
 برجام هنوز از نقطه بدون بازگشت 
عبور نکرده است

وزارت خارجه روسیه با بیان اینکه برجام در آستانه 
فروپاشی است، گفت هنوز شانسی برای حفظ این 

توافق وجود دارد.
وزارت خارج��ه روس��یه بار دیگر از وجود شانس��ی 
برای حفظ کردن توافق هس��ته ای ای��ران )برجام( 
صحبت کرد. به نوش��ته خبرگ��زاری »اینترفکس« 
وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای گفت برجام 
در آس��تانه فروپاشی اس��ت اما هنوز از نقطه بدون 
بازگش��ت عبور نکرده اس��ت. وزارت خارجه روسیه 
پیشتر نیز از سه کشور اروپایی عضو برجام )آلمان، 
انگلی��س و فرانس��ه( خواس��ته بود مکانیس��م حل 
اختالف برجام را کنار بگذارد و بر ایجاد ش��رایطی  

برای حفظ برجام ایجاد متمرکز شود.

شکستن هیمنه آمریکا در جهان
س��فیر جمهوری اس��المی ایران در روس��یه گفت 
باوجود تحریم های سنگین و فشار گسترده آمریکا، 
ای��ران نه تنها تضعیف نش��ده، بلک��ه قدرتمندتر از 
همیش��ه اس��ت. »کاظم جاللی« برنام��ه »اقتصاد 
ب��دون نفت« را مهم ترین اولویت اقتصادی کش��ور 
عنوان کرد و گفت: براس��اس آموزه های انقالب، ما 
می توانیم اقتصاد خود را بدون نفت اداره کنیم و این 
حربه آمریکا را نیز ب��ه طور کامل خنثی کنیم.وی 
با بیان مصداق های مهمی از مقاومت و ایس��تادگی 
ملت ایران در دوران دفاع مقدس گفت: در آن دوره 
سخت درحالیکه ما حتی س��یم خاردار برای دفاع 
از کش��ور نداش��تیم، آمریکا و غرب پیشرفته ترین 
تس��لیحات نظام��ی را به رژیم بعث ع��راق تحویل 
می دادن��د، اما در برابر مقاوم��ت و پایمردی مردان 
و زنان ایران، یک وجب از خاک ایران را از دس��ت 

ندادیم.  خبرگزاری صدا و سیما

تحکیم روابط ایران و بالروس
وزیر خارجه بالروس در دیدار س��فیر جدید ایران، 
جمهوری اسالمی را یکی از شرکا و دوستان نزدیک 
کش��ورش خواند و نس��بت به توسعه هر چه بیشتر 

مناسبات ابراز امیدواری کرد.
 »سعید یاری« سفیر جدید جمهوری اسالمی ایران 
در مینس��ک در مح��ل وزارت ام��ور خارجه بالروس 
رونوشت استوارنامه خود را به »والدیمیر ماکی« وزیر 
امور خارجه این کشور تقدیم کرد.    وزیر امور خارجه 
ب��الروس ضمن تبریک فرا رس��یدن چهل و یکمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، از ایران به عنوان یکی 
از شرکا و دوستان نزدیک بالروس در منطقه یاد کرد 
و ابراز امیدواری کرد روابط دوستانه بین دو کشور در 

این دوره بیش از پیش گسترش یابد. فارس

پیام تبریک به ایران به اشتباه ارسال شد!
ی��ک روزنامه آلمانی مدعی ش��د که ارس��ال پیام 
تبریک سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران توسط 
رئیس جمهور آلمان به اشتباه صورت گرفته است.  
پس از آنکه افش��ا ش��د »فرانک والتر اشتاینمایر« 
رئیس جمهور آلمان بر خالف ادعای رسانه های این 
کشور س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی را به ایران 
تبریک گفته اس��ت، حاال برلین مدعی ش��ده است 
که این پیام »به اش��تباه« صادر شده است. روزنامه 
آلمان��ی »تاگ��س اش��پیگل« به نق��ل از مقام های 
دولت آلمان مدعی ش��د که بروز اشتباه در سیستم 
ارتباطی باعث ارسال این پیام تبریک شده است. به 
ادعای این روزنامه، پیام ارسال شده به ایران بدون 
موافقت اشتاینمایر بوده است و وی روز شنبه گفته 
ب��ود که قصد ندارد برای ایران پیام تبریک ارس��ال 
کند و س��فیر آلم��ان در تهران نیز ب��ه اطالع نظام 
ایران رس��انده بود که اش��تاینمایر امسال پیامی به 

سران ایران ارسال نخواهد کرد.

