
اجرایی شدن مصوبه خروج 
آمریکاییها از عراق 

یک روز مانده به س��الروز ش��هادت فرمانده س��ابق 
نیروی قدس س��پاه پاسداران انقالب اسالمی ایران 
و معاون س��ابق الحشدالشعبی عراق، رئیس الحشد 
الشعبی گفت که با یاری خداوند در روزهای آینده 
شاهد اجرایی ش��دن مصوبه خروج آمریکا خواهیم 
ب��ود. فالح الفیاض گفت: بغ��داد و تهران با یکدیگر 
روابط خون��ی دارند و بنابر ارتباط��ات متعددی به 
یکدیگ��ر گره خوردهاند. نمیتوان روابط غیرطبیعی 

میان این دو کشور را تصور کرد. فارس 

در ترور سردار سلیمانی مشارکت 
نداشتیم

ش��رکت امنیتی انگلیس که در مظ��ان اتهام برای 
کمک به آمریکا جهت ترور س��ردار قاسم سلیمانی، 
فرمانده س��ابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اس��المی قرار دارد گفته نقش��ی در ای��ن عملیات 

نداشته است. 
به نوش��ته روزنامه دیلیمیل، ش��رکت جی.فور.اس 
)G4S( ک��ه در تأمی��ن امنیت در ف��رودگاه بغداد 
نقش دارد گفت گمانهزنیهای اخیر درباره مشارکت 

در این عملیات ترور را رد میکند. 
قی��س الخزعلی دبیرکل جنب��ش عصائب اهاللحق 
در   ک��ه  س��خنانی  در  پی��ش  روز  چن��د  ع��راق 
مس��تندالرحلة األخیرة )آخرین س��فر( درباره ترور 
سردار قاسم س��لیمانی و ابومهدی المهندس نائب 
رئیس سازمان الحشد الشعبی از شبکه العهد پخش 
ش��د، جزئیاتی را از این عملیات تروریس��تی فاش 
کرد. وی گفت که شرکت انگلیسی جی.فور.اس که 
مس��ئولیت تأمین امنیت فرودگاه بغداد داش��ت در 
ترور سردار قاسم س��لیمانی و ابومهدی المهندس 

در سال جاری میالدی نقش داشت.
الخزعل��ی اف��زود: ای��ن ش��رکت انگلیس��ی که در 
خصوص مس��ائل امنیتی با ف��رودگاه بغداد قرارداد 
دارد، در بخش��ی از ماموریت تایید هدف )س��ردار 
س��لیمانی و المهندس( برای اج��رای عملیات ترور 

شرکت داشت. تسنیم 

فشار حداکثری در هر جایی شکست 
خورده است

یک دیپلمات ارش��د روس، سیاس��تهای چهارسال 
گذش��ته دولت آمریکا را اثباتی بر شکست خوردن 
کارزار موس��وم ب��ه فش��ار حداکثری علی��ه ایران، 

ونزوئال، کره شمالی و دیگر کشورها دانست.
میخائیل اولیان��وف درصفحه توئیتر خود نوش��ت: 
چهار سال گذشته )دولت ترامپ( کامال اثبات کرد 
که سیاس��ت فش��ار حداکثری به شکلهای مختلف 
خود در هر جایی شکست خورد ایران، کره شمالی، 

ونزوئال و غیره
وی ضمن توصیه غیرمس��تقیم ب��ه دولت احتمالی 
ج��و بایدن« رئیس��جمهورمنتخب آمریکا، در ادامه 
توضی��ح داد: این سیاس��ت منجرب��ه افزایش تنش 
ش��د و هیچ نتیج��ه مثبتی در پی نداش��ت. اکنون 
قویاَ زمان بازگشت به دیپلماسی در روابط بینالملل 
است. پیش از این، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت 
خارجه روسیه نیز با اشاره به شکست خوردن تمام 
تالش��هایی که ب��رای تغییر توافق هس��تهای ایران 
انجام شد، بر لزوم بازگشت بدون پیششرط آمریکا 

