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ایـرانو جهان
شنبه  5بهمن  1398شماره 645

جهان

رئیس ش��ورای عالی سیاس��ی یمن در جریان دیدار با
فرستاده سازمان ملل به این کشور ،تاکید کرد که اگر
عربستان به تجاوزات خود به شرق صنعاء ادامه دهد،
انصاراهلل حمالت جدیدی را علیه عربس��تان ترتیب
خواهدداد.بهگزارشایسنا،بهنقلازسایتشبکهروسیا
الیوم،مهدیالمشاط،رئیسشورایعالیسیاسییمن
با مارتین گریفیث ،فرستاده سازمان ملل به این کشور
دیداروگفتوگوکرد.المشاطدرجریانایندیدارتهدید
کرد ،یمن از ابتکار عمل توقف حمالت به عربستان
که  ۲۰سپتامبر آن را اعالم کرده بود ،خارج خواهد شد.
وی افزود :تش��دید تنش در جبهه "مأرب" و "نهم" با
پشتیبانی جنگندههای متجاوز سعودی در صورتی که
تداوم یابد ،منجر به پایان ابتکار عمل توقفحمالت به
عربستانخواهدشدوپیامدهایخطرناکیرابههمراه
خواهد داشت .این مقام یمنی همچنین گفت :سازمان
ملل در انجام اقداماتی که پیشتر وعده داده بود مانند
بازگشایی فرودگاه بینالمللی صنعا و ایجاد راهی برای
انتقال بیماران بسیار تأخیر کرده است .وی در ادامه بر
لزومارائهتسهیالتالزمبهنهادهایانسانیتأکیدکرد
تا این نهادها بتوانند به شکل مطلوبی به فعالیتشان
در یمن ادامه دهند.

یورش نیروهای اسرائیلی
به مسجد االقصی

نیروهای اس��رائیلی بامداد دیروز برای دومین بار پی
در پی به مسجد االقصی یورش برده و با گلولههای
پالس��تیکی و ض��رب و جرح ،به نمازگ��زاران حمله
کرده و آنها را به تخلیه محوطههای مسجد االقصی
وادار کردند .به گزارش ایسنا ،به نقل از روسیا الیوم،
رس��انههای فلس��طینی گزارش دادند که دهها سرباز
مس��لح صدها نمازگزار را در پش��ت بام مس��جد قبة
الصخ��ره محاص��ره کرده و مان��ع از حرکت و حضور
نمازگزاران در این مکان ش��دند و به نمازگزاران نیز
حمله کردند .از سوی دیگر ،شهرکنشینها نیز یک
مس��جد را در بیت صفافا ش��رفات در قدس در بامداد
امروزآتشزدهوشعارهاینژادپرستانهراعلیهعربها
نوشتند .نیروهای رژیم صهیونیستی شب گذشته نیز
افراد بسیاری را در قدس بازداشت کردند.

حزب اپوزیسیون ونزوئال به دنبال
حمایتآمریکا

یک شرکت کانادایی که برای یک حزب اپوزیسیون
ونزوئالی��ی البیگری میکند ،اظهار کرد ،رهبر این
حزببهدنبالحمایتآمریکابرایتوافقیبانیکوالس
مادورو اس��ت تا به موجب آن انتخابات س��ال ۲۰۱۸
ابطال و تکرار شود .به گزارش ایسنا ،شرکت کانادایی
"دیکنز اند مدس��ن" که به نفع حزب هِنری فالکون،
سیاستمدار اپوزیسیون ونزوئال البیگری میکند ،در
گزارشدوس��االنهاشبهوزارتدادگس��تریآمریکا
اظه��ار کرد ،ب��رای حصول اطمینان از عدم مخالفت
واشنگتن با این طرح تا زمانی که نیکوالس مادورو،
ریی��س جمه��ور ونزوئ�لا از ادعای خود بر ریاس��ت
جمهوری این کشور دست بردارد" ،با شاخه اطالعاتی
و اجرایی آمریکا ارتباط پیوس��ته" خواهد داش��ت .به
گزارش خبرگزاری رویترز ،آمریکا و دهها کشور دیگر
و همچنین اپوزیسیون ونزوئال بر این باورند که مادورو
در انتخابات  ۲۰۱۸تقلب کرده و رییس جمهور قانونی
این کشور نیست .آنها خوان گوایدو ،رییس "مجلس
ملی" ونزوئال را به عنوان رییس جمهور این کشور به
رسمیتمیشناسند.

