
ایران و سوریه می توانند آمریکا را به 
محاکمه بکشانند

یک حقوقدان عراقی تاکید کرد که براساس قوانین 
و توافقات موجود، ایران و س��وریه می توانند آمریکا 

را به محاکمه بکشانند.
عل��ی التمیم��ی، تاکید کرد: تع��رض جنگنده های 
آمریکایی به هواپیمای ایرانی در آسمان سوریه در 
تضاد با بند س��وم معاهده توکیو در س��ال 1963 و 

بند اول معاهده شیکاگو است.
التمیمی خاطرنشان کرد: آمریکا جنگنده های خود 
را در آسمان سوریه به کار گرفت و این اقدام نقض 
حاکمیت سوریه و مخالف قوانین بین المللی است 
بنابراین س��وریه حق محاکمه آمری��کا را دارد زیرا 
حاکمیت آن کش��ور را نقض کرده است و ایران نیز 
بر اس��اس توافقات فوق الذکر حق اقدام حقوقی و 
قضایی علی��ه آمریکا را دارد. مس��ئوالن آمریکایی 
تایی��د کردند که جنگن��ده ای که در مس��یر پرواز 
هواپیم��ای ماهان از تهران به لبنان ایجاد مزاحمت 

کرده بود، آمریکایی بوده است. صداوسیما 

اقدام آمریکا تداعی کننده حمله به 
ایرباس در سال 1988 بود

یک ش��بکه خبری آمریکایی در زمینه اقدام خالف 
قانون آمری��کا در ایجاد مزاحمت ب��رای هواپیمای 
مس��افربری خطوط هوایی »ماهان« در پنجش��نه 
شب نوشت، حادثه  برای این هواپیمای مسافربری 
ایرانی تداعی کننده سرنگون شدن هواپیمای دیگر 
مس��افربری این کش��ور در س��ال 19۸۸ از سوی 

آمریکا بود.
ش��بکه خبری ان. بی. سی با اش��اره به  حادثه تلخ 
حدود 3۰ س��ال قبل که جمعی از هموطنان ایرانی 
با شلیک یک موشک از سوی کشتی جنگی آمریکا 
مستقر در خلیج فارس به شهادت رسیدند به ماجرای 
پنجشنبه شب علیه هواپیمای خطوط هوایی ماهان 
پرداخت. حبیب عبدالحسین دانشجوی دکترای در 
گفت وگو با ان بی سی گفت: نزدیک بود یک سانحه 
هوایی رخ دهد. دفعه بعد تضمیمنی وجود ندارد که 
مسافران خوش اقبال باشند و به سرنوشت مسافران 

پرواز 6۵۵  ایران ایر دچار نشوند.
 به نوشته این شبکه خبری، در آن ماجرا حدود 3۰ 
سال قبل رزمنا ووینسنس آمریکا هواپیمای ایرباس 
خطو هواتیی ایران ایر را با  شلیک موشک سرنگون 
کرد. آرشین ادیب مقدم یک تحلیلگر ایرانی نیز در 
این زمینه به ان بی س��ی گف��ت ، آن حادثه برای 
ایرانی ه��ا  یک  ضربه روحی محس��وب می ش��ود و 

هرساله یاد و خاطره آن گرامی داشته می شود.
 سید محمد مرندی استاد دانشگاه تهران نیز به این 
شبکه خبری آمریکایی یاد آور شد: آشکار است که 
ایرانی��ان بر این باورند ک��ه آمریکا برای جان مردم 
بیگن��اه اهمیتی قائل نمی ش��ود. تهدید مس��افران 
خطوط پروازی غیرنظامی تنها خصومت ایرانی ها را 
به آمریکا همانند عصبانیت از حمله در سال 19۸۸ 

بیشتر می کند. باشگاه خبرنگاران 

سفیر ایران در سوئد: 
رژیم خشن و اشغالگر صهیونیست 
شایسته نصیحت به دیگران نیست

س��فیر جمهوری اس��المی ایران در اس��تکهلم در 
پاس��خ به  نفرت پراکنی و کینه توزی س��فیر رژیم 
صهیونیس��تی نس��بت ب��ه دولت و مردم ای��ران، با 
نگارش و ارسال مقاله ای پاسخ ادعاهای سفیر رژیم 