پیگیری پرونده ترور سردار سلیمانی 
در دی��دار مع��اون ام��ور بین الملل ق��وه قضاییه با 
وزیر خارجه درب��اره همکاری ها بین این معاونت و 
وزارت خارجه از جمله پیگیری پرونده ترور ش��هید 

سلیمانی در محاکم داخلی و خارجی گفتگو شد.
»عل��ی باقری« معاون امور بین الملل و دبیر س��تاد 
حقوق بش��ر قوه قضاییه با محمدجواد ظریف وزیر 
ام��ور خارجه دی��دار و گفتگو ک��رد. در این دیدار 
در خص��وص راه های تقویت و ارتق��ای همکاری و 
هماهنگ��ی بی��ن معاونت بین الملل ق��وه قضاییه و 
وزارت امور خارجه به ویژه در حوزه دفاع از حقوق 
ایرانیان مقیم خارج ، پیگیری آزادی زندانیان ایرانی 
در دیگر کشورها، پیگیری پرونده ترور سردار شهید 
س��لیمانی در محاکم داخلی و خارجی و هماهنگی 
در دفاع از اصول و موازین جمهوری اسالمی ایران 
در مجامع بین المللی از جمله در حوزه حقوق بشر 

گفتگو و تبادل نظر شد.  مهر

اخبار

موضع تغییرناپذیر ایران در حمایت از سوریه
جواد ترک آبادی گفت تهران از هرگونه تالش یا راه حل که مورد تایید مردم 
س��وریه باش��د و به برون رفت از بحران کمک کند، حمایت می کند. س��فیر 
جمهوری اسالمی ایران در دمشق تاکید کرد، موضع کشورمان در حمایت از 
سوریه در جریان جنگ علیه گروه های تروریستی تغییر ناپذیر است. او گفت: 

تهران از هرگونه تالش��ی یا راه حل که مورد تایید مردم سوریه باشد و به برون 
رف��ت بحران کمک کند، حمایت می کند. وی اف��زود، ایران از حفظ حاکمیت ملی و 
یکپارچگی خاک س��وریه حمایت می کند.سفیر کشورمان در پاسخ به پرسشی درباره 
چشم انداز همکاری های اقتصاد تهران و دمشق گفت، همکاری های دوجانبه اقتصادی 
مبتنی بر هم پیمانی دو کش��ور اس��ت و بر همین اساس گسترش خواهد یافت. وی 
تاکید کرد: مواضع ما در زمینه حمایت از سوریه برای بازپس گیری همه مناطق این 

کشور و تحکیم حاکمیت ملی این کشور، ثابت و همیشگی است.  ایرنا

معامله قرن محقق نمی شود
وزیر خارج��ه در پیامی ویدئویی به زبان عربی با تأکید بر اینکه معامله قرن 
محقق نمی شود، گفت: ملت فلسطین با ایستادگی خود بر اراده صهیونیستی 
- آمریکایی پیروز خواهد ش��د. محمدجواد ظریف درباره معامله قرن گفت: 
معامله قرن محقق نمی ش��ود و ملت فلس��طین با ایس��تادگی خود بر اراده 

صهیونیس��تی - آمریکایی پیروز خواهد شد. وی افزود: دولت و ملت ایران در 
موضع ثابت خود در حمایت از ملت مظلوم فلس��طین و حقوقش در باز پس گیری 
س��رزمین خود و آزادسازی آن علیرغم فشارها و تحریم استوار خواهند ماند. وی با 
بیان اینکه ایران طرح به اصطالح معامله قرن را به طور روشن و قاطعانه رد می کند، 
توضیح داد:  زیرا هدف از آن نابودی مس��ئله فلسطین، سرزمین، مقدسات و حقوق 
آن اس��ت و قدس پایتخت فلسطین باقی خواهد ماند که ما در آرزوی آزادی کامل 