به برجام تاکید کرد. مهر 

شهید سلیمانی همواره روی خط آتش 
ایستاده بود

دبی��رکل جنب��ش جهاد اس��المی فلس��طین، در 
سخنانی به مناسبت اولین سالگرد شهادت سپهبد 
قاس��م س��لیمانی، این ش��هید بزرگوار را شهید راه 

قدس نامید.
 »زی��اد النخال��ه« دبیرکل جنبش جهاد اس��المی 
فلس��طین، در سخنانی به مناس��بت اولین سالگرد 
ش��هادت سپهبد قاسم سلیمانی در دانشگاه تهران، 
گفت که ش��هید س��لیمانی مجاه��د بین المللی و 
ش��هید راه قدس بود.او گفت که سلیمانی را شهید 
کردن��د، چرا که او مانعی بر س��ر راه آمریکا و رژیم 
صهیونیس��تی در منطقه بود و هم��واره از قدس و 
فلس��طین دفاع می ک��رد. آمریکایی ها او را ش��هید 
کردند تا راه تمامیت خواهی و فساد صهیونیست ها 
را ب��از کنن��د و پ��روژه صهیونیس��م را در منطقه 
بگس��ترانند. آن ها فلسیطین را در غیاب شهدا و در 
نبود حاج قاسم فروختند. زیاد الَنخاله، تأکید کرد: 
»ش��هید س��لیمانی در تمامی جبهه های نبرد و به 
خص��وص در جبهه فلس��طین روی خط آتش بود. 
روزی که ایشان ش��هید شد، یک فلسطینی و یک 

مسلمان شهید شد.« فارس

اخبار گزارش

قدرت نمایی کاذب و تحرکات نظامی نمایشی این روزهای 
آمری��کا در منطقه غرب آس��یا و خلیج ف��ارس که به باور 
ناظران سیاس��ی ای��ن اقدامات کم تاثی��ر دونالد ترامپ آن 
هم به دلیل شکس��ت در کارزار انتخاباتی وعدم دس��تاورد 
قابل توجه در منطقه درحالی است که به قول رهبر انقالب 
»آمری��کا الف در غربت می زن��د« و بطور حتم با تداوم این 
تحرکات وماجراجویی ها واکنش قاطعانه جمهوری اسالمی 

ایران را به دنبال خواهد داشت.
ناظران سیاسی بر این باورند؛ درآخرین روزهای حضور دونالد 
ترامپ خش��مگین وعصبانی درکاخ سفید، ش��اهد افزایش 
تحرکات مش��کوک نظام��ی، امنیتی و سیاس��ی در منطقه 
هستیم که به باور تحلیلگران،هدف آنها تحریک کردن محور 
مقاومت برای شروع یک بحران نظامی و بازکردن پرونده ای 
خطرناک برای دولت جدید آمریکا اس��ت تا مدت ها سرگرم 
آن باشد. نکته قابل تأمل اینکه این تحرکات نظامی دقیقا در 

سالگرد شهادت سردار سلیمانی اتفاق افتاده است.
شکس��ت دائمی دولت ترامپ در منطقه و عدم دس��تاورد 
قابل توجه در منطقه غرب آسیا در ماههای اخیر ترامپ را 
وادار نمود که اقدامات کوچک کم تأثیری انجام دهد؛ مانند 
اجبار برخی از کش��ورهای نقط��ه ای و ناچیز در روابط بین 
الملل به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و یا طرح 
معامله قرن و یا واگذاری بخشهایی از سرزمین فلسطین، و 
بلندی های جوالن به رژیم صهیونیستی و اقدامات تبلیغی 
دیگ��ری که به ج��ز هیاه��و و دس��تاوردهای موهوم هیچ 