صهیونیستی را داد. 
معصومی فر در مقاله خود با عنوان یک رژیم خشن 
و اش��غالگر شایس��ته نصیحت به دیگران نیست که 
در ش��ماره اخیر روزنامه سوئدی اکسپرسن منتشر 
شده، می نویس��د: رژیمی که تاکنون ده ها قطعنامه 
سازمان ملل متحد را نادیده گرفته، می خواهد اروپا 
و س��وئد را متقاعد کند که به دیپلماس��ی با ایران 

پایان دهند. 
در این مقاله آمده اس��ت: برجام یا توافق هسته ای 
ای��ران یک دس��تاورد مه��م در تاریخ دیپلماس��ی 
چندجانبه و الگویی از راه حل دیپلماتیک برای یک 
اختالف سیاس��ی طوالنی بوده است. اکثریت قاطع 
جامعه بین المللی بر حمایت از آن اجماع داش��تند، 
از جمله اتحادیه اروپا و دولت سوئد از حامیان اصلی 
آن بودند. تنها مخالف این توافق دولت غیرمنطقی 
دونالد ترام��پ و نتانیاهو رهبر قدیمی ترین و تنها 
رژیم اش��غالگر در خاورمیانه هس��تند. اکنون سفیر 
ای��ن رژیم اش��غالگر به دولت س��وئد و اروپا توصیه 
می کن��د که راه دیوانگ��ی را در پیش بگیرند و یک 
رون��د حل و فص��ل را که س��رمایه های بین المللی، 
حقوقی، فنی و سیاس��ی زیادی برای رسیدن به آن 

هزینه شده است، نابود کنند.  فارس 

اخبار گزارش

طبق قوانین سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی، اقدام 
تجاوزکارانه تحریک آمیز آمریکا علیه هواپیمای مسافربری 
ایران در آس��مان س��وریه، یک تجاوز آش��کار بوده است و 

بسیاری از کارشناسان آن را عملیات تروریستی می دانند.
در ی��ک اق��دام تحریک آمی��ز غیرمنتظ��ره، جنگنده های 
آمریکایی اقدام به تجاوز به هواپیمای مس��افربری ایران که 

در حال پرواز به سمت بیروت بود، کردند.
پ��س از آن در اولی��ن واکنش رس��می ای��االت متحده به 
این تجاوز، »بیل اوربان« س��خنگوی س��ازمان تروریستی 
فرماندهی مرکزی آمریکا مدعی ش��د که جنگنده اف �� 1۵ 
در ح��ال انج��ام مأموریت عادی خ��ود در اط��راف پایگاه 
»التنف« سوریه بود که در فاصله ایمن حدود 1۰۰۰متری، 

اقدام به شناسایی هواپیمای مسافربری ماهان ایران کرد.
اما ای��ن حادثه موجب اضطراب و ترس مس��افران هواپیما 
و نیز مجروح ش��دن ش��ماری از آنها در حین تغییر جهت 
اضطراری هواپیما ش��ده که این موضوع باید در دادگاه های 
جنایی بین المللی مورد بررسی قرار بگیرد و دادخواست هایی 

نیز در این زمینه مطرح شده است.
در همین راستا بررسی این اتفاق خطرناک از منظر قانونی 
و سیاسی و روشن کردن راهکارهای قانونی برای طرف های 
آسیب دیده از این تجاوز آشکار و جلوگیری از تکرار چنین 

حوادثی در آینده خالی از فایده نیست.
س��ازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی »ایکائو« موظف 
اس��ت که تحقیقات الزم در خصوص ای��ن حادثه را انجام 
دهد و مش��خص کند که آیا آمریکایی ه��ا واقعاً توافق نامه 
1944 ش��یکاگو و 1971 مونترآل را عماًل نقض کرده اند، و 

