
88498444سرويسبينالملل

| روزنامهجوان| شماره5841 يکش��نبه22دي1398| 16جم��ادياالول1441|
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چرا  اروپايي ها به برجام چسبیده اند؟
واکنش اولیه اتحادیه اروپا به گام پنج��م ایران برای کاهش تعهداتش در 
توافق هسته ای یا برجام محتاطانه بود. این واکنش از سوی جوزپ بورل 
انجام شد که به تازگی جای فدریکا موگرینی را گرفته و مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا ش��ده اس��ت. او پس از صدور بیانیه دولت ایران در 
خصوص برداشتن گام پنجم در پیام توئیتری خود از این اتفاق ابراز تأسف 
کرد و اقدام اروپا به آن را موکول به ارزیابی آژانس بین المللی انرژی اتمی 
کرد تا معلوم ش��ود این آژانس تعهدات ایران به برج��ام را چگونه ارزیابی 
می کند. با وجود این، نشست روز جمعه فوق العاده وزیران خارجه اتحادیه 
اروپا  نشان داد که گزینه این اتحادیه حفظ برجام است حتی با وجود گام 
پنجمی که ایران برداشته و این گزینه را انیس ون درمول، سخنگوی وزارت 

خارجه فرانسه، در 9 ژانویه به صراحت تمام تأیید کرد. 
حرف درمول در پاس��خ به دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، بود که با 
توجه به برداشته شدن گام پنجم از سوی ایران، از اروپایی     ها خواسته بود 
از برجام خارج شوند و درمول گفت: »فرانسه در چارچوب توافق وین در 
مورد برنامه هسته ای ایران، به این توافق پایبند می ماند.«  نشست وزرای 
خارجه اتحادیه اروپا در روز بعد هم بر این مبنا است و حاال معلوم شده که 
این اتحادیه همچنان قصد حفظ برجام را دارد اما دالیل اتحادیه اروپا برای 
این سیاست چیس��ت در حالی که ایران با این گام دیگر خود را متعهد به 
محدودیتی برای انجام فعالیت های هسته ای نمی داند؟ پاسخ در دو وجه 
امنیتی و سیاسی است. اروپا در وجه امنیتی برجام را دستاوردی می داند که 
می توان با آن مانع رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه آن هم در سطح هسته ای 
شد. به عبارت دیگر، اروپا می داند که خروج از برجام و فروپاشی به برخی از 
کشورهای این منطقه مجال پیگیری جاه طلبی های هسته ای را می دهد و 
شرایط را در مرزهای جنوبی خود و حوزه مدیترانه ناامن خواهد کرد. این 
تهدیدی مستقیم علیه اروپا است که نمی تواند با کنار گذاشتن برجام آن را 

به جان بخرد حتی اگر از برجام جز نامی و کاغذی باقی نمانده باشد. 
وجه دیگر ارتباط مستقیمی با ایران ندارد بلکه مرتبط است به شرایطی 
که ترامپ طی سه سال گذشته به وجود آورده و باعث شده روابط بین دو 
سوی آتالنتیک از قالب شراکت به شکل رقابت بین دو طرف دربیاید. خروج 
اتحادیه اروپا از برجام به معنای باختن زمین سیاس��ت به ترامپ و دادن 
کارت قابل توجهی به او است تا در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در 
س��ال جاری از آن بهره برداری کند. اتحادیه اروپا با ماندن در برجام است 
که می تواند منطق سیاس��ی خود را در مقابل ترامپ حف��ظ کند و اجازه 
بهره برداری سیاسی به او ندهد. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا با کنار گذاشتن 
برجام یک سره به دام سیاست های تنش آفرینی خواهد افتاد که ترامپ در 
خاورمیانه و به خصوص در مقابل ایران ایجاد کرده و طبیعی است در این 
وضعیت، مهار کار از دس��تش خارج خواهد شد و بازنده این تنش آفرینی 
می شود. در این صورت، آیا اتحادیه اروپا به س��راغ مکانیزم ماشه خواهد 
رفت؟ این پرسشی است که این روز    ها مطرح است و از گزارش خبرگزاری 
رویترز بر می آید که اروپایی     ها دچار یک وضعیت تناقض آمیز شده اند. آنها 
به دالیل فوق می خواهند در برجام بمانند اما از طرف دیگر مکانیزم ماشه 
تنها راه آنها برای مقابله با گام پنجم است اما اجرای این مکانیزم بی شک 
به معنای مرگ و فروپاشی برجام خواهد بود. به این دلیل است که رویترز 
می گوید اروپایی     ها در حال حاضر و برای جلوگیری از فروپاشی کامل توافق 
هسته ای، عجله ای برای به راه انداختن مکانیزم ماشه ندارند و حتی به نظر 
می رسد که آنها سعی دارند بین مکانیزم ماشه و نتیجه آن یعنی بازگشت 
تحریم های سازمان ملل و به دنبال آن، فروپاشی برجام تمایز ایجاد کنند. 
در هر صورت، اتحادیه اروپا به مصلحت خود می بیند که هر طور شده برجام 
را حتی با وجود گام پنجم ایران حفظ کند و احتمال می رود که واکنش خود 
را مثل قبل از این محدود به تهدیدهای لفظی و درخواست از ایران برای 