آورده ای برای دولت وی به ارمغان نداشت.
از این رو وی در روزهای پایانی دولت خود مجبور ش��د به 
اقدام��ات دیگری از جمله عملیات روان��ی در قالب حضور 
ن��او نظامی آمریکا و یا زیر دریای��ی به منطقه خلیج فارس 
را ب��زرگ نمایی نموده و ب��ه منظور قدرت نمایی کاذب در 
منطقه غرب آسیا و حمایت از حامیان منطقه ای خود روی 
آورد.این تح��رکات قابل تأمل که از نگاه ناظران سیاس��ی 
بیشتر نمایشی است در حالی است که به قول رهبر انقالب 

اسالمی »آمریکایی ها الف درغربت می زنند.«
مقام معظم رهبری در سال 94و در خطبه های عید سعید 
فطر در واکنش به تهدیدات نظامی طرف آمریکایی فرمودند: 
»این آقا )رئیس جمهور امریکا( گفته است می تواند ارتش 
ای��ران را نابود کند. قدیمی های ما این جور حرف ها را الف 

در غریبی می گفتند.«
ناظران و حتی کارشناسان رِژیم صهیونیستی هم می گویند 
ک��ه بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر ای��ن رِژیم و همچنین 
محمد بن س��لمان ولیعهد سعودی که منتظر بودند ترامپ 
علیه محور مقاومت به ویژه جمهوری اسالمی ایران مرتکب 
حماقت��ی نظامی ش��ود حاال ک��ه او در انتخابات شکس��ت 
خ��ورده و باید کاخ س��فید را چند روز دیگ��ر ترک کند و 
امیدی هم به بایدن ندارند، با عصبانیت و از روی استیصال 
مرتکب خطاهایی بزرگ می ش��وند و درص��دد برافروختن 
آتشی هستند که قطعاً دودش به چشم خودشان می رود.

در ادامه این تحرکات در چند روز گذش��ته نیز در اقدامی 

مش��کوک چندین راکت به سوی سفارت آمریکا در منطقه 
س��بز بغداد ش��لیک ش��د که هیچگونه تلفاتی نداشت اما 
ترامپ و س��نتکام بالفاصله انگشت اتهام را به سوی ایران و 

گروه های مقاومت عراق نشانه رفتند.
دونال��د ترامپ رئیس جمهور شکس��ت خ��ورده و عصبانی 
آمریکا در توییتی حماقت آمیز مدعی شد که اگر نیروهای 
آمریکایی کشته ش��وند، ایران را مسئول خواهد شناخت و 
حتی ادعا کرد که حاال زمزمه هایی از حمالت بیش��تر علیه 

آمریکایی ها در عراق می شنویم.
در ادامه تحرکات نظامی آمری��کا در منطقه بویژه در عراق 
چند روز پیش سفر هیاتی عراقی را نیز به تهران داشتیم که 
به باور ناظران سیاسی این هیات عراقی حامل پیام نخست 
وزیر عراق به مقامات ایرانی ب��ود، چناچنه احتمال می رود 
بیش��تر در زمینه حمله به سفارت آمریکا در عراق است که 
آن ها ب��ا توجه به تبلیغات آمریکایی ها در مورد تهمت هایی 
که به ایران زدند، دولت عراق س��کوت کرده است، در حالی 

که باید جدی با چنین اظهاراتی برخورد کنند.
یک��ی از مباحث دیگر در این س��فر تش��کیل ی��ک دادگاه 
بین المللی برای محاکمه افرادی اس��ت که در ترور سردار 
س��لیمانی دخیل بودن��د، چراکه طبق قوانی��ن بین المللی 
مجرم��ان جنایات جنگی در دادگاه ه��ای بین المللی قابل 
پیگرد قانونی است و از آنجایی که این اتفاق در عراق افتاده 
است، این کشور باید درخواست آن را به مجامع بین المللی 

برای تشکیل دادگاه محاکمه ترامپ بدهد.
در پ��ی تداوم تح��رکات نظام��ی آمریکا درمنطق��ه، وزیر 
امورخارج��ه کش��ورمان در تماس تلفنی همت��ای کویتی 
گفت که مس��ؤولیت عواقب هرگون��ه ماجراجویی احتمالی 