سپس اقدامات الزم در این خصوص اتخاذ شود.
س��ازمان هواپیمای کش��وری ایران نی��ز در واکنش به این 
حادثه، بر اس��اس مفاد ضمیمه 13 پیمان ش��یکاگو ضمن 
برقراری تماس با طرف س��وری، خواس��تار بررسی سریع و 
دقیق رویداد ش��د و تیم فنی بررس��ی س��وانح ایران نیز از 
دقای��ق اولیه پس از ورود هواپیمای ماهان به فرودگاه امام 

خمینی)ره(، بررسی فنی رویداد را آغاز کرد.
طبق توافق نامه ش��یکاگو در س��ال 1944 همه کشورهای 
امضاکنن��ده آن، حاکمی��ت کامل بر حری��م هوایی خود را 
دارن��د؛ همان طور که در بند 6 این توافق نامه آمده: »هیچ 
خط هوایی بین المللی نمی تواند بر فراز منطقه کش��ورهای 
امضاکننده این توافق پرواز کند، مگر اینکه مجوز ویژه ای از 

جانب آن کشور داشته باشد«.
این به معنای آن اس��ت که جنگنده های آمریکایی در وهله 
اول و اساس��اً حاکمیت سوریه را نقض کرده اند و این اقدام 
آنها هیچ ارتباطی به انج��ام مأموریتی در چارچوب مبارزه 
ادعایی با تروریس��م که نیروهای آمریکایی به این بهانه در 

خاک سوریه اشغالگری می کنند، نداشت.
ام��ا تواف��ق »مونت��رآل« ک��ه در 23 س��پتامبر 1971 در 
کنفرانس بین المللی حقوق هوایی در ش��هر مونترآل کانادا 
منعق��د و در 26 ژانویه 1973 الزم االجرا ش��د، یک توافق 
چندجانبه با هدف س��رکوب اقدامات غیرقانونی ضد ایمنی 
هواپیماهای غیرنظامی اس��ت که در آن مجازات  هایی برای 
نق��ض این توافق و تهدید ایمن��ی هواپیماها در نظر گرفته 

شده است.
بنابراین دو کش��ور ایران و سوریه می توانند شکایت خود را 
تحویل س��ازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی بدهند تا 
در ای��ن مورد که آمریکا با نق��ض توافق های مذکور ایمنی 
هواپیمای مس��افربری ایران را تهدید کرده اس��ت قضاوت 
ش��ود. اما در چارچوب سیاس��ی، صرف نظ��ر از توجیهات 
آمریکا درباره این اقدام خصمانه ضد هواپیمای مس��افربری 
ایران و ادعای اینکه چنین حوادثی عادی بوده و واشنگتن 
هیچ یک از اس��تانداردهای بین المللی را نقض نکرده است، 
چنی��ن حرکت تحریک آمیزی عالمت س��ؤال های بزرگی را 
مطرح می کند که آمریکایی ها ت��ا چه اندازه می خواهند در 

تنش آفرینی در خاورمیانه پیش بروند.
در همین راس��تا »ناصیف حتی« وزیر خارجه لبنان نیز در 
واکن��ش به تجاوز جنگنده های آمریکای��ی علیه هواپیمای 

مس��افربری ایران در آس��مان س��وریه گفت: ما از جایگاه 
وزارت خارج��ه، این رفتار تحریک آمی��ز آمریکا را که جان 
و س��المت مس��افران را به خطر انداخت به ش��دت محکوم 
می کنیم. وی در این راس��تا افزود: هرگونه اقدام متجاوزانه 
ض��د هواپیماهای غیرنظام��ی از جان��ب هواپیمای نظامی 

محکوم و مستلزم پیگیری های بین المللی است.
اما »دکتر حسن جونی« استاد حقوق بین الملل در دانشگاه 
لبن��ان در این زمینه تأکید کرد که نباید به س��ادگی از این 
اقدام آمریکا گذش��ت، قان��ون بین المللی این حادثه را یک 
عملیات تروریس��تی به ش��مار می آورد؛ زیرا غیرنظامیان را 
م��ورد هدف ق��رار داده و هدف آن ایجاد رعب و وحش��ت 

