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  گزارش  2

  پرونده

محاکمه ترامپ در سنا 
سه       شنبه بعد شروع می شود

ظاه�راً بحث ه�ای مقدمات�ی ب�رای اس�تیضاح دونال�د ترامپ، 
رئیس جمه�ور امریکا از سه       ش�نبه هفت�ه بعد )اول بهم�ن( آغاز 
می ش�ود.   این را جان کورنی�ن، س�ناتور جمهوریخ�واه از ایالت 
تگزاس امری�کا گفت�ه و البته یک س�ناتور جمهوریخ�واه دیگر 
ب�ه ن�ام »روی بالنت« خب�ر داده ک�ه بل�وک جمهوریخ�واه رأی 
الزم را ب�رای رد همه بندهای اس�تیضاح ترامپ در دس�ت ندارد. 
نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان امریکا هنوز تاریخ دقیقی برای 
شروع روند استیضاح تعیین نکرده و انتظار می رود دموکرات های مجلس 
نمایندگان امریکا در جلسه فراکس��یون خود که امروز برگزار شده، ضمن 
گفت وگو درباره مفاد استیضاح تا قبل از پایان امروز)چهارشنبه( آن را به سنا 
ارائه دهند. جان کورنین گفته به محض اینکه دو ماده از طرح استیضاح به 
سنا ارسال شود، سنا احتماالً ظرف چند روز به رسیدگی به مسائل داخلی از 
جمله قسم خوردن »جان رابرتس« قاضی ارشد و همه سناتورها، احضاریه 
برای تیم ترامپ و تصوی��ب قطعنامه وضع مق��ررات محاکمه اختصاص 
خواهد داد. او گفته که انتظار دارد و احس��اس می کند که بحث های اولیه 
سه       شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. ترامپ روز دو      شنبه برای چندمین 
بار از هم حزبی های جمهوریخواه خود خواست که همه بندهای استیضاح 
او را به طور کامل رد کنند و تأکید کرد که س��نا با برگزاری دادگاه به این 
اتهام       ها اعتبار می دهد. س��نا دو مرتبه برای اس��تیضاح ترامپ رأی گیری 
می کند. سناتور      ها یک بار در اول کار درباره کلیت شروع روند استیضاح رأی 
می دهند و  طی آن سنا را تبدیل به دادگاهی برای محاکمه ترامپ می کنند 
که برای این کار رأی »نصف به عالوه یک« سناتور ها)51 رأی( کافی است 
و یک بار هم برای برکناری ترامپ رأی می هند که برای آن بایستی دوسوم 
نمایندگان به آن رأی بدهند. »روی بالنت«، سناتور ایالت میزوری، گفته که 
بلوک جمهوریخواه رأی الزم )51 رأی( را برای رد همه بندهای استیضاح 
در دست ندارد. بالنت در نشستی خصوصی به خبرنگاران گفت: »به گمانم 
اعضای مان عموماً عالقه ندارند که طرحی را رد کنند. بی تردید 51 رأی الزم 
را برای رد این بند      ها نداریم.«  در حالی دیروز نتایج نظرس��نجی دانشگاه 
»کویینیپاک « منتشر شد و نشان داد 51 درصد از مردم امریکا از تصویب 
طرح استیضاح ترامپ در مجلس نمایندگان حمایت می کنند، که با توجه به 
اکثریت حاکم جمهوریخواهان بر سنا، بعید است سناتورهای جمهوریخواه، 

به کلیت استیضاح و برکناری ترامپ رأی مثبت بدهند. 
  طرح کاهش اختیارات جنگی به زودی در سنا

رهبر اکثریت سنای امریکا بدون ذکر تاریخ دقیق، از بررسی طرح کاهش 
اختیارات جنگی رئیس جمهور این کش��ور در آین��ده نزدیک خبر داد. به 
گزارش فارس، سناتور »میچ مک کانل« رهبر اکثریت سنای امریکا شامگاه 
دو      شنبه گفت طرح کاهش اختیارات جنگی دونالد ترامپ، رئیس جمهور این 
کشور به زودی در سنا مورد بحث قرار می گیرد. به نوشته خبرگزاری رویترز، 
مک کانل طی سخنرانی در جلسه ای در سنا توضیح داد: »انتظار دارم سنا به 
زودی طرح کاهش اختیارات جنگی پیشنهاد شده توسط سناتور ِکین را به 
بحث بگذارد.« وی تأکید کرد با این طرح، که ترامپ را از اقدام نظامی بیشتر 

علیه ایران بدون مجوز کنگره منع می کند، مخالفت خواهد کرد. 
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 تأکید صهیونیست ها بر جدی بودن تهدیدات نصراهلل
اظهاراتی که دبیرکل حزب اهلل لبنان اخیراً در خصوص مسیر رویارویی 
با امریکا در منطقه مطرح کرد، بازتاب گسترده ای در رژیم صهیونیستی 

