
گفت وگوی ظریف با همتای ارمنستانی 
بنابر اعالم وزارت خارجه ارمنستان، در گفت وگوی 
وزیر خارجه این کشــور بــا وزیر خارجه جمهوری 
اسالمی ایران، بر اهمیت تقویت روابط و گفت وگوها 

در سطوح مختلف تاکید شد.
بنابر اعالم ایــن وزارتخانه، همکاری های دوجانبه و 
امنیت و ثبات منطقه ای، موضوع گفت وگوی وزرای 
خارجه دو کشــور بود. ایروان افــزود در این زمینه 
چشم انداز همکاری در جهت رسیدگی به چالش های 
منطقه ای جدید مطرح شــد. بنابر این بیانیه، وزیر 
خارجه جمهوری اسالمی ایران همچنین همدردی 
طرف ایرانی با مردم ارمنستان در ارتباط با قربانیان 
این کشور در درگیری های منطقه قره باغ کوهستانی 
را ابــراز کرد. طبق این گــزارش، دو طرف در ادامه 
بر اهمیت تقویت بیشــتر روابــط و گفت وگوها در 
سطوح مختلف بر مبنای دوستی چند صد ساله دو 
کشــور تاکید کردند و آمادگی متقابل برای تعمیق 
مشارکت نزدیک در قالب های دوجانبه و چندجانبه 

هم مورد تایید قرار گرفت. باشگاه خبرنگاران

صدور قریب الوقوع قرار قضایی برای 
عامالن ترور شهیدان سلیمانی

 و المهندس
عضو ناظر بر مرکز اطالع رسانی شورای عالی قضایی 
عراق خبر داد طی روزهای آینده درباره متهمان و 
عامالن حادثه ترور شهیدان سلیمانی و المهندس، 

قرارهای قضایی مناسبی صادر خواهد شد.
»حیدر علی نوری« عضو ناظر بر مرکز اطالع رسانی 
شــورای عالی قضایی عراق با انتشــار بیانیه ای، به 
تشریح آخرین وضعیت پرونده شهادت سپهبد قاسم 
سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی و ابومهدی المهندس نائب رئیس سازمان 
الحشد الشــعبی پرداخت.خبرگزاری »الرای العام« 
ضمن نقل این بیانیه گزارش داد: »دســتگاه قضایی 
عــراق، در تحقیق درباره این حادثــه، وارد مراحل 
پیشــرفته ای شده است و قصد دارد آن را به صورت 
قطعی، به پایان برساند«. نوری تصریح کرد، دادگاه 
ویژه تحقیــق، جوانب امر را تکمیل و همه ادله را با 
ثبت اظهارات  شــهود، گردآوری و شهادت شاهدان 
حادثه ماننــد کارکنان فرودگاه بغــداد و نیروهای 
امنیتــی حاضر در آن، ثبت کرده اســت.وی خاطر 
نشان کرد، اظهارات مسئوالن فرودگاه بغداد و برخی 
از کارکنان شــرکت » G4S« انگلیس که در محل 
حادثه حضور داشــتند، به همراه اظهارات نماینده 
قانونی وزارت خارجه عراق و نماینده قانونی سفارت 
تهران در بغداد، ثبت شــد.این مسئول عراقی خاطر 
نشان کرد، نتایج بررسیهای کمیته تحقیقات که به 
موجب دستور نخست وزیر عراق تحت نظارت قاضی 
ویژه تحقیقات اطالع به دست آمده و بازبینی فیلمها 
و بیانیه های رســمی دونالد ترامــپ رئیس جمهور 
مســتقر آمریکا، در حال تکمیل است.وی در پایان 
خبــر داد، به محض تکمیل تحقیقات، طی روزهای 
آینده دربــاره متهمان و عامالن ایــن حادثه ترور، 
قرارهای قضایی مناسبی صادر خواهد شد.شهیدان 
سلیمانی و المهندس بامداد سیزدهم دی ۱۳۹۸ در 
جریــان حمالت هوایی به نزدیکی فرودگاه بغداد به 
شهادت رسیدند. دونالد ترامپ اذعان کرد که شخصا 

دستور ترور وی را صادر کرده بود. فارس 

رایزنی مقام ارمنستانی و سفیر ایران 
درباره مسائل امنیتی و اقتصادی

»آرمن گریگوریان« دبیر شورای امنیت ارمنستان 
و »عباس بدخشان ظهوری« سفیر فوق العاده و تام 
االختیار ایران در ارمنســتان دیدار و درباره روابط 

دوجانبه و مسائل منطقه رایزنی کردند.
رسانه های ارمنســتانی از دیدار دبیر عالی ترین نهاد 
تصمیمگیر و اجرای قانون در این کشــور با ســفیر 
فوق العــاده جمهوری اســالمی ایران خبــر دادند.