رعایت کامل تعهداتش بکند.
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 امریکا درخواست انگلیس برای اس�ترداد همسر دیپلمات 
متهم به قتل را رد کرد

وزارت امور خارجه امریکا روز جمعه درخواس��ت رسمی وزارت کشور 
انگلیس د رخصوص اس��ترداد همس��ر یک دیپلمات امریکایی که به 
قتل متهم شده است را رد کرد.  به نوشته روزنامه ایندیپندنت، وزارت 
امورخارجه امریکا این درخواست استرداد را »بسیار نامناسب« توصیف 
کرد. چند م��اه پیش در نزدیکی روس��تای »کراتن« در ش��مال غرب 
لندن یک سانحه رانندگی به مرگ جوانی ۱9 ساله به نام »هری دان « 
منجر شد. روشن شده که راننده متخلف، »آن ساکوالس « همسر یک 
دیپلمات امریکایی است. خانواده این جوان گفته اند که همسر این زن 
احتماالً عضو سرویس اطالعاتی امریکاس��ت، اما در پوشش دیپلمات 
در انگلیس فعالیت می کرده اس��ت. دولت انگلیس تاکنون چندبار از 
امریکایی       ها خواسته است اعطای مصونیت دیپلماتیک به ساکوالس را 

لغو کرده و او را تحویل دهند. 
-----------------------------------------------------
 حمله موشکی و توپخانه ای عربستان سعودی به شمال یمن

یگان موشکی و توپخانه ای ائتالف س��عودی بعدازظهر روز        شنبه چند 
روستا و منطقه مس��کونی شهرس��تان مرزی »رازح« استان صعده را 
هدف قرار داد.  به گزارش شبکه خبری المسیره، در این حمله موشکی و 
توپخانه ای ائتالف سعودی، شماری از غیرنظامیان یمنی کشته یا زخمی 
شدند. در جدید      ترین آماری که مرکز حقوق بشری »عین االنسانیه « 
اخیراً درباره تلفات جانی و مالی ۱700 روز جنگ یمن منتش��ر کرده 
است، ائتالف سعودی از مارس ۲0۱۵ )فروردین ۱۳9۴( تاکنون بیش 
از ۵00 حمله هوایی و صد      ها بمباران زمینی و دریایی علیه یمن داشته 
که این حمالت عالوه بر نابودی زیرس��اخت های یمن منجر به کشته 

شدن دهها هزار نفر شده است. 
-----------------------------------------------------

  عجز راست و چپ صهیونیست ها از تشکیل کابینه
نظرسنجی های مختلفی که این روز      ها به صورت متناوب درباره انتخابات 
سراسری در فلسطین اشغالی برگزار می شود، اکثرا حاکی از افزایش رأی 
ائتالف چپ گرا و کاهش محبوبیت ائتالف راست گرای حزب حاکم رژیم 
صهیونیستی است.  نظرسنجی جدیدی که به سفارش نشریه »اسرائیل 
هیوم« انجام شده نشان می دهد اگر همین امروز در فلسطین اشغالی 
انتخابات سراسری برگزار شود، حزب آبی وسفید به ریاست »بنی گانتز « 
حائز ۳۵کرسی و حزب لیکود به رهبری »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
فعلی این رژیم ۳۱ کرس��ی پارلمان )کنس��ت( را به دس��ت می آورد. 
ائتالف چپ گرا به رهبری حزب آبی وسفید با مجموع ۵9کرسی، هنوز 
دو کرسی با اکثریت پارلمان رژیم صهیونیس��تی فاصله دارد. ائتالف 

راست گرا به رهبری حزب لیکود نیز ۵۴ کرسی خواهد داشت. 
-----------------------------------------------------

 کشته شدن ۲۰ نفر از شبه نظامیان حفتر در پایتخت لیبی
س��خنگوی نیروهای دولت وفاق ملی به ریاس��ت »فائز الس��راج « در 
پایتخت لیبی از کشته شدن دست کم ۲0 نفر از شبه نظامیان تحت امر 
ژنرال خلیفه حفتر خبر داد.  به گزارش اس��پوتنیک، سرهنگ»محمد 
قنونو « سخنگوی دولت وفاق ملی لیبی روز       شنبه گفت که توانستند دو 
خودروی زرهی نیروهای ش��رق لیبی تحت امر خلیفه حفتر را منهدم 

کرده و دست کم ۲0 نفر از نیروهای آن را به قتل برسانند. 
قنونو افزود که این درگیری       ها در محور الخالطات در جنوب طرابلس 
پایتخت لیبی رخ داد و نیروهای دولت وفاق ملی به سمت شبه نظامیانی 
که به محور الرمله السوانی نفوذ کرده بودند، خمپاره شلیک کرده و آنها 
را هدف قرار دادند و عالوه بر آن نیروی توپخانه ای س��ه محل استقرار 

شبه نظامیان حفتر در محور صالح الدین را هدف قرار داد. 