داشت و محافل این رژیم بر جدی گرفتن این مواضع تأکید دارند. 
المنار نوشت: »محافل صهیونیستی توجه خاصی به مواضع سیدحسن 
نصراهلل در سخنرانی اخیرش داش��ته اند و معتقدند که تل آویو باید با 
پیام های ارسالی وی، بسیار جدی و با احتیاط برخورد کند. پیام     های 
نصراهلل در این مسئله خالصه می ش��ود که حمله موشکی اخیر ایران 
به پایگاه های امریکا در عراق در مقیاس وس��یع تر علیه رژیم اشغالگر 
تکرار خواهد شد و تهران از خطرناک ترین، دقیق ترین و پیشرفته     ترین 

قابلیت های خود استفاده خواهد کرد. 
-----------------------------------------------------

   امریکا به دنبال تخریب منطقه هند-پاسیفیک
وزیر خارجه روسیه پیش از سفر به سریالنکا گفت مفهوم » منطقه آزاد 
و باز هند پاسیفیک « که از س��وی ایاالت متحده تبلیغ می شود، مخرب 
اس��ت زیرا هدف آن تقسیم کش��ورهای منطقه به » گروه های ذی نفع « 
است. الوروف در مصاحبه با روزنامه سریالنکایی دیلی نیوز گفت: مفهوم 
» منطقه آزاد و باز هند و پاسیفیک « که ایاالت متحده آن را ترویج می کند، 
متحدکننده نیست بلکه پتانس��یل مخرب دارد. هدف واقعی آن تقسیم 
کشورهای منطقه ای در » گروه های ذی نفع « تضعیف سیستم منطقه ای 
تازه تأسیس     از روابط بین کشوری برای تأکید بر سلطه است. وی تأکید 
کرد: اقیانوس هند نباید محل رقابت باشد، بلکه باید محلی برای همکاری 
بین ملل ساحلی و جزیره ای باشد تا به طور مشترک شرایط را برای توسعه 

پایدار اجتماعی و اقتصادی در نهادهای منطقه ای ایجاد  کنند. 
-----------------------------------------------------

 چین: یکپارچگي ما با تایوان اجتناب ناپذیر است
پکن هش��دار داد، هر کس که به دنبال جدا نگه داشتن تایوان از چین 
است تا ابد رسوا خواهد بود و اتحاد میان آنها امری اجتناب ناپذیر است.  
به گزارش گاردین، وانگ یی، وزیر امور خارج��ه چین در پی پیروزی 
تسای اینگ ون در انتخابات تایوان اعالم کرد، هر کسی که به دنبال جدا 
نگه داشتن تایوان از چین باشد » بوی تعفنی را از خود تا 10هزار سال 
بر جای می گذارد«؛ اصطالحی که به معنی » بدنامی ابدی « است. وزیر 
امور خارجه چین در این اظهاراتش حین سفر به آفریقا تأکید کرد: اتحاد 

میان چین و تایوان یک امر اجتناب ناپذیر تاریخی است. 
-----------------------------------------------------

 کره جنوبی: پیونگ یانگ مایل به گفت وگو با امریکاست
رئیس جمهور کره جنوبی روز سه     ش��نبه گفت، هنوز بس��یار زود است 
که از احیای گفت وگوهای به بن بست  رس��یده میان ایاالت متحده و 
کره شمالی ناامید شد و پیونگ یانگ هنوز باب مذاکرات را نبسته است. 
او افزود همکاری بین دو کره هم می تواند مسیر لغو تحریم     ها را هموار 
کند.  به گزارش رویترز، مون جائه این، رئیس جمهور کره جنوبی گفت 
نامه اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا به کیم جونگ اون،  رهبر 
کره شمالی نش��انه خوبی بود که تأکیدی بر تعهد او به مذاکرات است. 
این اظهارات مون در ی��ک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ آبی ریاس��ت 
جمهوری کره جنوبی مطرح ش��د. مون گفت: برخی نگ��ران آغاز دور 
جدیدی از تحریکات درست در سالروز تولد رئیس کیم بودند. در عوض، 
رئیس جمهور ترامپ از ارسال پیام تبریک تولد برای تأکید بر تمایلش به 

مذاکرات بهره برد. ایده فوق العاده ای بود. 
-----------------------------------------------------

 بازداشت 1۷۶ سرباز ترکیه  به اتهام ارتباط با گولن
دادستان های ترکیه روز سه شنبه حکم بازداشت 1۷۶ سرباز را به اتهام 
ارتباط با شبکه روحانی در تبعید و مخالف دولت آنکارا موسوم به گولن 
صادر کرده اند.  به گزارش رویترز، آن��کارا » فتح اهلل گولن«، روحانی در 
تبعید و مخالف دولت ترکیه را به دست داش��تن در کودتای نافرجام 
۲01۶ متهم می کند؛ اتهامی که این روحانی نمی پذیرد. در جریان آن 
کودتا که در ژوئیه ۲01۶ صورت گرفت، ۲50 تن کشته شدند. صدور 
دستور اخیر بازداشت از شهر ازمیر است و افرادی را در ۴۹ استان هدف 
قرار داده است. این 1۷۶ مورد بازداشت شامل 1۴۳ ستوان است که ۹۷ 
تن از آنها در حال خدمت هستند و ۳۳ افسر دیگر هستند که 11 تن از 
آنها در حال خدمت بودند. در گزارش خبرگزاری آناتولی نیز آمده است، 

شش خلبان اف1۶ نیز در میان دستگیر شدگان هستند. 