درمنطقه برعهده واشنگتن خواهد بود.
محمد جواد ظریف در گفت وگو با شیخ احمد ناصر المحمد 
الصباح ضم��ن تبیین دیدگاه جمهوری اس��المی ایران در 
تأمی��ن ثبات و امنیت فراگیر به دور از دخالت بیگانگان، به 
برخی از تحرکات مش��کوک و شیطنت های ایاالت متحده 
در منطقه، اشاره و تصریح کرد که مسئولیت عواقب هرگونه 

ماجراجویی احتمالی بر عهده واشنگتن خواهد بود.
سه شنبه نهم دی ماه نیز وزیر خارجه قطر تلفنی با ظریف 
گفت و گ��و کرده ب��ود و وزیر امور خارجه ایران مس��ئولیت 
هرگون��ه عواقب ماجراجویی در منطق��ه را به عهده آمریکا 

خوانده بود.
وزیر امور خارجه جمهوری اس��المی ای��ران همچنین روز 
پنجش��نبه در واکنش به تحرکات نظامی آمریکا در منطقه 
خلی��ج فارس در پیامی توئیتری نوش��ت: به جای مبارزه با 
کرونا در آمریکا، دونالد ترامپ و همراهانش میلیاردها دالر 
را ب��رای به پ��رواز درآوردن )بمب افکن های( بی۵۲ و اعزام 
ناوگروه به منطقه ما به باد می دهند.اطالعات به دست آمده 
از عراق حاکی از توطئه ای برای س��اخته و پرداخته کردن 

بهانه ای برای جنگ است.
وی در ادام��ه تأکید کرد: ایران به دنبال جنگ نیس��ت اما 
آش��کارا و بی درنگ از مردم، امنی��ت و منافع حیاتی خود 

دفاع خواهد کرد.
پیش از این نیزعلی شمخانی به افزایش تحرک ارتش آمریکا 
در منطقه واکنش نشان داد و در توئیترش نوشت: افزایش 
تحرک ارتش آمریکا در منطقه، نمایش��ی پدافندی و ناشی 
از ترس، به دلیل ش��رارت های گذشته است. این اقدامات، 
آنتروپی ناامنی را باال برده و موجب س��وء تفاهم های زیان 
بار می  شود. امنیت در منطقه تنها با خروج عوامل خارجی 

ضد ثبات محقق می شود.
از س��وی دیگر نمایندگی دائم جمهوری اس��المی ایران در 
س��ازمان ملل در نامه ای به دبیرکل و رئیس شورای امنیت 
نس��بت به هرگون��ه ماجراجویی نظامی آمری��کا در خلیج 
فارس هش��دار داد. در این نامه آمده اس��ت: آمریکا عالوه 
بر اعزام سالح های پیشرفته و بسیار پیچیده به این منطقه 
در چند هفته گذش��ته، به انجام برخی اعمال تحریک آمیز 
نظامی نیز مبادرت کرده اس��ت که از جمله شامل به پرواز 
در آوردن تع��دادی از بمب افکن های راهبردی دوربرد خود 

در روزهای اخیر بر فراز خلیج فارس است.
نمایندگ��ی ایران افزوده اس��ت: به موازات ای��ن تحرکات، 
مقام��ات آمریکا نیز کماکان ب��ه ارائه اطالعات جعلی، ایراد 
اتهامات بی اس��اس و بیان��ات تهدید کننده و تحریک آمیز 
علی��ه جمهوری اس��المی ای��ران ادامه داده ان��د و مجموع 
اینگونه اقدامات س��تیزه جویانه این کش��ور، محیط امنیتی 
پیش��اپیش پرتنش این منطقه بسیار حس��اس را وخیم تر 

کرده است. 
در این نامه اضافه شده است: این اقدامات جنگ طلبانه اگر 
کنترل نش��ود، می تواند تنش را به سطح هشدار دهنده ای 
افزایش دهد و بدیهی است که مسؤولیت کامل تمام عواقب 