کره شمالی انتصاب وزیر امور خارجه
تازه خود را تایید کرد

رس��انه دولتی کره ش��مالی جمعه تایید کرد که "ری
سون گوون" به عنوان وزیر امور خارجه تازه این کشور
منصوب ش��ده اس��ت .به گزارش ایس��نا ،خبرگزاری
رسمی کره شمالی گزارش کرد که ری سون گوون،
یک فرمانده سابق نظامی که تجربه اندکی در زمینه
دیپلماتیکداردوتازهترینمقامنظامیاستکهتحت
رهب��ری کی��م جونگ اون ،رهبر کره ش��مالی ترفیع
میگیرد،درمراسمشامیبهمناسبتسالنوبهمیزبانی
وزارت امور خارجه کره شمالی که برای سفارتخانهها و
سازمانهای بینالمللی ترتیب داده شده بود ،به عنوان
وزیرس��خنرانیکرد.یکمنبعدیپلماتیکدرس��ئول
چندی پیش به خبرگزاری رویترز گفت ،کره شمالی به
کشورهاییکهدرپیونگیانگسفارتخانهدارند،اطالع
داده که ری سون گوون جانشین "ری یونگ هو" به
عنوان وزیر امور خارجه کره شمالی شده است.

الجبیر:بهدنبالتنشدرمنطقهنیستیم!

وزیر مش��اور در امور خارجه عربس��تان در نشس��ت
داووس بدون اشاره به نقش تحریکآمیز کشورش
در تنشه��ای منطق��های مدعی ش��د ،عربس��تان
خواهان تنش در منطقه نیس��ت و همچنان درباره
حمله به تاسیسات نفتی آرامکو تحقیق میکند .به
گزارش ایس��نا ،به نقل از س��ایت شبکه روسیا الیوم،
عادل الجبیر ،وزیر مشاور در امور خارجه عربستان
در جلس��ه گفتوگویی در مجمع جهانی اقتصاد در
داووس سوئیس در اظهاراتی بیاساس گفت ،زمانی
که ایران مانند یک کشور عادی عمل کند میتوانیم
با آن رابطهمان را احیا کنیم.

خــبرویـژه

انصاراهلل:حمالت
به عربستان را ازسرمیگیریم

می توان  5ساله
اقتصاد را به ثبات
رساند

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بیان اینکه مش��کالت اقتصادی قابل حل اس��ت ،گفت :اکنون مش��کل ما این اس��ت که افراد دخل و خرجش��ان با هم نمیخواند .قول میدهم در یک
برنامه پنج ساله بتوان این اقتصاد را به ثبات رساند .یعنی دخل و خرج مردم با هم بخواند .محمد باقر قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در سلسله نشست های نیروهای انقالبی
با موضوع مردم مقاومت و کارآمدی یادبود س��ردار س��پهبد ش��هید حاج قاس��م س��لیمانی در مس��جد جامع الزهرا (س) قیامدش��ت گفت :آن کس��ی که جنگ را اداره کرده و پیش برد مردم بودند نه
ارتش و سپاه .وی افزود :از دوران دفاع مقدس تا امروز به همان میزان که از مردم فاصله گرفته ایم بر مشکالت مان افزوده شده است.