پمپئو: ترور سلیمانی بخشی از راهبرد ما
 علیه ایران، روسیه و چین است 

در ش�رایطی که کنگ�ره امریکا از ادع�ای مقامات واش�نگتن در 
توجیه ترور س�ردار س�لیمانی مجاب نشده اس�ت اما دولت این 
کش�ور می خواهد ب�ه هر نحوی ش�ده جنای�ت خود را مش�روع 
جلوه ده�د. وزیر ام�ور خارجه امری�کا در جدید    تری�ن اظهارات 
خود در توجیه ترور س�ردار س�لیمانی، مدعی ش�د که این اقدام 
بخش�ی از راهبرد بزرگ تر بازدارندگ�ی ترامپ علی�ه ایران بود. 
با گذشت نزدیک به دو هفته از ترور سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سابق 
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب، مقامات امریکا با لفاظی های خود تالش 
می کنند سردار سلیمانی را تهدید جدی برای امنیت ملی این کشور معرفی 
کرده و بدین ترتیب خود را از زیر بار فشارهای داخلی خالص کنند. هرچند 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا و دیگر مقامات کاخ سفید پیش تر در 
توجیه ترور سردار سلیمانی مدعی شده بودند که او به دنبال طرح ریزی 
عملیاتی علیه نیروهای امریکایی در خاورمیانه بود، این بار اهداف دیگری 
را از اجرای این ترور مطرح کرده اند. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا 
دو    شنبه شب در واکنش به موجی از انتقادات علیه تصمیم دولت دونالد 
ترامپ در ترور سردار سلیمانی مدعی شد:»ترور سلیمانی به عنوان بخشی از 
راهبرد بزرگ تر امریکا در مهار چالش های دشمنان امریکا بوده است که این 
دشمنان چین و روسیه را نیز در برمی گیرد«. وزیر خارجه امریکا در سخنانی 
برخالف ادعاهای پیشین خود، دیگر اشاره ای به تهدید قریب الوقوع سردار 
سلیمانی نکرد و گفت که راهبرد بزرگ تری پشت ترور سردار سلیمانی بوده 
است. به گزارش شبکه سی ان ای، پمپئو توضیح داد:»رئیس جمهور ترامپ 
و آنهایی از ما که در تیم امنیت ملی وی حضور داریم، مجدداً در حال ایجاد 
بازدارندگی و یک بازدارندگی واقعی علیه ایران هستیم«. پمپئو در ادامه 
سخنانش بار دیگر این ادعا را مطرح کرد که سردار سلیمانی دستور حمله 
به سفارت امریکا در بغداد را صادر کرده بود. اظهارات وزیر خارجه امریکا 
درحالی مطرح شده است که اخیراً مقامات و نمایندگان  کنگره، ادعاهای 
اخیر ترامپ و پمپئو درباره تهدید قریب الوقوع سردارسلیمانی علیه امریکا را 
به چالش کشیده اند. مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا هم روز یک    شنبه تصریح 
کرد که قبل از ترور سردار سلیمانی، هیچ گونه هشدار قبلی درباره حمالت 
قریب الوقوع ایران به چهار سفارتخانه امریکا دریافت نکرده  بودند. ترامپ نیز 
روز دو    شنبه با فرافکنی در این خصوص مجبور شد بگوید چه اهمیتی دارد 
که سلیمانی یک تهدید قریب الوقوع بوده یا خیر و همین سوابق گذشته این 
سردار ایرانی برای تأیید ترور وی کافی بوده است. آنطور که وزیر خارجه 
امریکا توضیح داد، سخنرانی وی تحت عنوان »احیای بازدارندگی: نمونه 
ایرانی« بر راهبرد دولت ترامپ برای بازدارندگی واقعی علیه ایران متمرکز 
شده بود. وی همچنین تأکید کرد:»در بخش نظامی، ما بار    ها به ایران هشدار 
داده ایم که حمله به امریکایی     ها را تحمل نخواهیم کرد و ایران باید قاطعانه 