آن نیز بر عهده آمریکا خواهد بود.
نمایندگی دائم جمهوری اسالمی ایران همچنین با هشدار 
نسبت به اقدامات یادشده آمریکا، تأکید کرده است: ضمن 
اینکه جمهوری اس��المی ایران به دنبال درگیری نیس��ت، 
ولی توانایی و عزم قاطع آن برای حفاظت از مردم خویش، 
دف��اع از امنیت، حاکمیت، تمامی��ت ارضی و منافع حیاتی 
خود و همچنین پاسخ قاطع به هرگونه تهدید یا استفاده از 

زور علیه ایران نباید دست کم گرفته شود.
در عی��ن ح��ال س��عید خطیب زاده س��خنگوی دس��تگاه 
دیپلماسی مس��ئول هرگونه توطئه چینی را آمریکا خواند 
و گفت که به آمریکا و دوس��تان در منطقه پیام داده ایم که 
آمریکا در روزهای پایانی حیات خود در کاخ س��فید دست 

به ماجراجویی  جدیدی نزند.
وی تصریح کرد که جمهوری اسالمی ایران به دنبال تنش 
در منطقه نبوده و نیس��ت ولی درباره دفاع از کشور ذره ای 
تردید ندارد و امیدواریم عقالیی که در واش��نگتن هستند 
تنش زدایی کنند. خطیب زاده همچنین گفت: ما به عنوان 
ی��ک دولت برای هر س��ناریویی آمادگی داری��م و به همه 
س��ناریوها فکر می کنیم و برای هر س��ناریویی پاسخ الزم 
خ��ود را آماده داریم. امیدواریم در این روزهای آخر خروج 

از کاخ سفید از هر تنش زایی دست بردارند.

وقتی آمریکا همچنان درمنطقه تحرکات نظامی انجام می دهد:

الف زدن آمریکا در غربت

به شهید سلیمانی می گوییم مقاومت خواهد ماند
رئیس شورای اجرایی حزباهلل لبنان به مناسبت سالروز شهادت سپهبد حاج 
قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس تأکید کرد پس از سخنان مقام 
معظم رهبری درباره حتمی بودن انتقام فرمانده نیروی قدس، این وظیفه 
حتما اجرایی خواهدشد. سید هاشم صفیالدین در این مراسم تأکید کرد: 

خون شهید سلیمانی همچنان در رگهای محور مقاومت میجوشد و در تمام 
جبههها و میدانهای نبرد جریان دارد. رئیس ش��ورای اجرایی حزباهلل در ادامه 

گفت: با رهبر انقالب اس��المی ایران حضرت آیتاهلل[ خامنهای و نیروی قدس عهد 
میبندی��م که مقاومت آرام نخواهد گرفت و ما به ایران اس��المی و پناهگاه مقاومت 
آمدهایم تا به ش��هید س��لیمانی بگوییم مقاومت زنده خواهد ماند. او اظهار داشت: 
پس از فرمان آقا مقام معظم رهبری درباره اینکه انتقام حتمی است، ما دیگر حرفی 

نداریم ما اهل عمل هستیم و این وظیفه را اجرا خواهیم کرد. فارس  

خون شهید سلیمانی بشارت آزادی قدس را میدهد
مفتی اعظم س��وریه با بیان اینکه خون ش��هید سلیمانی بشارت آزادی 
قدس را میدهد، گفت: هیچ عاملی ش��هید سلیمانی و همرزمانش را در 

راه جهاد محدود نمیکرد؛ بهشت جایگاه آنان است.
ش��یخ احمد بدرالدین حسون در مراس��م اولین سالگرد شهادت سردار 

دلها و همرزمانش اظهارداشت:امت اسالم باید بیدار شود.
وی ادامه داد: امام خمینی تبعید شد به عراق و سوریه و دیگر کشورها رفت 