پایگاه ارمنســتانی »نیوز اِی اِم« گزارش داد، »آرمن 
گریگوریان« دبیر شورای امنیت ارمنستان و »عباس 
بدخشان ظهوری« سفیر فوق العاده و تام االختیار ایران 
در ارمنســتان دیدار و درباره روابط دوجانبه رایزنی 
کردند.طبق این گزارش، گریگوریان در دیدار با آقای 
ظهوری درباره روابط دوستانه، حسن همجواری بین 
ارمنستان و ایران و ضرورت تقویت همکاری دو کشور 
برای توسعه زیرســاخت  های استراتژیک در منطقه 
صحبت کرد.رایزنی درباره وضعیت نظامی-سیاسی و 
امنیتی منطقه، یکــی دیگر از محورهای تبادل نظر 
این دو مقام بود. طبق گزارش این رسانه ارمنستانی، 
گریگوریان و ظهوری بر آمادگی ایروان و تهران برای 
تداوم همکاری موثر دو کشور در حوزه های امنیتی، 
اقتصادی، توســعه زیرساخت، علوم و دیگر عرصه ها 

تاکید کردند. فارس 

اخبار گزارش

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در نشست 
خبــری مجازی با خبرنگاران و در پاســخ به 
سوال سیاست روز درباره اینکه ظریف چرا با 
رسانه های منتقد مصاحبه ای نمی کند، اظهار 
داشت: هر زمان درخواست شما دریافت شود 

برای شما هم وقت می گذاریم.
سعید خطیب زاده افزود: درخواســت های زیادی از آقای 
ظریف است ما به این تقسیم بندی ها که به فضای همدلی 
کمک نمی کند اعتقادی نداریم. شــما درخواســت خود را 

بدهید به شما اول وقت می دهیم.
وی  در پاسخ به ســؤالی درباره اظهارات مقتدی صدر که 
ایران، عراق را به محل درگیری خود با آمریکا تبدیل نکند 
و اینکه حمــالت راکتی اخیر به منطقه ســبز در عراق با 
چه هدفی صورت گرفته اســت؟ اظهار داشــت: من هفته 
گذشــته هم گفتم از نظر ما حمله بــه اماکن دیپلماتیک 
و مســکونی کامال مردود است. اماکن دیپلماتیک ایران در 
عراق چندین بار مورد حمله قرار گرفته است. آنچه ترامپ 
گفتــه و پامپئو عنوان کرده اند این اظهــارات هم محکوم 
است و هم رد می شود و نوع و زمان و محتوای این بیانیه ها 
و توئیت ها مشــکوک و شیطنت آمیز است. پیام خود را به 
روشــنی گفته ایم ضمن اینکه به دنبال تنش نیســتیم، از 

منافع و امنیت ملی ایران با تمام قوا دفاع می کنیم.
وی افــزود: مســئولیت این تنش آفرینی هــا و عواقب آن 
بر عهده آمریکاســت و آنهایی که ایــن توطئه چینی ها را 
صورت می دهند. سیاســت جمهوری اسالمی ایران حسن 
همجواری بوده و هیچ وقت در هیچ مقطعی حاضر نشــده 

اختالفات خود را در منطقه دیگری حل کند.
خطیب زاده عنوان کرد: آمریکا سرکشانه کشورهای مجاور 
ما را پایگاه هــای ناامنی علیه منافــع و امنیت ملی ایران 
کرده است. بارها به کشورهای همسایه گفته ایم که وظایف 
قطعی حاکمیتی دارند که در مقابل این سرکشی های کاخ 
سفید به مســئولیت خود عمل کنند. ما در چارچوب یک 
کشــور مســئول و قوانین بین المللی در خصوص دفاع از 