بفهمد که برای دفاع از جان امریکایی     ها چه کاری خواهیم کرد.«
امریکایی    ها در سال های اخیر بار    ها مدعی شده اند که ایران تهدید جدی 
برای صلح و امنیت جهان است و باید فشارهای بین المللی برای مقابله با 
این کشور افزایش یابد. این درحالی اس��ت که واشنگتن با سیاست های 
مخرب و حضور در خاورمیانه به تشدید تنش    ها در منطقه دامن می زند تا 
همچنان حضور خود را قانونی جلوه دهد. مقامات کاخ سفید در شرایطی 
سردار س��لیمانی را تهدید راهبردی برای خود می دانستند که به اذعان 
مقامات عراقی و سوری، سردار سلیمانی نقش مهمی در شکست گروه های 
تروریستی در منطقه داشت. مقابله سردار سلیمانی با تروریست    ها که نقش 
پیاده نظام غرب در منطقه را بازی می کردند، به مذاق امریکایی    ها خوش 

نیامده بود و به همین دلیل نقشه ترور او را عملی کردند. 
  واکنش روسیه و ترکیه 

به رغم ادعای مقامات کاخ سفید در ترور سردار سلیمانی به تهدید بودنش 
برای امنیت امریکا، واکنش های جهانی به این جنایت همچنان ادامه دارد. 
وزیر امور خارجه روسیه تصریح کرد که ترور فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران در واقع تخطی امریکا از تمامی مرزهای قانونی و انسانی بوده است. 
به گزارش شبکه راشاتودی، سرگئی الوروف ضمن تأکید بر اینکه مسکو 
قصد مداخله در روابط میان امریکا و ایران را ندارد، گفت:»روسیه از ایران و 
امریکا تقاضا دارد که تمامی مشکالت خود را از طریق گفت وگو رفع کنند«. 
سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه هم اقدام امریکا در ترور سردار سلیمانی 
را رفتاری تحریک  آمیز از این کشور بدون در نظر گرفتن عواقب و پیامدهای 
آن در دراز م��دت، توصیف کرد. ابراهیم کالین در گفت وگو با س��ی ان ان 
گفت:»ترکیه نگران پیامدهای این اقدام امریکای��ی در درازمدت و تأثیر 
منفی آن بر بهبود اوضاع عراق، عالوه بر روند سیاسی در سوریه و تالش های 
صلح در یمن است«. سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه گفت:»وقتی چنین 
اقداماتی انجام می شود ممکن است در کوتاه مدت دستاوردهای سیاسی 

داشته باشد، اما همه را در معرض خطر قرار می دهد.« 

تل آویو تهدید به ترور نصراهلل کرد
اغتشاش در لبنان مجددًا شروع شد

نگرانی امریکا از انتقام حزب اهلل از ترور س�ردار سلیمانی تشدید 
ش�ده تا جایی ک�ه دی�روز 35 س�رباز امریکایی ب�رای حفاظت 
از مراکز امنیت�ی لبنان، وارد این کش�ور ش�دند. همزم�ان، دور 
جدیدی از اغتش�اش در لبنان کلید خورده و وزی�ر خارجه رژیم 
صهیونیس�تی هم دبیرکل حزب اهلل لبنان را تهدی�د به ترور کرد. 
سیدحس��ن نصراهلل در س��خنرانی روز یک     شنبه هش��دار داد که اگر 
واشنگتن در روز      ها یا هفته های آتی از خاورمیانه خارج نشود، نیرو های 
نظامی امریکا با تابوت به کشورشان برمی گردند. یسرائیل کاتس، وزیر 
خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به این هشدار دبیرکل حزب اهلل 
اعالم کرد تهدیدات سیدحسن نصراهلل، رهبر حزب اهلل لبنان علیه این 
رژیم می تواند به ترور او بینجامد. کات��س در پیامی توئیتری که به دو 
زبان عربی و عبری منتشر کرد، نوشت: نصراهلل دست از حمله به نتانیاهو 
یا تهدید اسرائیل برنمی دارد. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در ادامه 
نوش��ت با افزایش نگرانی های نصراهلل، س��خنوری و فصاحت کالم او 
بیشتر می شود. کاتس نوشته که اگر نصراهلل به تهدیداتش ادامه دهد، 
ترور می ش��ود.  همزمان با تهدید تل آویو، معترضان لبنانی هم از عصر 
دو     شنبه اعتراضات خود را از سر گرفتند و برخی مسیر     ها در بیروت از 
جمله پل الرینغ و نیز خیابان های صیدا و طرابلس را مس��دود کردند. 
همچنین گروه های معترض لبنانی برای آغاز » هفته خشم « از دیروز 
در سراسر مناطق این کشور فراخوان دادند. در اعتراضات روز دوشنبه، 
معترضان لبنانی به ورودی اصلی بانک مرک��زی در منطقه الحمرا در 
غرب بیروت حمله کردند که در ادامه نیروهای امنیتی و ضد ش��ورش 
لبنان مانع از ورود آنها به ساختمان بانک شدند. معترضان شعار     هایی 
در محکومیت سیاست های بانک مرکزی سر داده و شعار     هایی نیز روی 