عراقیها در تظاهرات میلیونی خود در بغداد ضمن محکومیت حضور نظامی آمریکا فریاد زدند؛

گروهسیاس�ی:مردمعراقازنخس��تینساعت
صب��ح دی��روز با حض��ور در خیابانهای بغداد،
در حال آماده ش��دن ب��رای برگزاری تظاهرات
میلیونی ضد حضور نظامی آمریکا در این کشور
بودند .به گزارش اسکناس به نقل از خبرگزاری
ها،خبرنگار ش��بکه المیادین به صورت زنده از
بغداد گزارش داد که از حوالی ساعت  ۸صبح (به
وقت محلی) مردم عراق در محلههای مختلف
بغدادحاضرش��دهاندتاتظاهراتگس��تردهضد
آمریکاییبرگزارکنند.المیادینهمچنینگفت
مردم عراق ضمن اعالم مخالفت خود با حضور
نظامیان آمریکایی در کشورشان ،این موضوع
را محکوم کرده و خواستار خروج آنها هستند .به
گزارش المیادین ،عراقیها با به اهتزاز درآوردن
پرچم کشورش��ان در میدان التحریر ،با حضور
آمریکاییها در این کش��ور مخالفت کردند .بر
این اساس ،جمعیت مردمی که از نقاط مختلف
بغدادبرایمشارکتدرتظاهراتضدآمریکایی
به مرکز این ش��هر میآیند .تظاهراتکنندگان
عراقی با در دست داشتن پالکاردهایی با نوشته
«آمری��کا از ع��راق بیرون ب��رو» ،از گروههای
مقاومت در این کشور حمایت کردند .خبرنگار
المیادی��ن از میدان التحریر گزارش داد که پیام
ای��ن تظاهرات میلیونی ض��د آمریکایی مردم
ع��راق این اس��ت ک��ه گروهه��ای مقاومت از
پایگاه مردمی برخوردار بوده و فراکسیونهای
پارلمان��ی به تالش برای اجرای تصمیم اخراج
آمریکاییها ادامه خواهند داد .المیادین گزارش
داد این تظاهرات اولین حضور مردمی در چنین
وس��عتی برای محکوم کردن حضور نظامیان
خارج��ی در عراق اس��ت« .جعفر الحس��ینی»
س��خنگوینظام��یگ��روهکتائ��بحزباهلل
ع��راق با حضور در این تظاهرات ،در گفتوگو
ب��اش��بکهالمیادی��نتاکیدکردک��هعراقیها
ام��روزیکص��دامخالفتباحضوراش��غالگران
آمریکای��ی در کشورش��ان را فریاد میزنند .در
یک��ی از مکانهای تظاه��رات ضد آمریکایی
بغداد ،بنر بزرگی از تصویر س��ردار حاج «قاسم
س��لیمانی»فرماندهش��هیدنیرویقدسسپاه
پاس��داران انقالب اسالمی ایران و «ابومهدی
المهندس»معاونشهیدالحشدالشعبیعراقبه
چشمخورد.تظاهراتکنندگانعراقیبامحکوم
کردن اشغالگری نظامی آمریکا در این کشور،
ش��عار«ازکش��ورماخارجش��وید،قبلازاینکه
اخراجت��ان کنیم» س��ر دادند« .صفا التمیمی»
س��خنگوی گردانهای «س��رایا الس�لام» با

اشغالگرانبروند

طفره وزیر دفاع آمریکا از ارائه آمار
درباره تلفات انتقام موشکی ایران

باشد،کشوریکهتضمینکنندهامنیتوحقوق
آنها برای زندگی باعزت بوده و با همسایگانش
در صلح و امنیت زندگی کند.