آن هستیم.آنان این را دور می بینند و ما آن را نزدیک می بینیم.  فارس

ایران و مقاومت فلسطین در جبهه ای واحد
اس��ماعیل رض��وان از فرماندهان جنب��ش حماس تاکیدکرد: ای��ران و مقاومت 
فلسطین، حزب اهلل لبنان و همه نیرو های مقاومت منطقه در یک جبهه هستند 
تا معامله قرن را شکس��ت دهند. اسماعیل رضوان گفت: انقالب اسالمی ایران 
الگ��وی جدیدی از حمایت از مقاومت به جهان ارائه داده اس��ت. وی همچنین 

گفت: مقاومت فلس��طین با جمهوری اسالمی ایران و دیگر جنبش های مقاومت 
در منطقه، در یک جبهه قرار دارند. ما شهید سپهبد قاسم سلیمانی را از دست دادیم؛ 
کسی که همواره از آرمان های فلسطین و مقاومت آن حمایت و پشتیبانی می کرد. درود 
و رحمت خداوند بر روح این شهید!. اسماعیل رضوان ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران 
کشور دوست و برادر ماست. ایران همچنان به عهدی که بسته وفادار مانده و ما می گوییم 
ما، ایران، حزب اهلل لبنان، مقاومت فلسطین و همه نیرو های مقاومت در منطقه در یک 

جبهه هستیم تا معامله ننگ و معامله قرن ترامپ را شکست دهیم.  العالم

رئیس س��ازمان انرژی اتمی ایران در کنفرانس امنیت هسته ای آژانس 
بی��ن المللی انرژی اتمی گفت ای��ران در صیانت از امنیت خود از هیچ 
اقدامی کوتاهی نخواهد کرد. علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در سومین کنفرانس امنیت هسته ای 
آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: ایران در صیانت از امنیت خود در 
انجام دادن هیچ اقدامی کوتاهی نخواهد کرد. در این نشست دوساالنه 
که با حضور وزرای خارجه و روس��ای سازمان های انرژی اتمی و دیگر 
مقامات از کش��ور های مختلف در وین آِغاز بکار کرد، رییس س��ازمان 
انرژی اتمی کش��ورمان با اشاره به اهمیت برجام بعنوان یک دستاورد 
بین المللی و انتقاد از آمریکا و سیاس��ت های نابخردانه دولت حاکم در 
این کشور بر مسئولیت اروپا بعنوان یکی از طرف های اصلی این توافق 
در حفظ آن و رهایی از سیاست های زورگویانه و یکجانبه آمریکا تأکید 
کرد.صالح��ی حفظ برجام را در نهایت تامین کننده امنیت هس��ته ای 
و تالش ه��ای بین المللی در این ح��وزه خواند و دولت آمریکا را مقصر 
اصلی شرایط موجود معرفی و رفتار غیرمسئوالنه و نامعقول رژیم حاکم 
در آمری��کا و اس��راییل را محکوم کرد.معاون رییس جمهور با اش��اره 
به چهل و یکمین س��الروز پیروزی انقالب اس��المی و رهایی از سلطه 
آمریکا  و شهادت س��ردار سلیمانی، رفتار آمریکا در عرصه بین المللی 
را تروریس��تی توصیف و بر جدیت ایران در برخورد با هرگونه تجاوز و 
پاس��خ متقابل تاکید کرد.وی با بیان اقدامات گسترده و در حال انجام 
در کشورمان در حوزه امنیت هسته ای خواستار برخورد جامعه جهانی 
با تهدیداتی همچون حمالت سایبری از جمله ویروس استاکس نت به 
تاسیسات هسته ای ایران و همچنین محکوم کردن و توقف این حمالت 
و اقدامات تروریستی از جمله به شهادت رساندن دانشمندان هسته ای 
در ایران ش��د.صالحی با یادآوری وظایف آژانس براس��اس منشور این 
س��ازمان، مسئولیت اولیه امنیت هسته ای را همچنان برعهده دولت ها 
دانست و از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواست درخصوص تضمین 
همکاری های بین المللی در حوزه امنیت هس��ته ای تمهیدات الزم را 
اندیشیده و از آسیب رسیدن به این همکاری ها به بهانه امنیت هسته ای 
پیشگیری کند.رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در ادامه با یادآوری 
و قدردانی از همکاری های آژانس با کشورمان در زمینه امنیت هسته ای 
به بی��ان نمونه هایی از این همکاری ها پرداخ��ت.وی درخصوص نحوه 