خود تردیدی نداریم.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اینکه در حالی سازمان 
هواپیمایی از ارســال گــزارش نهایی ســقوط هواپیمای 
اوکراینــی برای کشــورهایی که در تحقیقات مشــارکت 
داشــته اند، خبر داده، ولی دولت اوکراین مدعی شــده که 
بیش از دو ماه اســت ایران عنــوان می کند گزارش آماده 
است، ولی ما هنوز چیزی دریافت نکرده ایم، ضمن تسلیت 
بــه خانواده های داغدار و همدردی با آنها و اینکه این غم و 
اندوه با ماست، گفت: سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان 
نهاد مســئول به مســئولیت خود عمل و گزارش را آماده 
کرده و گزارش هفته گذشــته به صــورت ویدئو آنالین در 
اختیار اوکراین و دیگر طرف ها قرار گرفته اســت. گزارش 
فنی کامل شــده اســت و ضمن اینکه در ویدئو کنفرانس 
بخش های مختلف آن خوانده شد، امروز یا فردا به صورت 

رسمی با ترجمه در اختیار آنها قرار می گیرد.
وی گفت: اینها مواردی نیســت که سیاسی کنیم. دوستان 
مــا در اوکراین می داننــد برخی جهت ها به غــم و اندوه 
خانواده های عزیز و فرزندان ملت مشغول هستند. بهترین 
راه راه هــای حقوقی و عمل در چارچوب تعهدات اســت. 
گزارش فنی با دقت آماده و هفته پیش ارائه شــده و امروز 
یا فردا با ترجمه های رســمی در اختیار آنها قرار می گیرد. 
امیدواریم در مسیر درست اندکی از اندوه خانواد ه ها را کم 
کنیم و مســئولیت خود را به عنوان دولت مســئول انجام 

می دهیم.

اروپا در کنار آمریکا در نقض برجام شریک است 
ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار 
فــارس در خصوص بیانیه وزارت خارجه فرانســه مبنی بر 
اینکــه گام های کاهش تعهــدات برجامی ایران تالش های 
اروپا برای بازگشــت به توافق را بــه خطر انداخته و اینکه 
ایران عنوان کرده اروپا به تعهداتش پایبند نبوده درســت 
نیســت و از طرف دیگر اظهارات نماینده آلمان در نشست 
اخیر شــورای امنیــت در خصوص تالش های خســتگی 
ناپذیر ســه کشــور اروپایی بــرای حفظ برجــام و اینکه 
مصوبــه اخیر مجلس ایران نقض برجام اســت و همچنین 
درباره نشســت اخیر وزرای خارجــه عضو برجام، نیز بیان 
کرد: نشســت غیررسمی وزرای خارجه باقیمانده در برجام 
بعد از کمیســیون مشــترک تصمیم گرفته شد که برگزار 

شــود. چون نشست غیررسمی بود بیشتر بررسی تحوالت، 
تحوالت در واشــنگتن و مســائل مرتبط با برجام در این 
نشست مطرح شد. وزیر خارجه ایران خیلی دقیق و روشن 

موارد مورد نظر خود را گفتند.
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی بیان کرد: در آن جلسه 
دقیق روشــن کردیم که تعهدات طــرف مقابل چه بوده و 
چه کارهایی باید انجام می داده که انجام نداده است. در آن 
جلســه ظریف روشن کرد که اروپا در کنار آمریکا در نقض 
برجام شــریک بوده اســت و در آمار و عدد و ارقام روشن 
است. حجم تجارت ایران و اروپا بعد از برجام و بعد از آنکه 
اروپا نتوانســت به تعهداتش عمل کنــد کامال گویای این 
است که اروپا در عدم اجرای برجام مسئولیت های مستقیم 
دارد. وی تصریح کرد: گفته شــد این آخرین شانس برای 
اتحادیه اروپاست. گفته ایم هرگاه به صورت موثر طرف های 
دیگر به تعهدات خودشــان عمل کنند، جمهوری اسالمی 

ایران همه پنج گام را به عقب برخواهد برگرداند.