سلطان جديد در روابط خارجي 
پا جاي  پاي سلطان قابوس مي گذارد

بع�د از اعالم ف�وت س�لطان قابوس پس از 5۰ س�ال س�لطنت بر 
عم�ان، جانش�ین وی ب�ه س�رعت تعیی�ن و ضم�ن س�وگند 
ی�اد ک�ردن ب�ه عن�وان س�لطان جدی�د، تأکی�د ک�رد راه 
س�لطان قاب�وس را در رواب�ط خارج�ی ادام�ه خواه�د داد. 
به گزارش فارس، هیثم بن طارق آل س��عید، سلطان جدید عمان روز 
     شنبه پس از ادای سوگند قانونی بر ادامه راه سلطان قابوس به ویژه در 
سیاس��ت خارجی تأکید کرد.  او بر حفظ روابط حسنه با همسایگان، 

همکاری بین المللی و عدم دخالت در امور دیگر کشور    ها تأکید کرد. 
هیثم بن ط��ارق همچنین با تأکید ب��ر حل اختالفات ب��ه روش های 
مس��المت آمیز تصریح کرد که با ب��رادران خود در ش��ورای همکاری 
روند همکاری را ادامه خواهیم داد و از اتحادیه عرب حمایت کرده و با 
برادران مان در این اتحادیه به منظور تحقق اهداف آن، تعامل و همکاری 

خواهیم داشت. 
بنابر گزارش شبکه الجزیره، برای دور نگه داشتن منطقه از درگیری     ها و 

اختالفات و نیز تحقق تکامل اقتصادی تالش خواهیم کرد. 
هیثم بن طارق افزود که عمان به ایفای نقش مؤثر خود در سازمان ملل 
و تالش برای تحقق امنیت بین المللی ادامه خواهد داد و ما معاهدات 
و توافقنامه های امضا شده با کشور    ها و س��ازمان     ها را محترم خواهیم 
شمرد.  دولت عمان به مناس��بت درگذشت سلطان این کشور سه روز 
عزای عمومی اعالم و روز ش��نبه را نیز در این کشور برای انجام مراسم 

خاکسپاری پیکر سلطان قابوس تعطیل کرد. 
سلطان عمان که در سن 79 سالگی درگذشت از سال ۱970 میالدی 

و به مدت ۵0 سال در این کشور حکفرمایی کرد. 
سلطان جدید متولد ۱۳ اکتبر ۱9۵۴ در مسقط پایتخت عمان است و از 

اعضای شناخته شده خاندان سلطنتی عمان »آل بوسعیدی « است. 
ب��ر اس��اس گ��زارش »الح��ره«، وی پ��س از فارغ التحصیل��ی 
از دانش��گاه آکس��فورد در س��ال ۱979، تحصیالت عالی خ��ود را در 

دانشکده »پمبروک« دانشگاه کمبریج در انگلیس ادامه داد. 
در همین زمینه در ماه دسامبر گذشته که »ویلیام « نوه ملکه انگلیس به 

عمان سفر کرد مورد استقبال گرم هیثم بن طارق قرار گرفت. 
س��لطان هیثم به مدت ۱۸ س��ال از ۲00۲ ت��ا ۲0۲0 منصب وزارت 
فرهنگ را در این کشور بر عهده داشت و در دهه ۸0 نیز در بخش ورزش 
و جوانان فعال بود.  او در سال ۱9۸۳ تا ۱9۸۶ رئیس فدراسیون فوتبال 
عمان بود و به همین دلیل در سال ۲0۱0 به عنوان رئیس کمیته ملی 

سازمان بازی های آسیایی انتخاب شد. 
وی در سال ۱9۸۶ از بخش ورزشی به بخش دیپلماتیک منتقل شد و 
پست معاونت وزارت خارجه در امور سیاسی را به مدت هشت سال از 
۱9۸۶ تا ۱99۴ بر عهده گرفت.  سلطان قابوس در سال ۱99۴ وی را به 
عنوان دبیرکل وزارت خارجه و پس از آن در سال ۲00۲ به عنوان وزیر 

فرهنگ تعیین کرد، پستی که تا روز ۱۱ ژانویه بر سر آن بود. 
سلطان هیثم بن طارق همچنین به دستور سلطان قابوس مسئولیت 
کمیته »چش��م اندازهای آینده« )الرؤی المس��تقبلیه( و برنامه ریزی 
برای آینده عمان را بر عهده داشت.  بنا به این گزارش، وی روی عنصر 
»جوان « برای احیای عمان تأکید دارد و پیش ت��ر در اظهاراتی که در 
چارچوب پروژه چشم انداز عمان تا ۲0۴0 اعالم کرد، تأکید کرد برنامه     ها 

در این راستا بر اساس چشم اندازهای جوانان عمانی است. 