تامین امنیت مراکز هسته ای از جمله رعایت موازین آژانس درخصوص 
امنیت دو نیروگاه در حال س��اخت بوشهر توضیحات الزم را ارائه کرد.
صالحی دومین س��خنران در مراس��م افتتاحیه بود. این کنفرانس قرار 

است در پایان بیانیه ای مشترک در سطح وزیران منتشر کند.
در همین حال علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
انرژی اتمی ایران که به منظور ش��رکت در سمینار بین المللی امنیت 
هس��ته ای آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین به س��ر می برد، ۲۱ 
بهم��ن ماه،  با رئیس س��ازمان انرژی اتمی چی��ن دیدار و در خصوص 
همکاری ه��ای دوجانب��ه به ویژه پ��روژه بازطراحی و نوس��ازی راکتور 

تحقیقاتی آب سنگین اراک )خنداب( مذاکره کرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی چین در این دیدار با تاکید بر تداوم حمایت 
همه جانبه کش��ورش از برجام، پیش��رفت های حاصله در زمینه پروژه 
بازطراحی را علیرغم کارشکنی های آمریکا، رضایتبخش توصیف کرد.

وی در عین حال متذکر ش��د که برای مقابله با سیاست های یکجانبه 
آمریکا، باید طرف های دیگر در برجام از جمله اروپایی ها نیز با جدیت 
بیشتری به انجام این پروژه کمک برسانند.رئیس سازمان انرژی اتمی 
چین با انتقاد از این سیاس��ت های یکجانبه علیه کشورهای مختلف از 
جمله ایران و چین، این  رفتارها را ناپسند برشمرده و از ایران خواست 
ت��ا در برخورد با سیاس��ت های آمریکا همچن��ان تالش های خود را بر 
محور گفتگو و تعامل با کش��ورهای متعهد به برجام ادامه دهد.رئیس 
س��ازمان انرژی اتمی نیز در این نشست ضمن تقدیر از اقدامات چین 
در پروژه بازطراحی و همچنین روابط خوب سیاس��ی بین دو کش��ور 
بر اهمیت به پایان رس��اندن هر چه زودت��ر این پروژه مهم تاکید کرد 
و از طرف چینی خواس��ت تا نس��بت به جبران تأخیرهای ایجاد شده 
اقدام کند. وی با یادآوری قطعنامه س��ازمان ملل که پیش��رفت پروژه 
را مس��تقل از هرگون��ه آینده ای ب��رای برجام در نظر گرفته اس��ت، از 
رئیس س��ازمان انرژی اتمی چین خواس��ت تا در تعامل با شرکت های 
ط��رف قرارداد با پروژه بر این موضوع تأکید و نس��بت به نهایی کردن 
موضوعات همکاری ها و قراردادها اقدام کنند. صالحی همچنین تاکید 
کرد: چنانچه این پروژه با کارشکنی آمریکا و کوتاهی اروپا به سرانجام 
نرس��د، ممکن اس��ت ایران ناگزیر از بازگش��ت به طراحی قبلی پروژه 
راکتور آب س��نگین خنداب اراک ش��ود. الزم به ذکر اس��ت مدیر کل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی با حضور در نشس��ت خبری، به سواالتی 
درباره مسائل مختلف از جمله دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، 
تعامالت با مس��ئوالن ایرانی و برجام پاسخ داد. »رافائل گروسی« مدیر 
کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشس��ت خبری در محل آژانس 
حاضر ش��د و به سوال خبرنگاران پاسخ داد.گروسی در پاسخ به سوالی 
درباره اظهارات »علی اکبر صالحی« رئیس س��ازمان انرژی اتمی ایران 
درباره امنیت تاسیس��ات و دانشمندان هسته ای ایران، گفت: »به نظرم 
اولین چیز این اس��ت که وزرای )کشورهای عضو برجام( خودشان در 

این باره صحبت کردند، 

بازتاب بین المللی حماسه ملت ایران در 22 بهمن 

شگفتی جهان از 41 سال ایستادگی و وفاداری
همزمان با آغاز راهپیمایی با ش��کوه ۲۲ بهمن، اغلب رس��انه های جهان به بازتاب این تجمع 
عظیم پرداختند در حالی که بس��یاری از آنها ش��گفتی خود از 4۱ س��ال ایستادگی مردم را 