سردار سلیمانی صلح سازترین ژنرال منطقه
وی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات نخست وزیر پیشین 
عراق در خصوص سفر سردار سلیمانی به بغداد، با اشاره به 
اینکه در آستانه ســالگرد شهید سلیمانی و صلح سازترین 
ژنرال منطقه که میراث شکســت بزرگ قطعی تروریســم 
داعش و چهر های خشــونت بار وهابیســم در این منطقه 
بوده، هســتیم، گفت: افراطی گری شکســت نمی خورد و 
نمی خورد، مگر با رشــادت ها، شهامت ها و خون های پاکی 
که ریخته شــده است. همانطور که سردار سلیمانی گفتند 
ما ملت شــهادتیم و برای ما عند ربهم یرزقون اســت. این 
شــهادت را خدمت ملــت بزرگ ایران تبریک و تســلیت 
عرض می کنم. خطیب زاده افزود: دولت عراق میزبان آقای 
ســلیمانی در آن ســفر بود و به دعوت رسمی دولت عراق 
تشریف برده بودند، البته پیامی از طرف عربستان دریافت 
شــده بود که خیلی دیپلماتیک نبود و واجد برخی ابعادی 
بود که ما بعدا به صورت مکتوب از طریق شورای همکاری 
خلیج فارس پاســخ گفتیم. سردار در این سفر پیام هایی را 
داشــتند می بردند، ولی قبل از اینکه این پیام ها گفته شود 
به دســت آمران این فاجعه )ترور سردار( شنیده نشد البته 

بعدا مکتوب آن گفته شد.
ســخنگوی وزارت خارجــه ادامــه داد: وزارت خارجه از 
لحظــات اولیه بعــد از این اتفاق به صــورت تمام قد وارد 
میدان شــد و ما موضــوع را در اولویت خود قرار دادیم. ما 

جلسه ای را در صبحگاه همان روز بعد از نماز صبح داشتیم 
که وزیر و معاونان و ارکان وزارت خارجه مســئولیت های 
مســتقیمی برای پیگیری دریافت کردند. اصلی ترین هدف 
ما آشکارســازی این جنایت و تروریســم دولتی بود و این 
هــدف را پیگیری کردیم و یکی از همان ها رجوع به مراکز 

بین المللی و سازمان های مسئول بین المللی بود.
خطیب زاده خاطرنشان کرد: بیش از پنج نامه و یادداشت 
رسمی در سازمان ملل ثبت شد. هدف داشتیم خود سردار 
و ماهیت فعالیت هایشان در منطقه روشن شود و از فضای 
مالقات هــای دیپلماتیک در این راســتا اســتفاده کردیم. 
سردار فقط فرمانده نیروی قدس نبود، ایشان یکی از ارکان 
توازن منطقه ای و صلح سازترین شخصیت های منطقه بود 

که با رهبران کشورهای مختلف روابطی را داشت.

آمریکا خطای راهبردی بسیار بزرگی را انجام داد 
وی بیان کرد: آمریکا خطای راهبردی بسیار بزرگی را انجام 
داد. بیش از ۸۰۰ مقاله و موضوعات مختلف در رسانه های 
مکتوب منتشــر و بیش از ۱۸۰ مصاحبه انجام شده است. 
آمریکا را مســئول کردیم و مهمترین هــدف این بود که 
با بــی کیفر ماندن آنچه آمریکا انجــام داده، مقابله کنیم. 
تمامی آنهایی که معاونت و دخالت در این زمینه داشــتند 
را تا موقعی که به محضر عدالت نیاوریم، فعالیت هایمان را 

متوقف نخواهیم کرد.
خطیــب زاده گفــت: بعد از ۲۰ ژانویه ایــن موضوع را در 
دادگاه هــا و مراجــع بین المللی پیگیــری می کنیم. وزیر 
خارجه به عنوان رأس تمامی فعالیت ها در تمامی مالقات ، 
جلســات و نامه ها بخش عمده ای را به همین مطالبه برای 
بــی کیفر نماندن آمریکا تخصیص داد. هیچ مالقات و نامه  

و تلفنی نبود که آقای ظریف در این زمینه صحبت نکند.
این دیپلمات ارشد کشورمان یادآور شد: اگر گزارشگر ویژه 
سازمان ملل این را عملیات تروریستی نامید، از این رو بود 
که وزارت خارجه گزارش مبســوطی را در این زمینه برای 

سازمان ملل ارسال کرد.
وی تصریــح کرد: اجازه نخواهیم داد خون شــهید پایمال 
شود و آنهایی که چنین کردند از کیفر آن بی امان بمانند. 
در سطوح عالی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. رئیس 
جمهور این موضوع را پیگیری کرد و موضوعی نیســت که 
دولــت ایران و حاکمیت جمهوری اســالمی از آن بگذرد. 