فشار طالبان
 برای امضای سريع توافق با امريکا

طالب�ان، تنش    هایی ک�ه امریکا با آنها دس�ت به گریبان اس�ت را 
مسئول به تعویق افتادن توافق صلح می داند و در چنین شرایطی، 
امریکا را تحت فشار قرار داده  تا هر چه زودتر این توافق امضا شود. 
»سیداکبرآغا« عضو سابق گروه طالبان با طرح این موضوع که امضای 
توافقنامه صلح طالبان و امریکا به دلیل تنش های موجود بین ایران و 
امریکا به تاخیر افتاده است، روز     ش��نبه گفت که برخی ازکشور   هایی 
که باید در مراس��م امضای توافقنامه صلح حضور می یافتند، از شرکت 
در امضای توافقنامه بین طالبان و امریکا خ��ودداری کرده و به همین 
دلیل امضای توافق به تعویق افتاده است.  وی به اینکه نمایندگان کدام 
کشور   ها حاضر نش��دند تا در مراس��م امضای توافقنامه صلح شرکت 
کنند، اشاره ای نکرد اما گمانه زنی    هاي رسانه    ها حاکی از این است که 
به احتمال زیاد نمایندگان کش��ورهای روسیه و چین به دلیل رابطه 
خوبی که با ایران دارند، حاضر به شرکت در این مراسم نشدند. اکبر 
آغا گفت: »با کاهش تنش بین امریکا و ایران به احتمال بسیار زیاد در 
هفته جاری توافقنامه صلح بین امریکا و طالبان با حضور نمایندگان 
کشورهای جهان به امضا برس��د. بین طالبان و امریکا اختالفی باقی 
نمان��ده و مقدمات امضای توافقنامه صلح هم فراهم ش��ده اس��ت.« 
»سهیل شاهین « سخنگوی طالبان هم گفت که طالبان انتظار دارد تا 
زمان امضای توافق صلح این گروه با امریکا هر چه سریع تر مشخص شود 
و افزود: »هنوز تاریخی برای امضای توافق صلح با امریکا مشخص نشده 
است. ما انتظار داریم این تاریخ هر چه سریع تر مشخص شود. پیش تر 
نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در موضوع افغانستان گفته بود که 
امریکا موافقت کرده تا روسیه و دیگر کشور   ها بر روند امضای توافق صلح 

واشنگتن با طالبان نظارت داشته باشند.«

سي ان ان: حرف هاي کاخ سفید درباره عین االسد 
همه واقعیت نیست

خبرنگار سي ان ان گفته که زنده ماندن در جایی که چنین فاجعه  بزرگی رخ داده، بعید به نظر می رسد 

سيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

در ش�رایطی که    گزارش  یک
کاخ  مقام�ات 
سفید مدعی شدند که حمله موشکی ایران به 
پایگاه عین االسد در عراق ناچیز بوده و تلفات 
و خس�ارات چندانی در پی نداش�ته اس�ت، 
ابهام�ات پیرامون ای�ن موضوع، رس�انه های 
امریکای�ی را مج�اب نک�رده اس�ت. ش�بکه 
س�ی ان ان که توانس�ته از این پایگاه گزارش 
میدانی تهیه کند، گزارش کرده که آنچه درباره 
حمله موشکی ایران به امریکایی    ها گفته شده، 
همه  واقعیت نیس�ت و امریکا در عین االس�د 
تلف�ات س�نگینی را متحم�ل ش�ده اس�ت. 
با گذشت چند روز از حمله موشکی سپاه پاسداران 
انقالب به پای��گاه امریکایی عین االس��د در عراق، 
رسانه های امریکا ابعاد جدیدی از این حمله موشکی 
را افشا کرده اند که با ادعای مقامات واشنگتن درباره 
عادی بودن همه چیز در این پایگاه، در تضاد است. 
هرچند در روزهای اخیر به هیچ یک از رس��انه    ها 
اجازه بازدید از پایگاه عین االس��د داده نشده بود 
اما باالخره یک رسانه مش��هور امریکا مجوز تهیه 
گزارش از این پایگاه را دریافت کرده است. خبرنگار 
شبکه سی ان ان روز      شنبه اعالم کرد که نخستین 
رسانه ای اس��ت که پس از انتقام موشکی ایران به 
پایگاه عین االسد رفته است. تصاویر منتشر شده 
از س��وی س��ی ان ان، آشکارا نش��ان دهنده حجم 
گسترده خرابی های داخل پایگاه به دنبال حمالت 
موشکی ایران است. این حمله فارغ از میزان تلفات 
و خسارات وارد شده، از بُعد راهبردی حائز اهمیت 
باال و نشان دهنده دست برتر ایران در برابر امریکا 
در تحوالت منطقه اس��ت. آروا دیمون، خبرنگار 