میان مسافران بوده است.
از نظر این استاد لبنانی؛ زمانی که ما اقدام به چنین حرکتی 
می کنیم درواقع مرتکب عملیات تروریستی شده ایم؛ همان 

کاری که آمریکا با هواپیماهای تروریستی خود انجام داد.
حسن جونی انکار نمی کند که گاهی ممکن است اشتباهی 
در آس��مان رخ دهد؛ اما این اقدام آمریکایی ها اشتباه نبود، 
هواپیم��ای ایران ی��ک هواپیمای غیرنظام��ی از یک خط 
هوایی معروف بود که از تهران پرواز کرده بود. به گفته وی 
بنابراین آمریکا نمی تواند ادعا کند که در تشخیص هواپیما 
اشتباه کرده است؛ زیرا با توجه به حضور نظامیان واشنگتن 
در منطق��ه و به ویژه عراق، آمریکایی ها هرنوع هواپیما را از 

لحظه پرواز آن در آسمان زیرنظر دارند.
اس��تاد حقوق بین الملل دانش��گاه لبن��ان تأکید کرد: آنچه 
اتف��اق افتاد ی��ک جنایت و قل��دری آش��کار در چارچوب 
عملیات تروریس��تی خطرناک بود. صحبت از اشتباه درباره 
تشخیص نوع هواپیما بسیار خطرناک است؛ برای لحظه ای 
تصور کنیم که همه کش��ورهای جهان با همین روند عمل 
کنند، در این صورت با موجی از تصادف های هوایی مواجه 
خواهیم بود، زیرا روزانه ده ها هزار هواپیمای غیرنظامی در 

آسمان پرواز می کنند.
اس��تاد لبنان��ی اقدام تحریک آمی��ز آمریکا علی��ه هواپیمای 

مسافربری ایران را در 3 نقطه طبقه بندی می کند: � تا جایی 
که مربوط به هواپیمای ایرانی است، واشنگتن عماًل و به  شکل 
خطرناک توافق مونترآل در س��ال 1971 و توافق س��ازمان 
هوان��وردی غیرنظامی و نی��ز توافق ش��یکاگو را نقض کرده 
است. این نقض هوایی به شدت خطرناک است؛ زیرا سازمان 
بین المللی چنین اموری را تنظیم می کند و همین امر موجب 

می شود ایران از آمریکا به این سازمان شکایت کند.
اما درباره آنچه به س��وریه مربوط است، آمریکا با این اقدام 
حاکمیت س��وریه را نقض کرده؛ زیرا استقالل سوریه تنها 
روی زمین نیس��ت و بر آس��مان و حریم هوایی این کشور 
نی��ز صدق می کند، عالوه بر آن نوع��ی درگیری واضح نیز 
می��ان س��وریه و ایاالت متح��ده در خاک س��وریه به دلیل 
اشغالگری های واشنگتن در این کشور وجود دارد و همین 
موضوع می تواند انگیزه ای برای عمدی و جنایتکارانه بودن 

اقدام مذکور آمریکایی ها باشد.
آن بخش از این حادثه که مربوط به لبنان است، مسئولیت 
هرگونه آس��یب و خس��ارت علیه لبنانی ه��ا در این زمینه 
به عهده ایاالت متحده است و حقوق بین الملل، واشنگتن را 
در این زمینه مسئول می داند. افراد لبنانی که از این اتفاق 
متضرر شده اند می توانند اوالً به دادگستری لبنان و سپس 
به دادگاه های بین المللی متخصص در رس��یدگی به جرایم 
تروریستی مراجعه و طلب خسارت کنند. ایران و لبنان اگر 
بخواهند می توانند به س��ادگی به اتهام نقض توافق مونترآل 
از آمریکا شکایت کنند؛ همانند کاری که لیبی پیش از این 
انجام داده بود، اما در این صورت قطعاً آمریکا تالش خواهد 
کرد این قوانین را دور زده و به بهانه ای پرونده را به شورای 