بیان می کردند.
 راهپیمایی مردم ایران به مناس��بت سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی در رسانه های 
مختلف جهانی بازتاب داشت و ش��بکه هایی همچون الجزیره بخش هایی از این راهپیمایی را 

به صورت زنده نمایش دادند.
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت: ده ها هزار ایرانی با شعار »مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر 
اس��رائیل« با حضور در راهپیمایی، سالگرد انقالب اسالمی را گرامی داشتند. رویترز با انتشار 
این خبر افزود: ده ها هزار ایرانی به خیابان های تهران و دیگر ش��هرهای ایران آمدند تا چهل 
و یکمین س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی را گرامی دارند. شبکه های المیسره و االتجاه عراق 
نیز به صورت زنده به پوش��ش این راهپیمایی اقدام کرده اند.پایگاه العهد ضمن پوشش خبری 
راهپیمایی های چهل و یکمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی اعالم کرد: مردم ایران در نقاط 

مختلف این کشور راهپیمایی کردند.
این پایگاه لبنانی همچنین تأکید کرد: ایرانی ها با سر دادن شعارهای ضد آمریکایی بار دیگر 
از انقالب خود حمایت کردند.العهد همچنین حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را میلیونی 
توصیف کرد. آسوش��یتدپرس نیز با انتش��ار خبری از حضور گسترده مردم ایران در شهرهای 
مختل��ف در راهپیمای��ی ۲۲ بهمن خبر داد.خبرنگار ش��بکه المیادین نیز ب��ا حضور در میان 
راهپیمایان تهران، به ارائه گزارش زنده از این تجمع عظیم پرداخت.این شبکه لبنانی حضور 
مردم در راهپیمایی چهل و یکمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی را چشمگیر توصیف کرد.
المیادین اعالم کرد که مردم ایران به ویژه در کرمان، زادگاه ش��هید س��ردار سلیمانی، پرچم 
کشورشان را به اهتزاز درآوردند.پایگاه خبری روسی اسپوتنیک نیز با انتشار خبر و تصاویری 
به بازتاب این راهپیمایی پرداخت.ش��بکه لبنانی المنار نیز به پوشش رسانه ای راهپیمایی های 
گس��ترده مردمی به مناسبت س��الروز پیروزی انقالب اسالمی پرداخت.بر اساس این گزارش، 
این ش��بکه لبنانی حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را میلیونی توصیف کرد.المنار اعالم 

کرد: راهپیمایی های میلیونی شهرهای مختلف ایران را فراگرفت.
این ش��بکه همچنین ب��ه پخش تصاویری زنده از راهپیمایی پرش��کوه م��ردم ایران در نقاط 
مختلف ایران پرداخت. ش��بکه روس��یا الیوم اعالم کرد: تهران پایتخت ایران و دیگر شهرهای 
این کش��ور امروز ش��اهد برپایی راهپیمایی هایی بود که در آن چهل و یکمین سالروز پیروزی 
انقالب اس��المی ایران در س��ال ۱۹۷۹ را جشن گرفتند. این ش��بکه در گزارش خود اینگونه 
آورده است: جشن های امسال سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در ایران با تشدید تنش میان 
این کش��ور با آمریکا همزمان شده است. پایگاه مصری الیوم السابع نیز به پوشش راهپیمایی 
گس��ترده ۲۲ بهم��ن پرداخت. این پای��گاه حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را گس��ترده 
توصیف کرد.این پایگاه مصری در گزارش خود در خصوص راهپیمایی چهل و یکمین سالروز 
پیروزی انقالب اسالمی نوشت: مردم ایران در جریان راهپیمایی های خود پالکاردهای حاوی 
ش��عارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اس��رائیل را در دست داشتند.شبکه عراقی سومریه نیوز 
نیز با انتش��ار خبر راهپیمایی چهل و یکمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی اعالم کرد: شمار 

زیادی از مردم ایران در این راهپیمایی شرکت کردند.
کما اینکه پایگاه عرب زبان القدس العربی نیز به پوشش رسانه ای راهپیمایی پرشکوه ایرانیان 
در چهل و یکمین س��الروز پیروزی انقالب اس��المی پرداخت.این پایگاه عرب زبان در مطلب 
خود در این خصوص اعالم کرد که علیرغم سرمای شدید در مناطق مختلف ایران، مردم این 

کشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پررنگی داشتند.