س��ی ان ان در اولین گ��زارش تصوی��ری از پایگاه 
نظامی عین االس��د گفت:»اینجا مح��ل خوابگاه 
نظامیان بوده،  این یکی از ۱0 جایی که موشک های 
ایران فرود آمده است«. وی افزود:»زنده ماندن در 
جایی که چنین فاجعه  بزرگی رخ داده، بعید به نظر 
می رسد. ابهام     ها در مورد سرنوشت افراد باال گرفته 
است. آنچه به ما گفته شده، همه  واقعیت نیست. 
حمله در ش��ب اتفاق افتاده و بعید است که افراد 
خارج از پایگاه بوده باشند. زنده ماندن در کنار این 
حفره  بزرگ ناشی از برخورد موشک، بسیار بعید 
است. این بسیار عجیب است که گفته می شود هیچ 
تلفات یا جراحاتی وجود نداشته است«. سی ان ان 
همچنین به قدرت تخریبی حمله موشکی ایران 
هم اشاره کرد و افزود:»بسیاری از کسانی که ما با 
آنها صحبت کردیم، به ما گفتند حمله موشکی اصاًل 
شبیه هیچ چیزی نبود که هرگز تصورش را کرده 
بودند. البته آنها همه آموزش دی��ده بودند اما در 
نهایت باید اذعان کرد که این یک تجربه وحشتناک 
و یک شرایط هولناک اس��ت«. گزارش سی ان ان، 
درحالی اس��ت که دونالد ترام��پ، رئیس جمهور 
امریکا بالفاصله پس از حمله موشکی ایران، مدعی 
شد که همه چیز در پایگاه هوایی عین االسد خوب 
است و هیچ نظامی امریکایی در این حمله آسیب 
ندیده است اما تصاویر ماهواره ای که مقامات نظامی 
ایران از این پایگاه منتشر کرده بودند، از وارد آمدن 
خسارات جدی حکایت داشت. برخی رسانه های 
منطقه هم از زخمی شدن دهها نظامی امریکایی 

در این حمله خبر دادند. 
عالوه بر رس��انه های امریکا، رسانه های وابسته 
به رژیم صهیونیستی هم از پنهانکاری مقامات 

واش��نگتن از ابعاد حمله موش��کی ای��ران خبر 
می دهند. پایگاه صهیونیس��تی دبکا روز      شنبه 
در گزارشی نوشت که رئیس جمهور امریکا هیچ 
س��خنی درباره س��اختمان هایی که به دقت در 
جریان حمله موشکی ایران هدف قرار گرفته اند، 
به زبان نیاورد. دبکا، ضمن هشدار به مقامات رژیم 
صهیونیستی، نوشت که پس از جنگ کره در سال 
۱9۵0 به این سو برای اولین بار بود که یک پایگاه 
امریکایی به طور مستقیم هدف قرار می گیرد. در 
این گزارش آمده اس��ت:»حمله موشکی ایران، 
آنها )ایرانی ه��ا( را به زودی به س��مت حمله به 
اهداف اس��رائیلی پیش می برد و تل آویو باید با 
دقت نتایج و آثار این حمله را به پایگاه عین االسد 
مورد ارزیابی قرار دهد«. دبکا افزود:»سخنرانی 
رئیس جمهور امریکا حقیقت و حجم ویرانی را 
در خصوص هدف قرار گرفتن پایگاه نظامی اش 
در عراق توضی��ح نداد و ترام��پ درباره تخریب 
ساختمان     ها که با موفقیت به وسیله موشک     ها 