امنیت ارجاع دهد.
در پای��ان این اس��تاد لبنانی مجدداً تأکید ک��رد: ما اکنون 
در برابر یک جنایت تروریس��تی قرار داریم؛ مشابه جنایتی 
که واشنگتن در س��ال 19۸۸ با سرنگون کردن هواپیمای 
مس��افربری جمه��وری اس��المی ای��ران و ش��هادت همه 

سرنشینان آن مرتکب شد. تسنیم 
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المیادین بررسی کرد

تجاوزآمریکابههواپیمایمسافربریایرانازمنظرحقوقبینالملل

ایران از مذاکرات صلح درافغانستان حمایت میکند 
نماینده ویژه وزیر امور خارجه در امور افغانستان گفت: ایران از مذاکرات 
صلح��ی در افغانس��تان حمایت می کند ک��ه برپایه مالکی��ت و رهبری 
افغان ها انجام شود. محمد ابراهیم طاهریان در واکنش به اظهارات اخیر 
نماینده آمریکا در امور افغانس��تان اظهار داش��ت:  به مقامات آمریکایی 

توصیه می کنیم، قبل از اظهارنظر درباره دیدگاه های مسئولین جمهوری 
اس��المی ایران درخصوص مس��ائل منطقه و افغانستان، ابتدا این مواضع را با 

دقت مطالعه کنند. 
پس از اینکه در چند روز اخیر زلمی خلیل زاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح 
افغانستان گفته بود ایران مایل نیست آمریکا در افغانستان به صلح برسد، سفارت 
ای��ران در بیانیه ای اعالم کرد: ایران از مذاکرات صلحی حمایت می کند که برپایه 

مالکیت و رهبری افغان ها انجام شود. مهر

به ایران اجازه نمی دهیم در مرزهای ما حضور نظامی داشته باشد
نخس��ت  وزیر رژیم صهیونیستی در جلس��ه هفتگی کابینه ضمن ادعای 
این که ارتش این رژیم آمادگی مقابله با تهدیدات را دارد، گفت به ایران 
اجازه حضور نظامی در مرزهای فلسطین اشغالی را نخواهد داد. بنیامین 
نتانیاهوافزود: لبنان و سوریه مسئول هر حمله ای هستند که از خاک آن ها 

علیه اس��رائیل اجرا ش��ود. نمی توانیم امنیتمان را تضعیف کنیم و امنیت 
شهروندانمان را به خطر بیندازیم. نمی توانیم اجازه دهیم نیروهایمان متحمل 

ضربه شوند. نتانیاهو در ادامه مدعی آمادگی ارتش رژیم صهیونیستی در مقابله با 
تهدات شد و گفت در کنار وزیر جنگ و فرمانده کل ستاد ارتش رژیم صهیونیستی 
در ح��ال ارزیابی وضعیت منطقه اس��ت. پیش از این بن��ی گانتز وزیر جنگ رژیم 
صهیونیس��تی در دیدار با مارک میلی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا 

در فلسطین اشغالی، بر لزوم فشار بر ایران تأکید کرده بود. ایسنا 

برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران تالش می کنیم
فرس��تاده ویژه آمریکا در امور ایران در گفت وگویی با یک روزنامه سعودی 
ضم��ن تکرار اتهام زنی ها به تهران اعالم ک��رد، به تالش خود برای تمدید 
تحریم تسلیحاتی ایران ادامه می دهد. برایان هوک در پاسخ به این سوالی 
درباره تحریم تس��لیحاتی ایران مدعی گفت: ما پروژه ای داریم که تالش 

می کنیم تمامی اعضای دائم یا غیردائم شورای امنیت به آن رأی دهند؛ مهم 
آن است که این تحریم ها که از 13 سال قبل آغاز شده و در 1۸ اکتبر آینده به 

پایان می رسد، تمدید شود. وی سپس اتهام زنی خود به ایران را آغاز کرد و مدعی شد: 
عدم تمدید این موضوع به معنای افزایش خطر برای تمام ملت ها و کشورهای منطقه 
و دوس��تان ما در خلیج )فارس( و جهان خواهد بود. همچنین عدم تمدید به معنای 
صادرات بیش��تر سالح از ایران به یمن، س��وریه، عراق و لبنان و فرستادن سالح های 