دیوار ساختمان بانک نوشتند. 
با تش��دید ناآرامی     ها در لبنان، دیروز اعالم شد که ۳5 سرباز امریکایی 
برای باالبردن حفاظت های امنیتی از سفارت امریکا وارد بیروت شده اند.  
به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما از بیروت، رسانه های لبنانی اعالم 
کردند که هواپیمای سربازان امریکایی به علت نگرانی از واکنش انتقامی 
پس از ترور شهید قاسم سلیمانی، به جای فرودگاه بین المللی بیروت، 
در فرودگاه حامات در شمال لبنان به زمین نشست. همچنین افسران 
و مشاوران نظامی امریکایی تردد با خودرو های ارتش لبنان را با عنوان 

همکاری نظامی دو کشور کاهش دادند. 
نظامیان امریکا در لبنان عمدتاً در س��ه پایگاه به ترتیب پایگاه  هوایی 
ریاق در ش��رق لبنان،  پایگاه هوایی حامات در ش��مال لبنان و پایگاه 

دریایی طبرجا در ساحل مدیترانه استقرار یافته اند.

برجام درمرده شورخانه اروپا 
آلمان، انگلیس و فرانسه با انتشار بیانیه ای در بروکسل، مکانیسم حل اختالف در برجام را فعال کردند

آلم�ان، انگلیس و    گزارش  یک
فرانس�ه با انتشار 
بیانیه ای در بروکسل، مکانیسم حل اختالف در 
برج�ام را فع�ال کردند، آن ه�م با ای�ن ادعا که 
حسن نیت دارند و هدف شان نهایتاً حفظ برجام 
اس�ت، نه لزوماً بازگرداندن تحریم های سازمان 
ملل.  البته همه این داستان سرایی یک چیز طبق 
معمول کم دارد؛ اینکه در آن اشاره ای به همراهی 
عامدانه و مزورانه چندین ساله شان با امریکا در 
عدم اجرای تعهدات شان ندارند. البته انگلیسی      ها 
توأمان، هم خواستار بازگرداندن تحریم      ها و هم 
لزوم جایگزین سازی توافق با چیزی شده اند که 
ترامپ می خواهد تا اهداف این پروژه روشن شود. 
روس      ها هم واکنش چندان قاطعي نشان ندادند و 
از امید ب�رای پیچیده ت�ر نش�دن کار گفتند تا 
همچنان به سیاس�ت »هم از توبره و هم از آخور 

خوردن« ادامه داده باشند. 
آلمان، انگلیس و فرانسه عصر دیروز با انتشار بیانیه ای 
در بروکس��ل اعالم کردن��د »با توجه ب��ه اقدامات 
ایران، هی��چ انتخاب دیگری نداش��تیم، برای ثبت 
نگرانی های مان و اینکه ایران به تعهداتش در برجام 
پایبند نیست به کمیسیون مشترک ]حل اختالفات 

امریکا[ رجوع می کنیم.«
خبرگزاری فرانسه نیز وظیفه مزدوری اش را به نحو 
احسن انجام داد و نوش��ت که »تروئیکای اروپایی 
پروسه حل اختالف در زمینه نقض توافق هسته ای 

از سوی ایران را آغاز کردند«  بدون اینکه اشاره کنند 
که چه کسی بازی خروج و عدم اجرای تعهدات و تقال 
برای نگه داشتن ایران در مس��یر اجرای بی حاصل 

تعهداتش برجامی اش را شروع کرد. 
در عین حال »هایکو م��اس«، وزیر خارجه آلمان با 
انتش��ار توئیتی ضمن تکرار ادعای بی اساس نقض 
تعهدات برجامی از س��وی ایران مدعی شد: »هدف 
ما مشخص اس��ت؛ ما خواهان حفظ برجام هستیم 
و می خواهیم به توافق دیپلماتیک برس��یم. ما این 
موضوع را با همه ش��رکای خ��ود در میان خواهیم 
گذاشت. ما از ایران می خواهیم در روند مذاکره که از 

اکنون آغاز شده، به صورت سازنده شرکت کند.«
 دیپلمات های اروپایی مدعی هستند که هدف این 
تصمیم حفظ توافق هسته ای از طریق بحث و رایزنی 
با ایران برای بازگشت به تعهداتش ذیل برجام است، 
نه بازاعمال تحریم های سازمان ملل.  »جوزپ بورل« 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه       شنبه 
در واکنش به فعال شدن مکانیسم حل اختالف در 
برجام از سوی سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان، 
گفت جایگزینی برای این توافق وجود ندارد.  به نوشته 
وبگاه اطالع رسانی امور خارجی اتحادیه اروپا، بورل با 
تأیید دریافت نامه آغاز فرآیند مکانیسم حل اختالف 
برجام گفت: »برجام یک دستاورد مهم در دیپلماسی 
چندجانبه پایدار است. با توجه به تنش های خطرناک 
فعلی در خاورمیانه، حفظ برجام از هر زمانی بیشتر 
اهمیت دارد.« وی همچنین توضی��ح داد: »من به 