صورت گرفت، حرفی نزد.«

 اختالف درباره ترور سردار سلیمانی 
هرچند مقامات امریکا ت��الش می کنند با اطالعات 
غلط، کنگره را نسبت به ترور سردار قاسم سلیمانی، 
فرمانده سابق س��پاه قدس ایران فریب دهند اما این 
استدالل    ها نتوانس��ته اس��ت مقامات و نمایندگان 
کنگره را مجاب کند. روزنامه واش��نگتن پس��ت روز      
ش��نبه ادعای دونالد ترامپ را درباره س��ردار قاسم 
سلیمانی رد کرد. واشنگتن پس��ت نوشت:»ادعای 
ترامپ درباره برنامه های قاسم سلیمانی برای هدف 
قرار دادن س��فارت امریکا در عراق ب��ا گزارش های 
اطالعاتی تع��ارض دارد«. دونالد ترام��پ بعد از ترور 
سردار قاسم سلیمانی مدعی شده بود که او به همراه 
حشدالش��عبی برای ضربه زدن به سفارت امریکا در 
عراق برنامه ریزی می کرد و به همین خاطر او را ترور 
کردند. روزنامه وال اس��تریت ژورنال هم در گزارشی 
نوش��ت که رئیس جمهور امریکا از ترس استیضاح و 
تحت فشار هم حزبی های خود دستور ترور فرمانده 
بزرگ ایرانی را صادر کرد. وال استریت ژورنال به نقل 
از برخی از نزدیکان ترامپ گزارش داد:»پس از ترور 
سردار س��لیمانی، ترامپ به آنها گفته که او از سوی 
سناتور های جمهوریخواه که مهم  ترین حامیان او در 
جلسه آتی استیضاح در سنا هستند، برای مقابله با این 
فرمانده برجسته ایرانی تحت فشار بوده است«. ترامپ 
در ماه های اخیر با تشدید تنش    ها با ایران سعی کرده 
است روند استیضاح خود در کنگره را به حاشیه برده و 
از فشارهای دموکرات  ها خارج شود اما مقامات امریکا 
نسبت به این اقدامات هش��دار می دهند. جو بایدن، 
یکی از نامزدهای دموکرات  برای انتخابات ریاس��ت 
جمهوری ۲0۲0 امریکا روز      شنبه در پیامی در توئیتر 
به شدت از سیاست دونالد ترامپ در قبال ایران انتقاد 
کرد. وی در این پیام توئیتری نوشت:»اشتباه نکنید، 
اوضاع با ایران بحرانی است که دونالد ترامپ خود ایجاد 
کرده است. وی ما را در آستانه جنگی بی برنامه و بدون 
استراتژی قرار دارد«. بایدن در ادامه نوشت:»ترامپ 
غیر قابل پیش بینی     ترین و بی کفایت     ترین فرمانده کل 

قوایی است که تاکنون وجود داشته است.«
 راهپیمایی ضد جنگ در لندن 

تعداد زیادی از مردم و فعاالن صلح طلب در انگلیس 
با برگزاری راهپیمایی ضد جن��گ در قلب لندن، 
توقف تنش زایی امریکا با ایران را خواستار شدند. 
چند صد نفر از مردم انگلیس روز     شنبه با برگزاری 
تظاهرات از تنش زایی های امریکا در برابر ایران و 
تحوالت اخیر در منطقه غرب آسیا انتقاد کردند. 
شبکه »راپتلی« گزارش داد:»فعاالن صلح طلب با 
درخواست برای کاهش تنش    ها با ایران، از خیابان 
پورتلند پلیس در مرکز لندن ت��ا میدان ترافالگار 
راهپیمایی کردن��د«. معترضان ضد جنگ در این 
راهپیمایی پالکارد   هایی با نوشته های »نه به جنگ 
با ایران«، »ائتالف جنگ را متوق��ف کنید«، »به 
ایران حمله نکنید « و »نه به ترامپ، نه به جنگ « 
با خود حمل ک��رده و از دیگر م��ردم انگلیس نیز 
خواس��تند که به آنها بپیوندند. در این راهپیمایی 
ضد جنگ، پرچم ه��ای ایران و فلس��طین نیز در 
دست فعاالن صلح طلب به چشم می خورد. مردم 
انگلیس همچنین خواس��تار خروج نظامیان این 

کشور از عراق شدند.