مقتدیصدر:همهپایگاههاینظامیآمریکا

در عراق باید تعطیل شوند

حض��ور در ای��ن مراس��م ،ب��ه المیادین گفت:
«تعدادتظاهراتکنندگانبس��یارزیاداس��تو
تمام فضاهای میدان [التحریر] پر شده است...
چیزی که امروز رخ میأهد ،همهپرسی جمعی
در مخالفت با حضور آمریکایی است» .التمیمی
تهدید کرد اگر «نیروهای اشغالگر آمریکایی»
عراقراترکنکنند،گامهایدیگریبرایاخراج
آنها برمیدارند .در این مراسم پالکاردهای ضد
آمریکای��ی و آدمکه��ای بهدار آویختهش��ده
«دونال��د ترامپ» رئیسجمهور ایاالت متحده
در دس��ت تظاهراتکنندگان عراقی به چش��م
میخ��ورد« .محمد کریم» عضو ائتالف الفتح
پارلم��ان عراق به رهبری ه��ادی العامری در
گفتوگ��و با پایگاه خب��ری «المعلومه» تاکید
کرد«:بوقهایرسانهایآمریکاامروزنمیتواند
ارادهمل��تع��راقرابرایاخراجاش��غالگراناز
کشورش��اندرهمشکند».تظاهراتکنندگان
عراق��ی همچنین بنرهایی خطاب به نظامیان
اش��غالگر آمریکایی با خود حمل میکردند که
رویآننوش��تهش��دهبود« :خارجشویدتازنده
بمانی��د!» «نعیم العبودی» ،عضو ائتالف الفتح
پارلمان عراق هم در حاش��یه تظاهرات بزرگ
گفت موض��ع هم��ه عراقی ه��ا در مخالفت با
حضور اشغالگران در کشورشان یکپارچه است.
العبودی اظهار داش��ت« :ه��دف اصلی اخراج
اش��غالگران بیگانه از خاک عراق اس��ت و همه
گزینه ها مطرح است»« .ریان الکلدانی» دبیر
کل جنبش مسیحی «بابلیون» (زیر مجموعه
سازمان الحشد الشعبی عراق) در حمایت از این
تظاهرات گفت« :تمام اقشار مردم عراق امروز
علیه حضور آمریکاییها قیام کردند» .الکلدانی

تصری��ح کرد« :مردم عراق راه مس��المتآمیز
و قانون��ی ب��رای اخراج نظامی��ان آمریکایی را
انتخاب کردند اما تمام گزینهها روی میز است.
درتظاه��راتام��روزتم��امفرقههایعراقیو
کسانی که زیر پرچم عراق قرار دارند ،مشارکت
قدرتمندی دارند» .س��فارتخانه آمریکا در بغداد
نی��ز در واکنش به ای��ن تظاهرات میلیونی ،در
بغداد در بیانیهای از ش��هروندان خود خواست از
نزدیک ش��دن به سفارت آمریکا یا مناطقی که
تظاهراتضداشغالگریبرگزارمیشود،اجتناب
کنند« .نصر الشمری» معاون دبیر کل جنبش
«النجب��اء» عراق نی��ز در گفتوگو با المیادین،
تظاه��راتام��روزدربغدادرا«ضربهدیگریبه
آمری��کا» توصیف ک��رده و گفت« :ترامپ باید
به صدای مردم عراق گوش دهد» .الش��مری
ب��ا بیان اینکه نظامی��ان آمریکایی باید از عراق
خارج ش��وند ،تاکید کرد« :در غیر اینصورت با
مقاومت عراقیها مواجه خواهند شد و محکوم
به مرگ خواهند بود» .وی همچنین افزود که
حضورنظامیانآمریکاییدرعراق،غیرقانونیو
خالف تصمیم پارلمان این کشور است« .جعفر
البط��اط» فرمان��ده پلیس فدرال ع��راق تعداد
تظاهراتکنن��دگانرابی��شازیکمیلیوننفر
تخمینزد.برهمصالح،رئیسجمهوریعراقبا
انتشار پیامی در صفحه خود در توییتر در واکنش
به تظاهرات میلیونی ضد آمریکایی ملت عراق
در بغداد ،نوشت :ملت عراق بر یک کشور دارای
حاکمیت کامل تأکید دارند که حق و حقوق آن
نقضنشود.ملتعراقخواهانکشوریهستند
که خدمت گزار ملت و بیانگر اراده ملی مستقل
آنها و به دور از مداخلهها و دیکتههای خارجی

«مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق دیروز-
جمعه-باانتشاربیانیهایبرلزومخروجنیروهای
اشغالگرازاینکشورتأکیدکرد .ویدربیانیهخود
تأکیدکردکهاینمهممحققنخواهدشدمگربه
اینشرایط-:بستهشدنهمهپایگاههاینظامی
آمریکادرخاکعراق-.بس��تهش��دنمقرهای
شرکتهایامنیتیآمریکاوپایاندادنبهفعالیت
آنها در عراق- .بسته شدن حریم هوایی عراق به
رویهواپیماهایجنگیواطالعاتیاشغالگران.
لغ��و همه توافقهای امنیتی با آمریکا به دلیلعدمتوازنبینالمللیدرآنها.ویافزودکهترامپ
باید بداند که در تصمیمها و سخنان خود با عراق
نبایداززاویهخودبرتربینیوتکبررفتارکنددرغیر
این صورت همین گونه با او برخورد خواهد شد.
صدرتصریحکردکهاگرتمامیمواردباالاجراشد،
آن زمان دیگر ما این کشور را اشغالگر نمیدانیم،
امادرصورتمخالفتآمریکاباشروطمانومدت
زمانتعیینشده،آنرایککشورمتخاصمبرای
عراق در نظر خواهیم گرفت.

بیانی�ه آیتاهلل سیس�تانی درب�اره حوادث

امروز عراق

«احمد الصافی» نماینده آیت اهلل سیس��تانی ،با
انتشار بیانیهای مواضع مرجعیت در قبال حوادث
کنونی عراق را اعالم کرد .در این بیانیه آمده است
ک��همرجعی��تدینیبرمواضعاصلیخوددرلزوم
احترامبهحاکمیتعراقواستقاللتصمیمگیری
سیاس��ی و وحدت سرزمینی و مردمی و مخالفت
قاطع با هر آنچه که برخالف اصول و ارزشهای
اینکشور،ازهرطرفیباهربهانهایکهباشد،تأکید
میکند .همچنین شهروندان باید حق آزادی بیان
از راههای مسالمتآمیز را داشته باشند .مرجعیت
دینی عراق در این بیانیه بر لزوم انجام اصالحات
حقیقی که مورد خواست مردم است و برای تحقق
آن فداکاریهای بی شماری کردهاند ،تأکید کرده
و تأخیر و سهلانگاری در تحقق این امر را باعث
افزایشرنجمردموادامهبیثباتیامنیتیوسیاسی
کشوربرشمردهاست.درادامهاینبیانیهآمدهاست:
«تشکیل دولت جدید از مهلت قانونی تعیینشده
بسیار به تأخیر افتاده و گروههای مرتبط باید برای
پایان دادن به این پرونده بر اساس چارچوبهای
تعیینشدههمکاریکنند».

خطیبنمازجمعهتهرانتاکیدکرد؛

مردم در انتخابات پیش رو دست به انتخابی آگاهانه بزنند

گروهسیاسی:خطیباینهفتهنمازجمعهتهرانگفت:مردماهلبصیرت
هس��تند.منافعش��انتامینش��ودازمنافعملیدفاعمیکنند.نمیشود
ملت در دفاع مقدس مشارکت داشته باشند در قانون مشارکت نداشته
باشند .بهگزارشایسنا،حجتاالسالمسیدمحمدحسنابوترابیفرددر
خطبههایاینهفتهنمازجمعهتهرانبااشارهبهنمازجمعههفتهگذشته
که به امامت رهبر معظم انقالب اسالمی برگزار شد ،اظهار کرد :ملت
بزرگ ایران بار دیگر با حضور به یادماندنی ،پیوند اس��توار و مس��تحکم
خویش با رهبر معظم انقالب اسالمی ،آرمانهای بلند امام(ره) و شهدا
را فریاد نمودند .با دلهایی لبریز از شوق و نشاط و قدرت با دیدگان اشک
بار در سوگ شهدا ،جانباختگان سانحه هوایی و برادران و خواهرانی که
در مراسم کرمان به ملکوت اعال پیوستند شرکت کردند .وی ادامه داد:
رهبر معظم انقالب اسالمی در این جمعه فراموش نشدنی ،ملت بزرگ
ایران و ملتهای قهرمان و مقاوم دنیای اسالم را با دو خصیصه صبار
و شکور یاد کردند .اشاره به این حقیقت که پیروزیها دستاورد این دو
گوهر گرانبهاست و این مهم است .خطیب نماز جمعه تهران در بخش
دیگری از خطبه ها با اش��اره به انتخابات پیشرو اظهار کرد :در آس��تانه