ایرانی بیشتر برای حزب اهلل لبنان، حماس و مانند آن است. تسنیم 

روزنامه گاردین در گ��زارش خود ضمن رد مواضع وزیر 
خارجه آمریکا، نوش��ت: پامپئو بود که ترامپ را به صدور 

فرمان قتل ژنرال قاسم سلیمانی متقاعد کرد.
سایمون تیس��دال معاون سردبیر گاردین و ستون نویس 
این روزنامه با هش��دار درباره مواض��ع خطرناک »مایک 
پامپئو« وزیر خارجه آمریکا خبر داد، این پامپئو بود که 
رئیس جمهور این کش��ور را به صدور فرمان ترور سردار 

شهید قاسم سلیمانی مجاب کرد.
در بخش��ی از ای��ن یادداش��ت به اق��دام تروریس��تی و 
غیرقانونی آمریکا در ترور س��ردار س��پهبد شهید قاسم 

سلیمانی اشاره شده است.
ارتش آمریکا بامداد 13 دی ماه 139۸ طی یک عملیات 
تروریس��تی به دستور »دونالد ترامپ« رئیس جمهور این 
کش��ور، سردار س��لیمانی و ش��ماری از همراهان ایشان 
از جمل��ه ابومه��دی المهندس را لحظات��ی بعد از ترک 

فرودگاه بغداد به شهادت رساند.
در گزارش گاردین آمده اس��ت: پامپئو ت��رور ماه ژانویه 
قاس��م س��لیمانی ژنرال ایرانی را اینطور توجیه کرد که 
او یک تهدید "قریب الوق��وع" برای منافع ایاالت متحده 
بود. سایمون تیس��دال در این یادداشت نوشت: »اگنس 
کاالمارد گزارش��گر ویژه سازمان ملل طی ماه جاری این 
قتل را غیرقانونی خواند و اعالم کرد که ش��واهدی مبنی 
بر حمایت از ایده )پامپئو درباره وجود تهدید قریب الوقوع 

سردار سلیمانی برای آمریکا( وجود نداشت«.
تیس��دال معاون سردبیر و س��تون نویس گاردین افزود: 
»طب��ق گزارش ه��ا، پامپئو که یک ش��خصیت تندروی 
ایران س��تیز اس��ت، ماه ها خواس��تار  هدف قرار گرفتن 
)س��ردار سلیمانی( شده بود و در نهایت او بود که ترامپ 

را به صدور فرمان این قتل متقاعد کرد«.
وی ادامه داد: امپئو س��ال گذش��ته در جریان سخنرانی 
در دانش��گاه ای ان��د ام تگزاس با خوش��حالی اذعان به 
دروغگوی��ی کرد و گفت "من مدیر س��یا بودم. ما دروغ 
می گفتی��م، ما تقل��ب می کردیم، م��ا دزدی می کردیم 
و اینط��ور ب��ود که ما ی��ک دوره کامل آموزش��ی )برای 

دروغگویی، تقلب و دزدی( داشتیم".

به نوش��ته تیس��دال، در هفت��ه ای که گ��زارش پارلمان 
)انگلیس( درباره دخالت روسیه در زندگی مردم بریتانیا 
باعث برانگیختن بررس��ی دقیق احساس��ات و انگیزه ها 
ش��د، رفتار بهترین دوستان بریتانیا هم شایسته بررسی 

و مداقه بیشتر است.
از نظر ستون نویس گاردین، دولت ایاالت متحده دو چهره 
از خودش به جهان نشان می دهد: اولی، چهره خیرخواه، 
باز و کامال سخاوتمند است. دومی اما چهره تحت تسلط 
محاس��به گری خودخواهانه و در نهایت متکی به توسل 
به زور بی رحمانه اس��ت. معاون س��ردبیر ای��ن روزنامه 
افزود: پامپئو که تاثیرگذارترین مشاور ترامپ و جانشین 
احتمالی اوس��ت، چهره بی پرده و عصبانی از شکل دوم 