نخس�ت وزیر دول�ت پیش�برد امور ع�راق از 
وزی�ر خارج�ه امری�کا خواس�ته نمایندگانی 
برای بررسی سازوکار اجرایی مصوبه پارلمان 
درباره اخ�راج نظامی�ان امریکایی، ب�ه بغداد 
اعزام کن�د و نماین�دگان پارلمان ع�راق هم 
درخواس�ت     ها برای خروج از عراق را تشدید 
کرده اند ولی رئیس جمهور امریکا با صریح      ترین 
لهجه ممکن گفته که اگر عراقی     ها خواس�تار 
خروج امریکا هس�تند، ب�ا 35 میلیارد دالری 
که دس�ت امریکا دارن�د، خداحافظ�ی کنند. 
وزارت خارج�ه امری�کا اع�الم ک�رده که هر 
هیئت جدی�د امریکایی ک�ه به ع�راق اعزام 
خواهد ش�د، موضوع بازگش�ت به یک رابطه 
راهبردی ب�ه جای خروج نیروه�ای امریکایی 
از این کش�ور را مورد بحث ق�رار خواهد داد. 
دونالد ترامپ در مصاحبه ای هشدار داد در صورتی 
که ع��راق، نظامیان امریکایی را اخ��راج کند، باید 
غرامتی بالغ بر ۳۵ میلی��ارد دالر به ایاالت متحده 
پرداخت کند. ترامپ در گفت وگو با »فاکس نیوز« 
گفت��ه در صورتی که ع��راق، نظامی��ان امریکایی 
را وادار ب��ه خروج از این کش��ور کن��د، باید هزینه 
س��رمایه گذاری      هایی ک��ه ایاالت متح��ده در این 
کش��ور کرده را بپردازد یا اینکه به واشنگتن اجازه 
دهد همچنان در عراق بماند. ترامپ گفته که هیچ 
مشکلی با این موضوع ندارد که نظامیان امریکایی 
را از عراق خارج کند اما س��ران عراقی در مذاکرات 
خصوصی چنین درخواستی را مطرح نکرده اند. او 
می گوید: »من گفتم، اگر ما )از عراق( خارج شویم، 
باید به ما هزینه بدهید. اگر ما خارج ش��ویم. شما 
باید پولی را که وارد )ع��راق( کردیم به ما بدهید«. 
رئیس جمهور امریکا در پاس��خ به سؤال خبرنگار 
فاکس نیوز درباره  اینکه چگونه قصد دارد از عراق 
غرامت دریافت کند، گفت: »ما در حال حاضر مبالغ 

زیادی از پول آنها را در اختیار داریم. ما پول زیادی از 
آنها را در اختیار داریم. ما ۳۵ میلیارد دالر از پول آنها 
را در حال حاضر در حسابی داریم و من فکر می کنم 
آنها با پرداخت مبلغ موافقت کنند. فکر می کنم که 
آنها با پرداخت پول موافقت کنند در غیر این صورت 
ما در آنجا می مانیم«. همزمان، وزارت خارجه امریکا 
هم گفته که این کشور خواستار بازگشت به روابط 
راهبردی با عراق به جای خروج نیروهای این کشور 
است. موضع گیری امریکایی ها، در واکنش به تشدید 
درخواست     ها برای خروج امریکا مطرح شده است. 
»عادل عبدالمهدی « نخس��ت وزیر دولت پیشبرد 
امور عراق در تماس تلفنی با »مایک پمپئو« وزیر 
خارجه امریکا از او خواسته، واشنگتن نمایندگانی 
به بغداد جهت بررس��ی و تدوی��ن مکانیزم اخراج 
نظامیان امریکایی، اعزام کند. عبدالمهدی گفت که 
نظامیان امریکایی بدون اجازه دولت عراق وارد این 

کشور می شوند و هواپیماهای امریکایی بدون اجازه 
در آسمان عراق پرواز می کنند. بنابر گزارش شبکه 
الجزیره، عبدالمهدی همچنین بر مخالفت عراق با 
عملیات      هایی که نقض حاکمیت این کشور است، 
تأکید کرد. او از تالش های عراق و تماس های آن با 
همه طرف      ها برای جلوگیری از تبدیل شدن عراق 

به صحنه جنگ خبر داد. 
موضع گروه های عراقی، از دولت این کشور تندتر 
اس��ت. نماینده ائتالف »البناء « ع��راق اعالم کرد 
که مس��ئله اخراج نظامیان امریکایی به محافل و 
دادگاه ه��ای بین المللی ارجاع داده خواهد ش��د.  
»محمد البلداوی« نماینده ائتالف »البناء « اقدام 
امریکا در تأیید ابقای نیرو های نظامی اش در خاک 
عراق را به منزله اعالم جنگ علیه این کشور دانست 
و اظهار کرد عراق برای اخراج نظامیان امریکایی به 
محافل و دادگاه های بین المللی مراجعه می کند. 

وی در گفت وگ��و با پای��گاه خب��ری »المعلومه « 
تصریح کرد: نیرو های امریکایی پی��ش از تجاوز، 
تأکید داشتند که هیچ نیرویی در خاک عراق باقی 
نمی ماند، اما طی چند روز اخیر شاهد خالف این 
مسئله و رفتار خصمانه علیه عراق بودیم. نماینده 
مردم عراق، حرف خ��ود را زد و از نقش دولت در 
اخراج نیرو های امریکایی خبر داد، اما امریکا اعالم 
کرد که پایگاه های نظامی در عراق را ترک نخواهد 
کرد و این امر به منزله اعالم جنگ اس��ت. س��ید 
هادی الدنیناوی امام جمعه کوفه خواستار پایان 
حضور امریکا در عراق ش��د و دول��ت و پارلمان را 
به آزادی بازداشت شدگان جیش المهدی دعوت 
کرد. وی تجاوز های وقیحانه امریکا به عراق و نقض 
حاکمیت آن از طریق عملیات تروریستی را محکوم 
کرد و گفت: امریکا هر کدام از فرزندان و مهمانان 