ش��کل گی��ری مجلس یازدهم قرار داری��م .اوال ملت عزیز را به حضور
یکپارچه در انتخابات دعوت می کنم .ثانیا به مروری بر سیاس��تهای
قانونگ��ذاری ابالغ��ی رهبر معظم و عالی قدر انقالب اس�لامی که در
ششم مهرماه سال جاری در  ۱۷بند به قوای سه گانه ابالغ گردید می
پردازم .ابوترابیفرد ادامه داد :با تجربهای که در نهاد قانون گذاری دارم
عرض می کنم قانون عدالت محور و شفافا معطوف به نیازهای اصلی
و واقعی الهام گرفته از مشارکت ذی نفعان و نهادهای قانونی قابل اجرا
و سنجش و پایه اصلی و رکن پیشرفت کشور است .وی تصریح کرد:
هرگاه نهاد قانونگذاری در اندازهای قرار گرفت که توانست با پرهیز از
تصویب قوانین که فارغ از عقبه الزم است در مسیر تحقق سیاستهای
ابالغی قدم بر دارد مطمئن باشید در مسیر پیشرفت کشور هستیم .در
این راستا نیازمند به جمع قابل توجه از نمایندگان منتخب ملت ایران
هستیم که در کنار تعهد ،شجاعت ،انگیزه حرکت و اقدام ،از فهم الزم
برای مسائل اصلی کشور و ارائه نقشه راه برای برون رفت از تنگناها بهره
مند باشند .خطیب جمعه تهران گفت :این کار ملت را دشوار می کند .باید
دست به انتخابی آگاهانه بزنند .این نمایندگان راه دشوار پیش رو دارند.

این اهداف بلند نیازمند به عقالنیت ،علم ،عزم و اراده است .این نماینده
پیشین مجلس گفت :حدود  ۸۰درصد قوانینی که در مجلس تصویب
میش��وداصالحیهاس��ت.یعنیقانونیکهتصویبش��دهازشفافیتو
روشنی الزم بهره مند نبوده است و نیازمند تفسیر یا اصالح است .این
روشنمیتواندریلحرکتوتحولوتغییرباشد.بارهادرمحافلرسمی
و غیر رسمی اعالم گردیده قوانینی متعارض ،متداخل ،مشابه ،مزاحم،
مترادف و متضاد فراوانی در نظام حقوقی ما وجود دارد .با این مدل نمی
توان قدرتی در تراز جمهوری اس�لامی را خلق کرد .لذا سیاس��تهای
کلی ابالغی رهبری معظم انقالب اس�لامی که اوال از باالترین عقبه
علمی و کارشناسی برخوردار است و ثانیا نگاه بلند مدت به کشور دارد
و ثالثا تضمین کننده منافع ملی است و رابعا راه مدیریت و حوزه اجرا را
در مسیر خلق هموار می کند ،باید مورد توجه قرار گیرد .وی یادآور شد:
مخاطباناینسیاستهایکلیقوایسهگانههستنداماثقلمسئولیت
بر شانههای نمایندگان ملت ایران است .مجلس باید مسیر این حرکت
را با اصالح آیین نامه داخلی با توجه جدی به اسناد باال دستی نظام با
توجه به نیازهای کلیدی کشور هموار کند.

حمایتنامزددموکراتانتخاباتآمریکاازترورسردارسلیمانی؛

ترامپبازیگرخطرناکمنطقهراحذفکرد!