تا اینکه جمهوری اس��المی ایران پیروز ش��ود، ایشان آمد تا رسالتی را به دوش 
بکشد. شیخ حس��ون افزود: امام خمینی نور انقالب را روشن کرد، امام خمینی 
گفت ما برای حمایت از مسلمانان آمدیم. او رسالت خود را با بستن سفارت رژیم 
صهیونیستی و بازگشایی سفارت فلسطین آغاز کرد. آالن کشورهایی هستند که 

سفارت اسرائیل را در کشورهای خود افتتاح میکنند. میزان 

به دقت ایران را زیر نظر داریم
سرپرس��ت وزارت دفاع آمریکا با بیان اینکه واشنگتن از نزدیک ایران 
را رص��د میکند تاکید کرد که امی��دوارم با صلح و بدون هرگونه تنش 

وارد سال ۲0۲1 شویم.
کریس��توفرمیلر افزود: درحالیکه امیدواریم که به صورت صلح آمیز و 

بدون هرگونه کشمکش وارد سال ۲0۲1 شویم، پنتاگون برای دفاع از 
مردم و منافع آمریکا آماده اس��ت. براساس گزارش شبکه ان بی سی نیوز، 

یک مقام آمریکایی دیگر نیز گفته، ما از تنش زدایی خوش��حال میش��ویم اما با 
ای��ن حال به رصد تحوالت از نزدیک ادامه خواهیم داد. محمدجواد ظریف، وزیر 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران نیز در واکنش به تحرکات نظامی آمریکا در 
منطقه خلیج فارس تصریح کرد که ایران به دنبال جنگ نیس��ت ولی در دفاع از 

مردم، امنیت و منافع ملی خود درنگ نخواهد کرد. تسنیم 
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یک کارشناس مسائل بین الملل:

حق اقدام تالفی جویانه برای ایران 
محفوظ است

یک کارشناس مسائل بینالملل تاکید کرد: ایران ضمن محفوظ دانستن 
حق اقدام تالفی جویانه در پی ش��هادت س��ردار سلیمانی می تواند در 
محاک��م قضایی بین الملل��ی و ماموریت های سیاس��ی این موضوع را 

مطرح و پیگیری های الزم را انجام دهد.
نوذر ش��فیعی با بیان اینکه اقدام آمریکا در ترور و به ش��هادت رساندن 
سردار س��لیمانی یک اقدام تروریس��تی قلمداد می شود، گفت: گاهی 
اوقات یک فرد نظامی ممکن است در صحنه جنگ به شهادت برسد و 
یا اینکه در یک ماموریت نظامی اما زمانی که در صحنه جنگ نیس��ت 

هدف قرار دادن آن فرد اقدامی تروریستی محسوب می شود.
 این کارش��ناس مسائل سیاس��ی همچنین بیان کرد: از مدت ها پیش 
آمریکایی ها به دنبال هدف قرار دادن سردار سلیمانی بودند و مخالفت 
هایی با س��پاه پاسداران به ویژه سپاه قدس داشتند. در واقع آنها اراده 
ای برای به ش��هادت رساندن ایشان داشتند. در نتیجه برای آمریکایی 

ها مهم این بود که عمل ترور در چه زمانی و چگونه انجام شود.
این اس��تاد دانشگاه افزود: ترور س��ردار سلیمانی به عنوان یک فرمانده 
موفق در حوزه نظامی اقدامی اس��ت که باید جمهوری اس��المی ایران 
از طری��ق محافل بی��ن المللی پیگی��ری های حقوق��ی را انجام دهد. 
خوشبختانه پس از اقدامی که آمریکایی ها انجام دادند علی رغم اینکه 
جامعه بین الملل بس��یار محافظه کار است و در رابطه با آمریکا دست 
به عصا راه می رود اغلب کش��ورها حتی ب��ه صورت تلویحی این رفتار 
ناخوش��ایند را محکوم کردند. برای همگان مسجل بود که رفتار آمریکا 
نقض مقررات بین المللی اس��ت. شفیعی اظهار کرد: بنابراین نهادهای 
بین المللی از این منظر به رفتار آمریکا با نگرش منفی نگاه می کنند. 
زیرا ممکن اس��ت اینگونه اقدامات تبدیل به یک رویه شود. دولتی که 
می تواند هر فردی را با آوردن توجیهاتی اینگونه مورد هدف قرار دهد 
م��ی توان��د به هرج و مرج در صحنه روابط بی��ن الملل دامن بزند. این 
کارشناس مس��ائل بین الملل خاطرنشان کرد: پیگیری هایی که ایران 
می تواند در ای��ن زمینه انجام دهد ابتدا حق اقدام تالفی جویانه برای 