دولت آمریکا در این زمینه مسئولیت دارد.
ســخنگوی وزارت خارجه درباره صادرات گاز ایران و خط 

لوله صلح خاطرنشــان کــرد:  این مبتنی بــر مفروضات 
رسانه ای است که مطمئن نیستم چقدر درست باشد. ایران 
برای متنوع سازی روابط اقتصادی و خارجی خود از کسی 
سؤال نمی پرســد. خط لوله صلح یک دهه است و بیش از 
۸۰ درصد این خط لوله در خاک ایران آماده شده و طرف 
پاکســتانی کار عمده ای نکرده اســت و دوباره این قرارداد 
برای پنج سال دیگر تمدید شده است. امیدواریم این طرح 
به نقطه اجرایی برســد. همکاری های گازی و نفتی ایران 

براساس نگاه راهبردی ایران به حوزه انرژی است.
سخنگوی وزارت خارجه درباره اظهارات وزیر خارجه آلمان 
مبنــی بر اینکه ایران فرصت روابط دیپلماتیک با آمریکا را 
از دســت ندهد، اظهار داشت: من این جمله را اینگونه که 
شــما عنوان کردید ندیدم. اینکه کشورها در چه چارچوبی 
با دیگران همکاری کند به خود کشــورها مربوط اســت. 
آمریکا خســارات زیادی به ایران وارد کــرده و قدم اولیه 
آمریکا بازگشــت به تعهداتش ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ است 
بایــد ببینیم آمریکا به تعهداتش برمی گردد. اروپا را دعوت 
می کنیم به تعهداتش برگردد و امضایی که اروپایی ها انجام 

دادند توان انجام آن را دارند.
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی درباره سند جامع راهبردی 
بین ایران و افغانســتان گفت: این سند تقریبا نهایی شده 
و برخی موضوعات جزیی اســت که آنها هم نهایی می شود 
و به عنوان ســند تنظیم روابط امضا خواهد شد که روابط 
را در چارچوب مشــخصی قرار دهــد. وی همچنین گفت: 
نقشــه راه ۲۵ ســاله ایران و چین متون مبادله شده است 
و این نقشــه راه همکاری بلندمدت بین ایران و چین است 
و انشــاءاهلل در جریان اســت به جهت اینکه این ســند به 
مســائل روز نمی پردازد با دقت در حال گفت وگو هستیم 
که برای این روابط چارچوب بلندمدت راهبردی را تعریف 
کنیم. این دیپلمات ارشد کشورمان درباره کاهش صادرات 
بــرق ایران به عراق نیز بیان کرد: در ایران در خصوص این 
موضوعات مقامات مســئول صحبت می کنند. این زیبایی 
جامعه ایران است که تنوع و تکثر اظهارانظرات کارشناسی 

وجود دارد و جلوی آن گرفته نمی شود.

مسئولیت هرگونه تنش زایی و ماجراجویی به عهده 
آمریکاست 

وی در پاســخ به ســوالی درباره تحرکات آمریکا گفت: ما 
به دنبال تنش نیستیم و مســئولیت هرگونه تنش زایی و 
ماجراجویی به عهده آمریکاســت و ایــران درباره امنیت و 
منافع ملی خود با کسی شوخی ندارد و امیدواریم عقل بر 

برخی جنگجویان در کاخ سفید بچربد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اقدامات صورت گرفته 
و تحقیقات انجام شــده ایران بــا عراق در خصوص پرونده 
ترور شهید سلیمانی نیز بیان کرد: سردار سلیمانی مهمان 
رســمی دولت عراق و به دعوت این دولت و در خاک عراق 
این حمله صورت گرفت و مسئولیت دوستان و دولت عراق 

کامال روشن است و از روز اول هم گفته ایم. 
وی خاطرنشــان کرد: مصوبه پارلمان عــراق برای اخراج 
آمریکا از این کشــور، سند تاریخی و غرور ملت عراق است 
و صدای ناب و خالص عراقی است. دیدید یک شرم بزرگ 
دیگر اتفاق افتاد و یکی از نقاط تیره و تاریک حضور آمریکا 
در عراق رقم خورد. ترامپ بی شــرمانه چند نفر از قاتالنی 
که در عراق کودکان بیگناه و مردم را کشــته بودند مورد 
عفو قــرار داد و می خندید و اینهــا خنده های تلخی برای 
منطقه و حقوق بشــر است و فکر نمی کنم کسی بتواند در 