عنوان هماهنگ کننده کمیس��یون مش��ترک، بر 
فرآیند مکانیسم حل اختالف نظارت خواهم کرد. 
هدف این مکانیسم، حل مشکالت مربوط به اجرای 
توافق در چارچوب کمیسیون مشترک است. در این 
رابطه، توجهات را به تمایل وزرای خارجه سه کشور 
اروپایی برای حفظ برجام به امید یافتن راهی برای 
حل بن بست از طریق گفت وگوی دیپلماتیک سازنده 
جلب می کنم.« مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا افزود: »مکانیس��م حل اختالف به تالش های 
شدید همراه با حس��ن نّیت همه طرف       ها نیاز دارد. 
به عنوان هماهنگ کننده، از همه طرف های برجام 
انتظار دارم با این روحیه )حسن نّیت( با این فرآیند 

رفتار کنند.«
  هشدار ؛ مخصوصاً به انگلیس

وزیر خارجه ای��ران در واکنش توئیتری به اظهارات 
نابجای دومینی��ک راب، وزیر خارج��ه انگلیس در 
پارلمان این کش��ور که ایران را به اعمال تحریم      ها 
تهدید کرده بود، نوش��ت: »اش��تباه دیپلماتیک؟ 
انگلس��تان در حال تقلید رفتار ایاالت متحده است 
و کورکورانه با ماجراجویی تروریستی او همدستی 
می کند. آخرین بار که انگلستان توسط ایاالت متحده 
به مسیر بدنامی کشیده شد، جنگ عراق بود. مسئله 
چگونه حل و فصل می شود؟ یک مسیر شرافتمندانه 
تغییر را در پیش بگیرید و طبق دستور دادگاه، بدهی 

خود به ایرانیان را بپردازید.«
وزیر خارجه ایران همچنین در توئیت دیگری نوشت: 

»طی ۲0 ماه، س��ه کش��ور اروپایی عضو برجام- با 
پیروی از سیاست انگلستان در جلب رضایت ایاالت 
متحده- به دیکته های امریکا تن داده است. این کار 
هیچ نتیجه ای در بر نداشته و هرگز نخواهد داشت. 
تروئیکای اروپا می تواند برجام را حفظ کند، ولی نه با 
جلب رضایت قلدر و اعمال فشار بر ایران که به برجام 
پایبند بوده است. در عوض، اروپا باید شجاعت این را 

داشته باشد که به تعهداتش عمل کند.«
از آن س��و، دومینیک راب، وزیر خارجه انگلستان 
در توئیتر ضمن مقدمه چینی ه��ای معمول درباره 
اینکه»بس��یار مهم اس��ت که ایران هرگز به سالح 
هسته ای دست پیدا نکند« از فعال شدن مکانیسم 
حل اختالف در پاس��خ به کاهش تعهدات برجامی 
ایران گفت و مدعی ش��د: ما می خواهیم ایران را به 
پایبندی کامل به توافق هسته ای بازگردانیم و برجام 
را حفظ کنیم.  بوریس جانسون،نخست وزیر انگلیس 
که کش��ورش در کنار سایر کش��ورهای اروپایی به 
هیچ یک از تعهداتش ذیل توافق هس��ته ای با ایران 
عمل نکرده، روز سه       شنبه خواستار جایگزین شدن 

»توافق مدنظر ترامپ« با برجام شده است. 
به نوشته خبرگزاری رویترز، جانسون درباره توافق 
هس��ته ای برجام گفت: »اگر قرار است از دست این 
توافق خالص شویم، اجازه دهید آن را با توافق مدنظر 
ترامپ جایگزین کنیم. ای��ن گامی بزرگ رو به جلو 
خواهد بود.« نخست وزیر انگلیس در ادامه گفت: »من 
خواستار درگیری نظامی بین خودمان، ایاالت متحده 

و ایران نیستم. اجازه دهید این را پیش ببریم.«
 مس�کو: امیدواریم بیش از این پیچیده تر 

نشود 
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی با اشاره 
به تصمیم سه کشور اروپایی عضو برجام برای فعال 
کردن س��از و کار حل اختالف گفت امیدوار اس��ت 
که این تصمیم اروپایی       ها ش��رایط را از آنچه هست 

پیچیده تر نکند. 
»میخائیل اولیانوف « نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی روز سه       شنبه در توئیتر نوشت: »سه کشور 
اروپایی )E3( تصمیم گرفتند آنطور که در بند ۳۶ 
برجام آمده، وارد ساز و کار حل اختالف شوند. آنها 
عنوان کرده ان��د که این کار را با » حس��ن نیت « و با 
هدف حفظ این توافق انجام داده اند و تصمیم شان با 

سیاست فشار حداکثری ارتباطی ندارد.«
اولیانوف افزود: »بیایید امیدوار باش��یم که این گام 

اوضاع را از آنچه هست پیچیده تر نکند.«
البته وزارت خارجه روسیه روز سه       شنبه بیانیه ای با 
عباراتی قاطع تر صادر کرد و نوش��ت: »فعال کردن 
این مکانیس��م در چارچوب توافق هسته ای با ایران 