قدرت مخل، مزاحم و دروغگوی آمریکا است.
وی ادامه داد: پامپئو و دیگر دوستان ستیزه جوی او همه 
آنچه در توانشان بوده انجام داده اند تا از باز بودن خطوط 
ارتباط��ی بریتانیا و متحدان اروپای��ی اش با ایران بعد از 
اقدام ترامپ در دبه کردن علیه توافق هس��ته ای س��ال  

)برجام( 2۰1۵ ممانعت کنند.
تیس��دال افزود: آنها )پامپئو و دوستانش ستیزه جوی او( 
اکنون به نظر می رس��د با اس��رائیل شروع به یک جنگ 
مخفیان��ه خراب��کاری علیه تهران کرده باش��ند. اگر کار 
به جنگ )علنی( بکش��د، آنه��ا از بریتانیا انتظار حمایت 
خواهند داشت. ستون نویس گاردین در ادامه در توضیح 
چرایی مواض��ع تند مایک پامپئو به س��ابقه اظهارات او 
در حمایت از رژیم صهیونیس��تی و باور اوانجلیک اشاره 
کرده اس��ت. اوانجلیک ها یا مسیحیان انجلیلی، شاخه ای 
از مسیحیت است که ش��دیدا حامی رژیم صهیونیستی 
هس��تند و در آمریکا از نفوذ و قدرت سیاسی-اقتصادی 
باالیی برخوردار هس��تند. تیس��دال در یادداش��ت خود 
نوش��ت: باور اوانجلی��ک پامپئو و مواض��ع "آخرالزمانی" 
او می تواند تالش های ای��االت متحده برای از بین بردن 
یک هدف دیگر بریتانیا که همان راهکار دو دولتی برای 
اسرائیل-فلسطین باش��د را توضیح دهد. حمایت پامپئو 
و دوس��تان صهیونیست  مسیحی او از اسرائیل بی قید و 

شرط و غیرقابل سازش است. صداوسیما 

تحلیلگر مسائل غرب آس��یا درباره تعرض جنگنده های 
آمریکایی به هواپیمای مس��افربری ایران گفت: اگر این 
جسارت ها و گستاخی آمریکا با برخورد جدی جمهوری 
اسالمی روبرو نشود، ممکن است به اقدامات خطرناک تر 

و هزینه سنگین تری منجر شود.
س��یدهادی سیدافقهی تعرض جنگنده های آمریکایی به 
هواپیمای مسافربری ماهان را حادثه ای بسیار خطرناک 
و ماجراجویان��ه و یک ن��وع حادثه تروریس��تی خواند و 
گف��ت: این حادثه ما را به ی��اد حادثه هواپیمای ایرباس 
ای��ام جنگ می اندازد ک��ه ناو هواپیمابر وینس��نس این 
هواپیما را سرنگون کرد و ادعایی سخیف را مطرح کردند 
و گفتن��د ما اش��تباها زدیم و فک��ر می کردیم هواپیمای 
جنگی اس��ت که می خواهد به ناو ما متعرض بشود. این 
در حالی اس��ت که مختصات هواپیماه��ای پهن پیکر و 

بزرگ با جنگنده بسیار متفاوت است.
وی اف��زود:  در این منطقه ای ک��ه هواپیمای ماهان عبور 
می کرد، منطقه اشغال شده توسط نیروهای آمریکایی و 
هم پیمانانش��ان است. منطقه مثلث مرزی سوریه، عراق 
و اردن به ن��ام »التنف« که آمریکایی ه��ا این منطقه را 
به ش��عاع ۵۰ کیلومتر برای آموزش نیروهای تروریستی 
و جابه جایی نیروهای تروریس��تی و نقشه تهاجمی علیه 
عراق و س��وریه و اغراض دیگر از جمله همکاری با رژیم 

