلس با تاکید بر اینکه مس��یر مذاکره مجدد با آمریکا 

مسدود است، گفت:  هر کسی این مسیر را طی کند قطعا ساقط خواهد شد.
مذاکره مجدد با آمریکا خالف ضوابط راهبردی تعیین شده رهبر انقالب است

عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت: بس��یاری از کشورها تابع آمریکایی ها 
هستند و مذاکره مجدد با آمریکا خالف چارچوب و ضوابطی است که مقام معظم 

رهبری برای جمهوری اسالمی ترسیم کرده است.
سیدقاس��م جاس��می درباره اظهارات اخیر محمدجواد ظری��ف وزیر امور خارجه 

مبنی بر مذاکره مجدد با آمریکایی ها گفت: ای کاش دستگاه دیپلماسی و وزارت 
امور خارجه به جای مذاکره با آمریکا و اروپا به فکر توسعه مناسبات با همسایگان 

کشورمان بودند.
وی اف��زود: بارها در کمیس��یون امنیت ملی به وزیر خارج��ه تذکر داده ایم که به 
جای تمرکز انرژی و وقت زیاد برای مذاکره درباره برجام و شکس��ت آن و فرجام 
عبث آن، انرژی خود را صرف 16-17 کش��ور همس��ایه می کردید نتایج بیشتری 

به  دست می آمد.
عضو کمیس��یون امنیت مل��ی مجلس تصریح کرد: طب��ق آموزه های دینی به ما 
متذکر ش��ده اند نباید مومن از یک س��وراخ چند بار گزیده شود لذا نمی دانم چرا 
دولت و دولتمردان بحث مذاکره با آمریکا را پیش کشیده اند در حالی که ایاالت 

متحده به هیچ وجه قابل اعتماد نیست.
جاس��می اظهار داشت: بس��یاری از کش��ورها تابع آمریکایی ها هستند و مذاکره 
مجدد با آمریکا خالف چارچوب و ضوابطی اس��ت ک��ه مقام معظم رهبری برای 

جمهوری اسالمی ترسیم کرده است.
وی گفت: به نظرم اگر فرمان و تدبیر مقام معظم رهبری در تمرکز به توان داخلی 
و توس��عه روابط با همس��ایگان وعدم مذاکره با آمریکا را دولت در دستور کارش 

قرار می داد وضعیت کشورمان بهبود بیشتری پیدا می کرد.
عضو کمیس��یون امنی��ت ملی مجلس با بی��ان اینکه اگر آمری��کا تضمین کتبی 
می ده��د و سیاس��ت گذاران آنها هم ای��ن موضوع را قبول دارن��د امکان مذاکره 

شاید محتمل باشد. 
ولی وقتی آنها بنای لغو کلیه تحریم ها بدون هیچ گونه پیش شرطی را نپذیرفته اند 

مذاکره مجدد که وزیر خارجه کشورمان از آن دم می زند، معنایی ندارد.
 طرح مذاکره با آمریکا فروش عزت و شرف ایران به اجنبی هاست

نماینده اراک در مجلس با اشاره به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه درباره مذاکره 
با آمریکا گفت: طرح مذاکره با آمریکا به صورت مش��روط فروش عزت و ش��رف 

ملت بزرگ ایران به اجنبی هاست.
علی اکبر کریمی با اش��اره به اظهارات اخیر ظریف درباره مذاکره مجدد با آمریکا 
گفت: در ش��رایطی ک��ه همه ملت ایران به این باور رس��یده اند ک��ه آمریکا یک 
رژیم جنایتکار و تروریس��م اس��ت و در طول 41 سال پس از پیروزی شکوهمند 
انقالب اس��المی همواره کینه ورزی و دشمنی اش را در قبال ملت ایران به اثبات 

رسانده اند مذاکره مجدد با این رژیم و اعتماد به  وعده های آن عاقالنه نیست.
وی اف��زود: مذاک��ره با آمریکا ب��ه هیچ وجه به نفع و مصال��ح ملت بزرگ ایران و 

انقالب اسالمی نبوده است.
نماینده مردم اراک در مجلس گفت: بعد از آنکه آمریکایی ها در اقدامی جنایتکارانه 
و تروریستی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهانش را ترور کردند و منجر 
ب��ه واکنش عظیم ملت ایران و آزادیخواهان دنیا ش��د اما متاس��فانه برخی افراد 

همچنان بر رویکرد قبلی خود مبنی بر مذاکره با آمریکا اصرار دارند.
کریم��ی اف��زود: هر مدیر، مس��ئول و دولتمردی که بر رویک��رد مذاکره مجدد با 
آمریکا پس از ترور حاج قاس��م سلیمانی اصرار کند باید بداند این حرف برخالف 

عزت و اقتدار کشورمان بوده و پیام های غلط وانحرافی به دشمن می دهد.
وی خاطرنش��ان کرد: نباید مذاکره مجدد با آمریکا بعد از حجم زیادی فش��ار و 

تهدید علیه کشورمان از زبان برخی افراد به ویژه دولتمردان تکرار شود.
نماینده مردم اراک در مجلس گفت: افرادی که بحث مذاکره مجدد با آمریکا را به 

عنوان مواضع شان اعالم می کنند باید پاسخگوی ملت بزرگ ایران باشند. 
کریمی گفت: اگر مذاکره پیامد خاصی داشت که تاکنون مشخص بود و مذاکرات 
برجام این موضوع را نش��ان داد که هیچ منافعی در پس مذاکره با ایاالت متحده 

وجود ندارد.
وی تاکید کرد:طرح مذاکره با آمریکا به صورت مشروط فروش عزت و شرف ملت 

بزرگ ایران به اجنبی هاست.
نماینده مردم اراک در مجلس افزود: آمریکا به میز مذاکره به ایران باز نمی گردد 
ولی اینکه برخی دولتمردان مذاکره مجدد با ایاالت متحده را مطرح می کنند این 

اقدام آنها خالف عزت و شرف ملت بزرگ ایران است.
کریمی تصریح کرد: مذاکره مجدد با آمریکا خالف عزت، شرف و مصالح و منافع 
ملت و انقالب ساس��المی است و باید دولتمردان در این رویه تجدید نظر اساسی 

کنند.
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