غیرقابل قبول است.«
خبرگزاری روسی اس��پوتنیک به نقل از یک مقام 
وزارت خارجه روسیه هم نوش��ت: »ما اقدامات سه 
کش��ور اروپایی را که مغایر با اهداف و معنای توافق 

هسته ای است، نمی پذیریم.«

س�خنان اخیر وزیر امور خارجه امریکا نش�ان 
می ده�د ک�ه واش�نگتن همچنان می کوش�د 
بدون توج�ه به مصوب�ه پارلمان ع�راق در این 
کش�ور بماند، ولي  فرمانده�ان مقاومت عراق 
هش�دار داده اند که در صورت پی�روی نکردن 
امریکا از تصمی�م پارلمان، ب�رای بیرون راندن 
اشغالگران به ابزار نظامی متوسل خواهند شد. 
اقدام پارلمان عراق برای خروج امریکایی ها، حمایت 
هسته های مقاومت در این کشور را به دنبال داشته 
است. سازمان حشدالشعبی دیروز ضمن حمایت 
از موضع پارلم��ان و دولت، در جریان نشس��تی با 
حضور فرمانده��ان، معاونان و مدی��ران اداره های 
وابس��ته به این نهاد بر انجام عملیات ویژه با هدف 
نابودی مخفیگاه های بقایای داع��ش تأکید کرد. 
در این نشس��ت همچنین از مصوبه اخیر پارلمان 
و تصمیمات فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در 
زمینه اخراج نیروهای نظامی خارجی از این کشور 

حمایت شد. 
 امریکا خارج نشود اقدام نظامی می کنیم

»نصر الش��مری « معاون دبیرکل جنبش النجباء 
عراق ک��ه از گروه های وابس��ته به حشدالش��عبی 
است با تأکید بر اینکه ش��هید »قاسم سلیمانی« 
فرمانده س��پاه قدس، حق بزرگی ب��ر گردن عراق 
دارد، گفت که اگر دولت عراق نتواند نظامیان بیگانه 
را از خاک این کش��ور اخراج کند، مل��ت عراق راه 
مقاومت را انتخاب خواهد کرد و گروه های مقاومت 
در این کش��ور، ظرف مدت کوتاه��ی این هدف را 
محقق می کنند. وی با تأکید بر اینکه تصمیم اخراج 
نیروهای بیگانه از خاک عراق نیازی به مجوز پارلمان 

ندارد، گفت: »ائتالف بین المللی به درخواست دولت 
عراق وارد این کشور شد و می تواند با یک نامه دولت 

اخراج شود.«
ائتالف فت��ح موضع تندت��ری علی��ه ادامه حضور 
امریکایی      ه��ا در عراق اتخاذ کرده اس��ت. »محمد 
الغبان « رئیس فراکسیون ائتالف الفتح در پارلمان 
عراق در این مورد گفت که دولت باید تدابیر الزم را 
برای پایان دادن به حضور نیروهای بیگانه در خاک 
این کش��ور به کار گیرد. وی گفت: »اگر نیروهای 
امریکایی بخواهند مصوبه پارلمان برای خروج شان 
از ع��راق را دور بزنن��د این موضوع ب��ه یک هجوم 

مردمی و درگیری نظامی منجر می شود.«
احمد الکنانی، عضو کمیسیون حقوق بشر پارلمان 
عراق هم روز سه      ش��نبه از اقدام قضای��ی عراق در 
واکنش به جنایات امریکا پرده برداش��ت و گفت: 
»همه جنایاتی که امریکا در حق ملت عراق مرتکب 

شده است، مستند است و تحرکاتی آغاز شده است 
تا امریکا برای این جنایاتی که در حق عراقی      ها انجام 

داده، در دادگاه های بین المللی بازخواست شود.«
 عراق با امریکا توافق امضا نخواهد کرد

به رغم همه این اقدامات، مایک پمپئو، وزیر امور 
خارجه امریکا ت��وپ را در زمین عراقی     ها انداخته 
است. وی در جریان همایشی در دانشگاه استنفورد 
گفت که تم��ام س��ران عراقی در نشس��ت های 
خصوصی به او گفته اند که حضور نظامی امریکا در 
کشورشان را تأیید می کنند. وی در این مورد گفت: 
»آنچه من در مذاکرات با حدود 50 مسئول عراقی 
از ابتدای ماه جاری میالدی شنیده ام با آنچه آنها 
به صورت علنی مطرح  می کنند، تفاوت دارد. آنها 
این مسئله را علنی نمی گویند اما در نشست های 
خصوصی همه آنها از حضور امریکا و کمپین ضد 
تروریس��تی اش حمایت می کنند.«  آلمان هم به 

صورت تلویح��ی از ادامه حض��ور امریکایی      ها در 
عراق دفاع کرده اس��ت. »هایکو ماس « وزیر امور 
خارجه این کش��ور روز دو     شنبه در یک کنفرانس 
مطبوعاتی با »ایمن الصفدی « همتای اردنی خود 
در عمان گفت: »خروج نیرو     ها از عراق راه را برای 
تروریسم باز می کند و حمالت آنها به منطقه و اروپا 