صهیونیستی قرق کرده اند.
س��یدافقهی با بیان اینکه کریدوری که هواپیمای ماهان 
از آن عبور ور مرور می کند، کریدوری اس��ت که سازمان 
بین المللی هوانوردی ایکائو آن را به عنوان کریدور مدنی 
و کشوری برای پروازهای مسافربری به رسمیت شناخته 
است، خاطرنشان کرد: این بدان معناست که هواپیماهای 
جنگنده نباید به این کریدور تعرض کنند. این کارشناس 
مس��ائل منطقه با طرح این سؤال که به لحاظ زمانی چرا 
آمریکایی ها در این شرایط حساس و برهه زمانی اقدام به 
این کار کردند؟ پاسخ داد: عکس العمل خلبان پر مهارت 
و هوش��مند ماهان بس��یار معنی دار اس��ت، به این معنا 
که احتماال یکی از اهداف این اقدام تروریس��تی به خطا 
انداختن پدافند سوریه بود که اینها بیایند پشت هواپیما 

موضع بگیرند و پدافند سوریه هواپیما را بزند و سرنگون 
کند و گناه را گردن پدافند سوریه بیندازند.

وی توضیح داد: پس از آن معلوم است که اگر این فاجعه 
رخ می داد، چه اتفاقاتی در داخل و خارج از کشور بین ما 
و س��وریه پیش می آمد. یک عده در داخل کشور عنوان 
می کردند که دیدید س��وری ها فرزندان ما را کش��تند و 
هواپیمای مس��افربری ما را س��رنگون کردند و به همین 
خاطر نیروهای ما باید از س��وریه خارج شود. در حقیقت 
ب��ا این کار، اه��داف آمریکا و رژیم صهیونیس��تی کامال 
محقق خواهد ش��د. سیدافقهی بیان کرد: شاید هدف از 
این اقدام، تس��ت کردن عکس العمل جمهوری اسالمی 
ای��ران بوده که ایران چه اقدام و عکس العملی از خودش 

نشان خواهد داد.
وی همچنی��ن گف��ت: برخ��ی از تحلیلگ��ران معتقدند 
فرمایش��ات مقام معظم رهبری در دیدار آقای مصطفی 
الکاظمی نخست وزیر عراق از جمله نکته بسیار مهمی که 
به آن اش��اره کردند مبنی بر اینکه در خانه شما مهمان 
ش��ما )سردار قاسم سلیمانی( را کشتند و اعتراف کردند 
که چنین کردند، لذا ما آمریکایی ها را تعقیب کرده و به 
آنها ضربه خواهیم زد و انتقام این حرکت تروریس��تی را 
خواهیم گرفت. این کارش��ناس مسائل منطقه بیان کرد: 
ش��اید آمریکایی ها با این تهدید هواپیمای مس��افربری 
ما خواس��تند به ما پیام دهن��د که اگر بخواهید متعرض 
نیروهای ما در منطقه اعم از عراق و جاهای دیگر شوید، 

بلدیم انتقامش را از راه ها و جاهای دیگر بگیریم.
س��یدافقهی اف��زود: در ع��راق عملی��ات ض��د نیروهای 
آمریکایی ش��روع شده و این س��تون زرهی پنجم است 
ک��ه نیروهای مقاومت عراقی خارج از چارچوب الحش��د 
الش��عبی مثل صادق��ون و اصحاب الکه��ف و گروه های 
مقاومت هستند که ربطی به حشدالشعبی ندارند و برای 

خروج نیروهای آمریکایی عملیات انجام می دهند. 
وی به شرایط کنونی در آمریکا نیز اشاره و بیان کرد: از 
س��وی دیگر محبوبیت شخص آقای ترامپ بر اثر عوامل 
متعددی به حداقل رس��یده و آقای جو بایدن ظاهرا 12 

تا 13 امتیاز از آن جلوتر است. فارس 

گاردین:

  پامپئو ترامپ را برای صدور فرمان ترور 
ژنرال سلیمانی قانع کرد

سیدافقهی:

 اگر به گستاخی آمریکایی ها پاسخ داده نشود 
اقدامات خطرناک تر محتمل است