عراق را که بخواهد به قتل می رساند. 
الدنیناوی با طرح این سؤال که طی ۱۶ سال چه 
دستاوردی از امریکا داشتیم، گفت: امریکا گروهی 
از دزدان را با قانون انتخاباتی ظالمانه بر حکومت 
مسلط کرده و دس��تگاه قضائیه ای تأسیس      کرده 
که از س��اده      ترین اصول عدالت بی بهره اس��ت و 
س��پس تروریس��ت های داعش را آورده تا خون 
هزاران بی گناه را بریزد و آنان را آواره و اسیر کند. 
همچنین »حنین القدو« نماینده پارلمان عراق از 
فراکسیون الفتح ضمن توصیه به مقامات امریکا 
برای خارج ک��ردن نظامیان خ��ود از عراق بدون 
هیچ مشکلی، هش��دار داد که در غیر این صورت 
برای دفاع از س��رزمین و حاکمیت عراق به شیوه 
دیگر رفتار خواهیم کرد. القدو در مصاحبه با شبکه 
السومریه نیوز گفت: »رهبران امریکا بایستی سر 
عقل آمده و بدون معطلی و هیچ گونه مشکلی در 
جهت اجرای مصوبه پارلمان عراق درباره خروج 

نیروهای بیگانه از خاک این کشور اقدام کنند.«

ترامپ: عراق 35 میلیارد دالر بدهد تا خارج شویم
درخواست     ها در عراق برای خروج نظامیان امریکایی در فضای بعد از ترور سردار سلیمانی در حال تشدید شدن است

روزنامه واشنگتن پست روز      
شنبه ادعای دونالد ترامپ را 
درباره سردار قاسم سلیمانی 
رد کرد. واش�نگتن پس�ت 
نوشت:»ادعای ترامپ درباره 
برنامه های قاس�م سلیمانی 
برای هدف قرار دادن سفارت 
امریکا در عراق با گزارش های 
اطالعات�ی تع�ارض دارد«

کره شمالی: با يک تبريک تولد
 به مذاکرات هسته ای برنمی گرديم

یک مقام ارش�د کره ش�مالی روز     ش�نبه گفت که اگر واشنگتن و 
سئول تصور می کنند که فرستادن پیام تبریک سالروز تولد »کیم 
جونگ اون« از سوی »دونالد ترامپ« به بازگشت رهبر کره شمالی 
پای میز مذاکره منجر خواهد ش�د، صرفًا خیالپ�ردازی می کنند. 
به گزارش آسوش��یتدپرس، کیم کی گوان، مشاور وزارت امور خارجه 
کره شمالی با اعالم اینکه پیش تر نامه مش��ابهی را که از سوی ترامپ 
نوشته شده و مستقیماً توسط امریکایی    ها تحویل کشورش داده شد، 
دریافت کرده بود. صحبت های س��ئول مبنی بر اینکه همچنان میان 
واشنگتن و پیونگ یانگ میانجیگری می کند را مورد تمسخر قرار داد. 

این مقام ارشد دولت کره ش��مالی گفت: »مقام های کره جنوبی ظاهراً 
نمی دانند که یک مجرای ارتباطی ویژه میان رهبران ارش��د امریکا و 
کره شمالی وجود دارد. هرچند که کیم جونگ اون شخصاً احساسات 
خوبی به دونالد ترامپ دارد اما این احساسات او به معنی واقعی کلمه 
صرفاً شخصی هستند اما در کره شمالی، رئیس کمیسیون امور کشور 
قرار نیست بر پایه  احساسات شخصی درباره  این امور و به عنوان نماینده 

کشور و منافع ما مذاکره کند.«
وی افزود:  »کره ش��مالی هرگز دوباره وارد مذاکراتی بر سر تأسیسات 
هسته ای مهم خود در ازای برداشته ش��دن تحریم ها، مشابه با اتفاقی 
که در ویتنام انجام داد نخواهد شد. ما توسط امریکا فریب خوردیم و در 
مذاکرات با امریکا مدت یک سال و نیم گرفتار شدیم و این زمان برای ما 
زمانی از دست رفته محسوب می شود. ازسرگیری گفت وگو بین امریکا 
و جمهوری دموکراتیک خلق کره تنها به شرط موافقت امریکا با مسائل 
مطرح شده از سوی کره شمالی ممکن می شود اما می دانیم امریکا نه 

حاضر به پذیرفتن این مسائل است و نه می تواند چنین کاری کند.«