گزارش

در حالی که روز اول آمریکا واژه صفر را برای تلفات انسانی 
انتقام موش��کی ای��ران عنوان می کرد اکن��ون وزارت دفاع 
آمری��کا دیروز اعالم کرد که در حمله موش��کی ماه ژانویه 
ایران به پایگاه نظامی »عین االس��د« آمریکا در عراق، ۱0۹ 

نظامی آمریکا دچار جراحت آسیب مغزی شده اند.
آمریکایی ه��ا از هم��ان لحظ��ه انتقام موش��کی جمهوری 
اسالمی ایران به ترور س��ردار سلیمانی، فضای رسانه ای را 
اص��ل اهمیت زدایی از این پاس��خ قاطع قرار دادند چنانکه 
ترامپ ادعای عدم آس��یب دی��دن نظامی��ان آمریکایی را 
مطرح و تالش نمود تا چنان وانمود س��ازد که اقدام ایران 
ب��ا ناکامی همراه بوده اس��ت. همزمان با آن عملیات، ایران 
ضمن تاکید بر دقت موش��ک هایش، آماری باالی ۱00 نفر 
تلف��ات نظامیان آمریکایی را اعالم کرده بود. اکنون پس از 
مدت ه��ا آمریکایی ها که توان پنهان کردن حقایق عملیات 
نظامی ایران را ندارند ب��ه اعتراف روی آورده اند که نتیجه 
آن از یک سو دقت موش��ک های ایرانی را نشان می دهد و 

هم صداقت جمهوری اسالمی ایران را.  
وزارت دفاع آمریکا بامداد سه شنبه اعالم کرد که در حمله 
موش��کی ماه ژانویه ای��ران به پایگاه نظامی »عین االس��د« 
آمری��کا در ع��راق، ۱0۹ نظامی آمریکای��ی دچار جراحت 
آس��یب مغزی ش��ده اند. در بیانیه وزارت دفاع آمریکا آمده 
است: »تا به امروز، )۲۲ بهمن( ۱0۹ نظامی با آسیب مغزی 
تروماتیک شناسایی شده اند که نسبت به گزارش قبلی 45 
نفر افزایش داش��ته اس��ت.« بر اساس این بیانیه،  ۷6 نفر از 
آنها در حال حاضر به محل وظیفه خود بازگشته اند که ۷5 
نفر آنها در عراق درمان شده و ۱ نفر پس از انتقال به آلمان 
و طی مراحل درمان به محل وظیفه خود در عراق بازگشته 
اس��ت. در بیانیه وزارت دفاع آمریکا آمده است: »همچنین 
در مجم��وع ۲۷ نفر از نظامیان آمریکایی برای طی مراحل 
درمانی به آلمان منتقل شدند که افزایش شش نفری را در 
مقایس��ه با گزارش قبلی نشان می دهد و ۲۱ نفر از آنها نیز 

برای تکمیل درمان به آمریکا منتقل شده اند.«

آس��یب مغزی تروماتیک به آس��یب دیدن مغز به دلیل یک 
نیروی خارجی گفته می ش��ود که می تواند به اختالل موقت 
یا دائم عملکرهای جسمی، روانی و شناختی فرد منجر شود. 
این در حالی است که یک مقام نظامی آمریکایی شامگاه روز 
دوشنبه در گفت وگو با خبرگزاری »رویترز« از افزایش دوباره 
آمار رسمی نظامیان آمریکایی آسیب دیده در جریان عملیات 
موشکی جمهوری اس��المی ایران علیه پایگاه نظامی »عین  
األسد« آمریکا در عراق خبر داده بود. سپاه پاسداران انقالب 
اس��المی روز ۱۸ دی ماه به عنوان بخش��ی از پاسخ ایران به 
ترور سردار »قاس��م سلیمانی« فرمانده نیروی قدس، پایگاه 
عین األسد را هدف حمله موشکی قرار داد. تصاویر ماهواره ای 
منتشرشده بعد از حمله، نشان می دهد نقاط زیادی در پایگاه 

با دقت باال مورد اصابت قرار گرفته است.