غرب در ادعای حقوق بشری سر بلند کند.
خطیب زاده بیان کرد: امیدواریم دولت عراق بیش از پیش 
به مسئولیت خود عمل کند. عامران، آمران و مسببان باید 
مجازات شوند. وی درباره سفر هیأت عراقی گفت: این سفر 
انجام شد و درباره گمانه زنی های رسانه ای تعجب می کنم. 
رایزنی ها با دوســتان در عراق داشتیم و به دعوت ما آمده 

است و آخرین موضوعات مورد رایزنی قرار گرفته است.
خطیب زاده در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه آیا پیش 
بینــی می کنید دولت ترامپ در روزهــای باقیمانده اقدام 
نظامی را علیه ایران صورت دهد؟ اظهار داشت: پیش بینی 
نه کار سیاستمداران اســت، نه دیپلمات ها و کار محققان 
هم نیســت.  وی افزود: ما به عنوان یــک دولت برای هر 
ســناریویی آمادگی داریم و به همه سناریوها فکر می کنیم 
و برای هر ســناریویی پاسخ آماده داریم. امیدواریم در این 

روزهای آخر از هر تنش زایی دست بردارند.

دست داشتن یک شرکت انگلیسی در ترور سردار سلیمانی
دبیرکل عصائب اهل الحق عراق در مستندی تاکید کرد که یک شرکت 
انگلیســی در عملیات اطمینان از هدف برای ترور ســردار ســلیمانی 

مشارکت داشته است.
قیس الخزعلی تاکید می کند: شــرکت انگلیســی جی.فور.اس که امور 

امنیتی فرودگاه بغــداد را برعهده دارد در بخشــی از عملیات اطمینان 
از هدف برای انجام ترور شــرکت کرد. وی گفــت: روتین فرودگاه بغداد این 

اســت که به هنگام نشستن یک هواپیما در فرودگاه شرکت جی فور اس باید در 
یک مکان مشخصی از فرودگاه حضور داشته باشد اما تنها در آن روز و آن پرواز 
خودروی این شــرکت انگلیسی در مکان خود حضور نیافت بلکه دقیقا در مقابل 
راه پله هواپیما و محل پیاده شــدن مسافران ایستاد ، بنابراین این امر نشان می 

دهد که این شرکت مسئول انجام این ماموریت شده است. فارس 

روایت عبدالمهدی از لحظات اولیه ترور شهید سلیمانی
نخســت وزیر پیشین عراق گفت: ســاعت تقریبا یک بامدادخبرهایی از 
هــدف گرفتن هوایپمایی در فرودگاه بغداد کــه ایرانی ها در آن بودند، 
رســید و کسی که من را با تماس تلفنی از خواب بیدار کرد، خود آقای 
مصطفی الکاظمی بود که االن نخســت وزیر اســت. عادل عبدالمهدی 

افزود: شک و تردید وجود داشت، می دانستیم که شهید سلیمانی به عراق 
خواهد آمد تقریبا ساعت یک بامداد بود که الکاظمی تماس گرفت و گفت که 

حادثه ای اتفاق افتاده است و هنوز مشخص نبود که شهید سلیمانی همان کسی 
است که در هواپیما بوده است. عکس هایی از خودروی حادثه از طریق موبایل آمد 
و من با ســفارت ایران برای فهمیدن )موضوع( تماس گرفتم. در بین عکس ها و 
تصاویر که می آمد، عکسی دیدم که انگشتری در آن دیده می شد و خودم شخصا 

تشخیص دادم که این انگشتری شهید سلیمانی است. صداوسیما 

سردار شهید سلیمانی فرمانده اصلی محور مقاومت بود
ســخنگوی جنبش اسالمی نجباء از سردار شــهید قاسم سلیمانی به 
عنوان فرمانده اصلی میدانی محور مقاومت در منطقه یاد کرد و شهید 
ابومهدی المهندس را یار همیشــه همراه سردار دلها خواند و با تاکید 
برخروج اشغالگران از منطقه،گفت که عراق هرگز به قطار عادی سازی 

ری ضمن تجلیل از رشادت های  روابط با اسراییل نمی پیوندد. نصر الَشمَّ
شــهیدان سپهبد سلیمانی و المهندس، برخی رژیم های عربی سازشکار را 