گروه سیاسی:جو بایدن نامزد پیشروی دموکراتها در انتخابات درون
حزبی ریاست جمهوری آمریکا در یادداشتی تاکید کرد که اگر رئیس
جمه��ور ش��وم ب��ه تعهداتمان در برجام برمیگ��ردم .جو بایدن نامزد
پیش��روی دموکراتها در انتخابات ریاس��ت جمهوری  2020آمریکا
در یادداش��تی درباره سیاس��ت خارجی آمریکا در مجله فارین پالیسی
نوشت« :در بخش مربوط به منع گسترش سالحهای کشتار جمعی
و امنیت هستهای ،آمریکا نمیتواند یک صدای معتبر باشد درحالیکه
توافقاتی که مورد مذاکره قرار گرفته است را رها کرده است .از ایران
تا کره ش��مالی ،روس��یه تا عربستان سعودی ،دونالد ترامپ چشم انداز
منع تکثیر سالحهای کشتار جمعی را به یک مسابقه تسلیحات اتمی

تبدیل کرده است و حتی احتمال استفاده از تسلیحات اتمی محتمل
تر شده است ».وی افزود« :اگر رئیس جمهور شوم ،من تعهداتمان به
کنترل تسلیحات را به یک دوره جدید احیا خواهم کرد .توافق تاریخی
ای��ران ک��ه دول��ت اوباما-بایدن آن را م��ورد مذاکره قرار داد ایران را از
دستیابی به سالح اتمی منع کرد .با این وجود ،ترامپ با بی مالحظگی
توافق را کنار گذاشت ،و ایران را به آغاز مجدد برنامه اتمی خود سوق
داد و خطر یک جنگ فاجعه بار را در منطقه کلید زد ».بایدن در ادامه
یادداشت خود مدعی شد :من درباره رژیم ایران در توهم نیستم ،که
در رفتارهای بی ثبات کننده در سراسر خاورمیانه نقش دارد و ناعادالنه
شهروندان آمریکایی را بازداشت میکند .اما اینجا یک راه هوشمندانه

ایران

و یک راه خودکشی برای مقابله با تهدید ایران علیه منافع ملی ما وجود
دارد ،ترامپ راه دوم را انتخاب کرده است .وی همچنین مدعی شد،
«با ترور اخیر قاس��م س��لیمانی ،فرمانده نیروی قدس س��پاه پاسداران
ایران ،آمریکا یک بازیگر خطرناک را حذف کرد اما همچنین چرخه
مداوم خشونت در منطقه را برانگیخته است و همین امر نیز باعث شد
ایران از محدودیتهای خود در توافق هستهای بیرون بزند .تهران باید
به تعهدات خود در توافق هستهای بازگردد .اگر این کار را کند ،من به
توافق بازمیگردم و از تجدید تعهداتمان به دیپلماسی با متحدانمان
برای تقویت و توسعه آن استفاده خواهم کرد و به طور موثرتری علیه
دیگر فعالیتهای بی ثبات کننده ایران پیش خواهم رفت».

«مارک اس��پر» ،وزیر دفاع آمریکا بامداد جمعه (به
وقت تهران) از ارائه آمار درباره تلفات انتقام موشکی
ایران طفره رفت« .باربارا اس��تار» ،خبرنگار دفاعی
ش��بکه خبری «س��یانان» در توئیتر نوش��ته یک
خبرنگار از اس��پر پرس��یده چند نفر در حمله موشکی
ایران به پایگاه «عیناالس��د» زخمی ش��دهاند .به
نوش��ته این خبرنگار ،اس��پر در پاسخ گفت« :من از
این ارقام خبر ندارم ...این چیزی است که میتوانیم
اطالعاتش را برایتان در بیاوریم .اینها نوع ًا مسائلی
هستند که ما درباره آنها گزارش نمیدهیم ».اسپر،
یکی از مقامهای دولت ترامپ است که بعد از حمله
موشکی ایران به پایگاه عیناالسد مدعی شده بود
هیچ آمریکایی در این حمله کش��ته یا زخمی نش��ده
است .او و سایر مقامهای دولت ترامپ در روزهای
گذش��ته به دلیل پنهانکاریه��ا و قلب واقعیتها
درباره تلفات حمله ایران تحت فشار قرار گرفتهاند.
وزیر دفاع آمریکا هم سعی کرد همانند ترامپ تلفات
انتقام موشکی ایران را کوچکنمایی کند .او مدعی
شد سربازانی که در عیناالسد زخمی شدهاند تحت
مداوای س��رپایی قرار گرفتهاند .اس��پر گفت« :تا
حد زیادی آنها بیماران س��رپایی هس��تند .بنابراین،
اگ��ر واقع ًا عالقه داری��د میتوانیم پیگیری کنیم».
«دونال��د ترام��پ» که دولتش ب��ه پنهانکاری در
خصوص تلفات انتقام موش��کی ایران روبهرو ش��ده
روز سهش��نبه مدعی ش��د که جراحتهای سربازان
پایگاه عیناالس��د جدی نبوده و برخی از این افراد
فقط به «سردرد» مبتال شدهاند .سخنان او در حالی
مطرح شد که وزارت دفاع آمریکا در روزهای گذشته
به صورت تدریجی از ادعاهای اولیه مبنی بر اینکه
حمله ایران هیچ تلفاتی به جا نگذاشته فاصله گرفته
و از «آس��یب مغ��زی مالی��م» بی��ش از  ۱۱نظامی
آمریکا خبر دادند.