آسیب می رساند.«
البته طرف عراق��ی ادعای پمپئ��و را رد کرده و بر 
اجرای مصوبه پارلمان تأکید دارد. »ویلیام ورده« 
سخنگوی عادل عبدالمهدی در این مورد به شبکه 
خبری امریکایی »س��ی ان ان « گفت که کشورش 
هیچ توافقنامه ای با واش��نگتن برای ادامه حضور 
نیروهای امریکای��ی در عراق برای ت��داوم نبرد با 
داعش، امضا نخواهد کرد. وی تصریح کرد که دولت 
عراق از مصوبه پارلمان در پنج��م ژانویه جاری در 
خصوص عقب نشینی نیروهای امریکایی از کشور 

در حمله اخیر امریکا حمایت می کند. 
در همین حال »مقتدی صدر« رهبر جریان الصدر 
عراق روز سه    شنبه مردم این کشور را به برگزاری 
تظاهرات میلیونی در محکومیت حضور نظامیان 
امریکایی فراخواند. این فراخوان با حمایت سایر 
ش��اخه های مقاومت روب��ه رو ش��د. دفتر هادی 
العامری ، رئیس ائتالف الفتح عراق هم در بیانیه ای 
در همان روز سه    شنبه اعالم کرد که »العامری از 
تظاهرات میلیونی که سید مقتدی صدر برای آن 
فراخوان صادر کرده اس��ت، حمای��ت می کند.« 
»اکرم الکعبی « دبیرکل عصائ��ب اهل الحق نیز 
در بیانیه ای حمایت خود را از بیانیه ضد امریکایی 

سید مقتدی صدر اعالم کرد. 

حکم توقیف 1/۶8 میلی�ارد دالر از دارایی های 
بان�ک مرک�زی ای�ران ک�ه از دادگاه ه�ای 
لوکزامب�ورگ و ایتالی�ا صادر ش�ده اس�ت، در 
دیوان عال�ی امریکا تأیید نش�د. هرچند اخیراً 
قانون�ی از س�وی ترامپ ابالغ ش�ده اس�ت که 
این ام�کان را ب�رای مدعیان فراهم می س�ازد 
که دوب�اره این پرون�ده را به جری�ان بیندازند.

به گزارش فارس، دیوان عالی امریکا روز دو    شنبه رأی 
یک دادگاه رده پایین تر را که خواستار توقیف 1/۶8 
میلیارد دالر از دارایی های بانک مرکزی ایران بود، 

رد کرد.  این شکایت را خانواده های کشته شدگان 
بمب گذاری سال 1۹8۳ در مقر تفنگداران دریایی 
امریکا در بیروت تنظیم کرده اند. آنها با متهم کردن 
ایران به نقش آفرینی در این بمب گذاری خواستار  
دریافت غرامت شده اند. خبرگزاری رویترز که روز 
دو    شنبه این خبر را گزارش داده، نوشته رأی دیوان 
عالی در شرایطی صادر ش��ده که یک قانون جدید 
فدرال به شاکیان این پرونده امکان می دهد از ایران 
درخواست غرامت کنند.  با آنکه بانک مرکزی ایران، 
در کنار بانک های لوکزامبورگ و ایتالیا رأی دادگاه 

رده پایین تر مبنی بر امکان مصادره دارایی های ایران 
در خارج از ایاالت متحده را به چالش کش��یده اند، 
قضات دیوان عالی از دادگاه رده پایین تر خواسته اند 
برای درخواست این غرامت، قانون جدید فدرال را 
در نظر بگیرند.  این قانون که ازسوي دونالد ترامپ  
روز ۲0 دسامبر به عنوان یکی از متمم های الیحه 
بودجه دفاعی امضا شد، موانع پیش روی دادگاه های 
امریکا برای مصادره دارایی ه��ای خارج از مرزهای 
امریکا جهت اجرای احکام علیه ای��ران را برطرف 
می کند. خانواده های کشته شدگان در بمب گذاری 

یاد شده در سال ۲01۳ تالشی را برای توقیف اوراق 
بهاداری که ادعا     می شد متعلق به بانک مرکزی ایران 
است، آغاز کردند. این اوراق بهادار در اختیار شرکت 
»کلیراستریم « در لوکزامبورگ و یک بانک ایتالیایی 
بود.  دادگاه��ی در لوکزامبورگ ه��م فروردین ماه 
امس��ال تالش  دادگاه های امریکا ب��رای توقیف و 
مصادره1/۶8میلیارد دالر از دارایی های جمهوری 
اسالمی ایران در لوکزامبورگ جهت پرداخت غرامت 
به خانواده های این کشته ش��دگان را مغایر قوانین 

بین المللی خواند و آن را رد کرد. 

عراقی     ها برای بیرون راندن امریکا دست به ماشه شدند

توقیف دارایی های ایران در دیوان عالی امریکا رد شد