که با دشــمن صهیونیســتی روابط خود را عادی کرده اند، خائن و فاسد خواند و 
تصریح کرد که عراق هرگز به پروژه ننگین عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
نخواهد پیوست. سحرگاه جمعه ۱۳ آذرماه ۱۳۹۸ سردار قاسم سلیمانی فرمانده 
سپاه قدس به همراه ابو مهدی مهندس جانشین فرمانده الحشد الشعبی طی یک 

عملیات تروریستی در بغداد به شهادت رسیدند. ایرنا 
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عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 
تهران اقدام دولت ترامپ در ترور شــهید سپهبد سلیمانی 
را بــه نوعی اعالن جنگ و به خطر انداختن صلح و امنیت 
بین المللی برشمرد و گفت که حق دفاع مشروع برای ایران 

وجود دارد.
خیراهلل پروین در آستانه نخستین سالگرد ترور شهید سپهبد 

قاسم سلیمانی و همرزمانش توسط رژیم ایاالت متحده آمریکا 
و در پی گزارشی که گزارشگر ویژه سازمان ملل منتشر کرد 
و این اقدام را خالف منشور ســازمان ملل برشمرد، عنوان 
کرد: به هر ترتیب اگر حرف گزارشگر سازمان ملل حقیقت 

دارد و واقعیت است، چرا اقدامی نمی کنند؟
وی با بیان اینکه آنچه آمریکا در بحث ترور سردار سلیمانی 
و ابومهدی المهندس در فرودگاه عراق انجام داد، از زوایای 
متعددی قابل بحث و بررســی است، اظهار داشت: سردار 
ســلیمانی به عنوان یک مقام مسئول به بغداد سفر کرد و 
اخیرا نخســت وزیر عراق نیز گفته که ایشان حامل پاسخ 
نامه ای بود که من قبال به ایشان از جانب عربستان سعودی 
داده بودم، یعنی کامال شــأن ایشان یک شأن دیپلماتیک 

و مــراودات و معامــالت بین دو دولت بــوده که در عرف 
بین الملل پذیرفته شــده و اساســا تجاوز به این وضعیت و 

تعدی به این وضعیت، کامال خالف اصول حقوقی است.
پرویــن بیان کــرد: آنچه آمریکا با گســتاخی صورت داد و 
رئیس جمهور تاجرمسلک و در عین حال کم دان نسبت به 
بحث سیاست، علنا به این اقدام اعتراف کرد نیز جای بحث 
دارد. اینکه حاال ایشــان اعتراف و مطرح کرده که این اقدام 
تروریستی با دستور او انجام شده، نقش سازمان ملل چیست 
و اساســا سازمان ملل چه نقشی را می خواهد در این زمینه 
ایفا کند؟ که البته نکرد. این استاد دانشگاه با اشاره به منشور 
ســازمان ملل که عنوان می کند هدف سازمان ملل برقراری 
صلح و امنیت است و با هر نوع عمل و رفتاری که بخواهد به 

امنیت و صلح لطمه بزند، مقابله خواهیم کرد، اظهار داشت: 
ترامپ دستور می دهد شخصیت و مقام کشوری که با دعوت 
کشــور دیگری وارد آن کشور شده ترور شود، عالوه بر این، 
دولت آمریکا بدون اجازه آن دولت که دارای حاکمیت است 
و باید به حاکمیت آن احترام گذاشته شود، به آن حاکمیت 
تعدی و تجاوز می کند و ضمن اینکه به شهروندان آن کشور 
که در کنار ســردار سلیمانی و داخل فرودگاه و سرزمین آن 
حاکمیت حضور دارند هم تعــدی و تجاوز می کند. صورت 

غافلگیرانه، افراد را این گونه ترور می کنند؟
وی خاطرنشــان کرد: این یک ترور هدفمند و آدمکشــی 
است و هدفشان جنایت اســت و این جنایت از نظر حقوق 
بین الملل، انسانیت و عرف اساسا پذیرفته نیست.  فارس 

 خیرهللا پروین:

ترور شهید سلیمانی
اعالن جنگ بود

پاسخ خطیب زاده به سیاست روز مبنی بر اینکه ظریف چرا با 
رسانه های منتقد مصاحبه ای نمی کند:

هر زمان درخواست کنید 
به شما هم وقت می دهیم