ایران از لحاظ حقوقی کامال پذیرفته شده و محفوظ است.  ایسنا 

وزی��ر خارج��ه یم��ن در گفتوگوی��ی اختصاص��ی با 
خبرگزاری فارس تأکید کرد که فرمانده شهید نیروی 
قدس س��پاه ایران اکنون مکت��ب و یک روش زندگی 
اس��ت که جوانان از آن پی��روی خواهند کرد و آن را 

الگوی خود قرار خواهند داد.
هش��ام ش��رف را یکی از س��تارههای درخش��ان امت 
اسالمی در دفاع از مس��لمانان و مستضعفان توصیف 
ک��رد و گفت ک��ه راه و روش خیرهکننده او، منهجی 
اس��ت کامل از یک مس��یر ارزش��مند و واال برای آن 
دس��ته افرادی که میخواهند به مردم خدمت کنند و 

آنها را به سطوح عالی ببرند.
هشام شرف در ادامه اظهاراتش در ارتباط با اقداماتی 
که فرماندهان عالی محور مقاومت بایستی در راستای 
ادامه قدرتمندتر راه مقاومت اتخاذ کنند، توصیه کرد: 
»پی��ش از هر چیز بایس��تی بر توان و انس��جام محور 
مقاوم��ت به عن��وان یک امر حتم��ی و ضرورتی برای 
آزادی م��ردم تأکید ک��رد. چیزی ک��ه از فرماندهان 
عالی کش��ورهای عضو این محور خواس��ته میش��ود، 
هماهنگ��ی مش��ترک بیش��تر، همبس��تگی بایکدیگر 
و باالترین س��طح هوش��یاری در قبال دش��من است 
و همچنی��ن تبادل اطالع��ات مربوط ب��ه امنیت این 
فرماندهان و دس��تگاههای متعلق به آنها و از طرفی، 
تقویت و افزایش توان در تمام زمینهها بویژه در زمینه 
اطالعات، امنیت س��ایبری و اطالعاتی برای برداشتن 

گامهای بلند در مقابله با محور توطئه و شر«.
ش��رف در ادامه در ارتباط با تع��ارض ادعاهای آمریکا 
درباره مبارزه با تروریس��م و ت��رور مهمترین فرمانده 
مبارزهکننده با تروریس��م توضیح داد: مردم جهان به 
این رفتار زشت و برخورد دوگانه دولتهای کاخ سفید 
عادت دارند. اینها موجودیتهایی سیاس��ی هستند که 

ب��ه منفعتطلبی، خودرأیی بیش از حد و اس��تفاده از 
دیگران بدون تالش برای مش��ارکت داشتن، شراکت 
و توس��عه اصل بهرهگیری در راس��تای منافع جوامع 
انس��انی اعتقاد دارند. این یک رویکرد فلس��فی است 
و عملی اس��ت که اندیشه س��رمایهداری و سازمانهای 
صنایع جنگ��ی غرب و آمریکا بهطور قابل مالحظهای 
ب��ا آن خو گرفتهاند که اس��تفاده از مفه��وم مبارزه با 