در حال��ی که بعد از این حمله »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا مدعی ش��د که »همه چیز خوب است« و هیچ یک از 
نظامیان آمریکایی آسیب ندیده اند، اما پنتاگون در هفته های 
اخیر به صورت قطره چکانی و به مرور آمار خسارات ناشی از 
این حمله را منتشر کرده است. یک روز پیش از این نیز یک 
مقام نظامی آمریکایی در گفت وگو با خبرگزاری »رویترز« بار 
دیگر آمار نظامیان آمریکایی آس��یب دیده در پاسخ موشکی 
ایران به پایگاه »عین األس��د« را افزایش داد. یک مقام نظامی 
آمریکایی روز دوش��نبه در گفت وگو با خبرگزاری »رویترز« 
از افزایش دوباره آمار رس��می نظامیان آمریکایی آسیب دیده 
در جریان عملیات موش��کی جمهوری اس��المی ایران علیه 
پایگاه نظامی »عین  األس��د« آمریکا در عراق خبر داده است. 
به نوشته رویترز، این مقام آمریکایی که خواسته نامش فاش 

نش��ود، گفته است که بر اثر این حمله موشکی بیش از ۱00 
نظامی آمریکایی دچار آس��یب مغزی ش��ده اند. وزارت دفاع 
آمریکا چند روز بعد از اظهارات ترامپ، اذعان کرد که حدود 
۱0 نظامی آمریکایی در این حمله دچار آسیب مغزی خفیف 
ش��ده اند. پنتاگون بعدا به مرور این آمار را تا 64 نفر افزایش 
داد. ترامپ در پاس��خ به انتقاد رس��انه ها از مخفی  کردن آمار 
آس��یب دیدگان این حمله، مدعی شده است که مجروحیت 
این نظامیان جدی نیست و چیزی شبیه به »سردرد« است. 
در پی این اظهارات، اعضای گروه »کهنه سربازان جنگ های 
خارجی« آمریکا با صدور بیانیه ای از ترامپ خواس��تند بابت 
کوچک جلوه دادن مصدومیت نظامیان آمریکایی مستقر در 
پایگاه »عین االس��د«، عذرخواهی کند. ب��ه گفته این گروه، 
آس��یب مغزی یکی از جدی ترین صدماتی است که نظامیان 

در جریان درگیری ها با آن مواجه می شوند.
الزم ب��ه ذکر اس��ت ادعاهای واهی ترامپ ب��ا واکنش های 
داخل��ی نی��ز مواجه ئش��ده ب��ود چنانکه س��ناتور کریس 
مورفی، عض��و کمیت��ه روابط خارجی س��نای آمریکا، گفت 
که ترامپ با گذش��ت چندین هفت��ه از حمله تالفی جویانه 
ای��ران در انتقام از ترور س��لیمانی، همچنان با انکار زخمی 
ش��دن نظامیان آمریکایی در حمله به پایگاه »عین االسد«، 
در ح��ال فریب اف��کار عمومی مردم آمریکا اس��ت. مورفی 
گفت: »شما برای س��ردرد به آلمان اعزام نمی شوید. وقتی 
اوضاع شما بشدت وخیم باشد به آلمان فرستاده می شوید. 
افراد باهوش، متعهد و میهن پرستی در وزارت دفاع آمریکا 
وجود دارند که چندین هفته اس��ت که مجوز گفتن چنین 
دروغی به همگی ما را داش��ته اند. رؤسای جمهور از جمله 
رئیس جمهور اوباما در خص��وص توجیه قانونی برای اقدام 
نظامی بسیار بی قاعده عمل کرده اند و من احساس می کنم 
در دو هفته گذش��ته، این قضیه کاماًل آشکار شده است.«. 
الزم به ذکر اس��ت ترامپ در شرایطی پنهان کاری می کند 
که ایران اطمینان دارد حمله موش��کی به پایگاه آمریکایی 

حداقل ۷0 کشته و ۲00 زخمی را به دنبال داشته است.
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ناتوانی آمریکا در پنهان سازی صداقت و توان موشکی ایران 
آمار پنتاگون از آسیب دیدگان مغزی در عین االسد از صفر به 109 نفر رسید 

صالحی در نشست وین مطرح کرد

ایران در حفظ امنیت خود از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد
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