تهدیدبهترورسردارقاآنیپردهبرداری
آشکارازتروریسمدولتیآمریکاست

سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه
در واکنش به سخنان برایان هوک و تهدید به ترور
س��ردار قاآنی فرمانده نیروی قدس س��پاه پاسداران
انقالب اس�لامی اظهار داش��ت :سخنان این مقام
وزارت امور خارجه علنی سازی رسمی و پرده برداری
آشکار از تروریسم هدفمند و دولتی ایاالت متحده
آمریکا است .سخنگوی وزارت امور خارجه افزود:
این��ک ،پ��س از رژیم صهیونیس��تی آمریکا دومین
رژیمی است که رسما اعالم می کند امکانات دولت
و نیروهای مس��لح خود را برای اقدامات تروریستی
بکار گرفته و در آینده نیز ادامه خواهد داد .موسوی
روی آوری رژیم آمریکا به اقدامات تروریس��تی را
نش��انه ضعف ،اس��تیصال و سردرگمی مقامات این
رژی��م خواند و ب��ا محکوم کردن اظهارات وقیحانه
و اقدامات تروریس��تی س��ردمداران ای��ن رژیم ،از
اعض��ای جامعه بین المللی خواس��ت این اقدامات
و تش��ویق به تروریس��م دولتی را محکوم کنند؛ چرا
ک��ه ت��داوم این روند دیر ی��ا زود گریبانگیر همگان
خواه��د ش��د .به گزارش ف��ارس« ،برایان هوک»
نماین��ده ویژه رئیسجمهور آمریکا روز پنجش��نبه
س��ردار «اس��ماعیل قاآنی» فرمانده جدید نیروی
قدس س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامی را به ترور
تهدید کرد .به نوش��ته خبرگزاری رویترز ،هوک در
مصاحبه با روزنامه «الش��رق االوس��ط» در حاشیه
اج�لاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس ،با تکرار
ادعاهای بیاس��اس علیه سردار «قاسم سلیمانی»
فرمانده شهید نیروی قدس ،تهدید کرد اگر سردار
قاآنی هم مانند وی به نظامیان آمریکایی آس��یب
بزند ،او را نیز ترور میکنند.

تا زمانی که توافق بهتری در کار
نیست ،برجام را نابود نکنیم

صدراعظ��م آلم��ان در
بیانات��ی مدعی ش��د که
ت��ا توافق بهتری نس��ب
ب��ه برجام حاصل نش��ود،
دیگر کش��ورها نباید این
تواف��ق بینالمللی را کنار
بگذارن��د .ب��ه گزارش ایس��نا ،به نق��ل از نیویورک
تایمز ،آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان روز پنجشنبه
در س��خنرانی فروم داووس با اش��اره به اینکه برجام
توافقی است که کم و کاستیهایی دارد ،مدعی شد
که تا توافق بهتری نس��بت به برجام در کار نباش��د،
نباید این توافق بینالمللی را از بین برد .وی خروج
از توافق هستهای را در چنین شرایطی اشتباه خواند.
م��رکل در ادام��ه اف��زود :ما نباید به ایران این پیام را
مخابره کنیم که نقض این توافق ،عواقبی به همراه
نخواهد داشت.