تروریسم نیز در اینجا قرار میگیرد.
وزی��ر خارجه دول��ت نجات ملی یمن ادام��ه داد: آنها 
تنها به دنبال تحقق هر آن چیزی هس��تند که به نفع 
سیاس��تمداران کاخ س��فید باش��د و برای آنها امنیت 
و ]فضای��ی[ برای اس��تفاده ایجاد کن��د و هر آنچه به 
حس��اب صنایع و بانکهای آمریکا و اروپا پول بیفزاید، 
مورد توج��ه آنها ق��رار خواهد گرفت و ب��رای آنها از 
اولویت برخوردار خواهد بود. پس از این موارد، آنها به 

دیگر امور توجه میکنند.
هش��ام ش��رف در ادامه افزود: منظور آنه��ا از مفهوم 
مبارزه با تروریس��م در درجه نخست مبارزه با کسانی 
اس��ت که در برابر سیاست سرمایهداری میایستند ]و 
پس از آن[ تحقق اه��داف پیمان ناتو و موجودیتهای 
سیاس��ی غرب قرار میگیرد آن هم ب��دون هیچ گونه 
توجه انس��انی یا در نظر گرفت��ن منافع مردم. پس از 
اینها نیز مس��ائل امنیتی مرس��وم ق��رار دارد آن هم 
بهش��رطی که به منافع کاخ س��فید و مدیران اجرایی 
ش��رکتهای سازنده اسلحه در آمریکا و اروپا خدشهای 

وارد نشود.
وزیر خارجه یمن در بخش پایانی اظهاراتش در پاسخ 
به این س��ؤال که آیا ترور شهید سلیمانی و همراهان 
ایش��ان به جوانان مس��لمان بویژه جوان��ان یمن برای 
ادام��ه راه ش��هداء و مبارزه با اس��تکبار جهانی انگیزه 

خواهد داد، تأکید کرد: ش��هید قهرمان س��پهبد حاج 
قاس��م س��لیمانی زندگی خود را در راس��تای خدمت 
ب��ه م��ردم و امت اس��المی س��پری کرد نه ب��رای به 
دستآوردن پُست زندگی کرد نه برای کسب دارایی یا 
دستاوردهای ش��خصی. شهید سپهبد قاسم سلیمانی 
اکن��ون مکتب، ی��ک روش زندگی و عملی اس��ت که 
جوانان مس��لمان در راس��تای خدمت به مردمشان و 
ب��رای در اولویت قرار دادن منفعت آنه��ا او را الگوی 

خود قرار خواهند داد.
از س��ویی دیگر محمد الدیلمی س��فیر یمن درتهران 
بازگشایی س��فارت ایران در صنعاء را دستاوردی مهم 
در عرصه دیپلماتیک یمن خواند و گفت: این مس��ئله 
باعث آش��فتگی و نگرانی رژیم صهیونیس��تی و آمریکا 
شده اس��ت. ابراهیم محمد الدیلمی بازگشایی سفارت 
ایران در صنعاء را دستاوردی مهم در عرصه دیپلماتیک 
یمن خواند و گفت: این مسئله باعث آشفتگی و نگرانی 

رژیم صهیونیستی و آمریکا شده است.
وی اف��زود: چندین کش��ور هس��تند که ب��ا هدف باز 
ش��دن عرصه روابط دیپلماتیک با صنعاء تماس برقرار 
کردهان��د که همه اینها ثمره دس��تاوردهای نظامی و 

سیاسی مقاومت است.
س��فیر یمن در تهران تأکید کرد ک��ه مجموعهای از 
توافقات و تفاهمات و قراردادهایی وجود دارد که بین 
یمن و ایران امضا خواهد ش��د. وی گفت: تالش��های 
اولیه برای تش��کیل یک ائتالف منطقهای و بینالمللی 
از طریق یکی از کش��ورهای عضو شورای امنیت برای 

مقابله با جنگ یمن صورت گرفته است.
الدیلمی تصریح ک��رد: با ظهور نقش محور مقاومت و 
شکست آشکار استراتژی واشنگتن بر اساس محاصره، 
قدرت آمریکا رو به افول است. باشگاه خبرنگاران 

وزیر خارجه یمن:

 شهید سلیمانی مکتبی است که جوانان از آن پیروی خواهند کرد


