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  گزارش  2

مرکل: اروپا دیگر
 کانون اتفاقات دنیا نیست

صدراعظ�م آلم�ان در مصاحب�ه ای گفته ک�ه اروپا دیگ�ر کانون 
اتفاق�ات دنی�ا نیس�ت و البت�ه اختالف�ات امری�کا و اروپ�ا 
ه�م فرات�ر ازش�خص ترام�پ، اختالفات�ی س�اختاری اس�ت.

به گزارش فارس، آنگال مرکل، در مصاحبه ای با روزنامه فایننشال تایمز، 
اختالفات می��ان امری��کا و اروپ��ا را فراتر از حض��ور دونال��د ترامپ، 
رئیس جمهور فعلی امریکا توصیف کرده و گفته که اروپا دیگر در کانون 
اتفاقات دنیا نیست. مرکل در پاسخ به این سؤال که آیا تنش های فعلی 
میان امریکا و اروپا ناشی از مسائل شخصیتی ]احتماالً منظور ترامپ 
است[ است یا ریشه های ساختاری تر دارد، گفت: »فکر می کنم، دالیل 
س��اختاری دارد، اگرچه طبیعی اس��ت که صحنه سیاسی تحت تأثیر 
افراد دخیل در آن هم قرار بگیرد.« صدراعظم آلمان اضافه کرد: »االن 
مدتی است ش��اهدیم که نگاه امریکا به خودش آن ابرقدرتی که سابقاً 
بوده نیس��ت و در این زمینه تغییری اتفاق افتاده اس��ت. «وی اضافه 
کرد: »رئیس جمهور اوباما از مدت      ها قبل از » قرن آس��یایی « به عنوان 
چشم انداز امریکایی      ها سخن می گفت. این، به معنای آن است که اروپا 
دیگر در کانون اتفاقات دنیا نیس��ت و این مس��ئله ای است که به مرور 
آشکارتر می شود.« آنگال مرکل تأکید کرد: »به همین خاطر است که 
اروپا باید همزمان با کاهش تمرکز ایاالت متحده روی آن خودش برای 

خودش نقش ژئوپلتیک طراحی کند.«
 کاهش نفوذ لندن خارج اتحادیه

 مرکل برگزیت را یک بیدارباش ب��رای اروپا خوانده ولی در عین حال، 
بر اساس گزارش ایندیپندنت، از ارزش های اتحادیه اروپا دفاع کرده و 
تلویحاً به بریتانیا هش��دار داده که این کشور در خارج از اتحادیه ، نفوذ 
خود را از دست خواهد داد. او گفت: »من اتحادیه اروپا را به عنوان یک 
بیمه زندگی تلقی می کن��م.« صدراعظم آلم��ان در ادامه به تضعیف 
دیدگاه چندجانبه گرای��ی در دنیا و عدم حمایت دونال��د ترامپ از آن 
پرداخته اس��ت. او گفت: »برای رئیس جمهور ترامپ، این مفروض که 
ما در ی��ک دنیای چندجانبه زندگی می کنیم مس��ئله ای نیس��ت که 
اهمیت چندانی داشته باشد. چندجانبه گرایی باور مسلط در دنیا بعد 
از اتمام جنگ جهانی دوم بوده است. «وی اضافه کرد: »نه فقط ایاالت 
متحده بلکه چندین کشور دارند نحوه نگاه خود به چندجانبه گرایی را 
بازتعریف می کنند. آنها معتقدند با پرداختن به امور کش��ور خودشان 
می توانند بیشتر به دنیا خدمت کنند« او گفت: »این مسئله برای من 
موجد نگرانی های خاصی است. نظم مبتنی بر سازمان ملل- چنان که 
آن را امروز می شناسیم- اساس��اً آموزه ای بود که از جنگ جهانی دوم 
و دهه های ماقبل تر آن به دس��ت آمد. معتقدم آموزه ای بسیار بنیادی 
است. اکنون که شمار شاهدان عینی این جنگ رو به کاستی گذاشته، 
این نظم هم زیر فشار قرار گرفته است. به ش��خصه معتقدم باید برای 
حفظ آن تالش کنیم. الزم است اصالحات زیادی انجام دهیم.« مرکل 
گفته با دیدگاه ترامپ مبنی بر اینکه الزم است ساختار برخی از نهادهای 

بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی اصالح شوند موافق است. 
 مرگ مغزی ناتو؛»نه«

با وجود همه اینها، م��رکل بحثی را که رئیس جمهور فرانس��ه درباره 
مرگ مغزی ناتو مطرح کرده، نپذیرفته و در پاس��خ ب��ه اینکه »آیا ناتو 
مرگ مغزی شده است«، گفت: »نه. آنچه رئیس جمهور فرانسه مطرح 
کرد احتماالً داخل آنچه همه ما االن داریم درباره اش صحبت می کنیم 
ذوب شد؛ اینکه ناتو چطور باید در دهه های آتی تکامل پیدا کند. ناتو 
در برخی میدان      ها بیش��تر از ۱۰ س��ال پیش فعال است. تصمیم های 
اتخاذ شده در ولز در واکنش به ضمیمه کردن کریمه توسط روسیه و 
درگیری      ها در شرق اوکراین موضوعاتی مانند دفاع جمعی را ضروری تر 
کرده است. در این زمینه      ها ناتو فعال تر از گذشته است. ما ساختارهای 

کاماًل جدیدی ایجاد کرده ایم. ناتو زنده و پرجنب و جوش است.«
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 پرداخت 500 میلیون دالري ریاض  به واشنگتن 
یک مقام پنتاگون گفت که عربس��تان س��عودی باب��ت تأمین هزینه  
نیروهای امریکایی حاضر در این کش��ور نزدیک به ۵۰۰ میلیون دالر 
به واشنگتن پرداخت کرده است.  به گزارش »سی ان ان«،پرداخت این 
مبلغ، دسامبر سال ۲۰۱۹ میالدی )بین ۱۰ آذر تا ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸( 
انجام شده است و کل هزینه    هایی که عربستان سعودی باید بپردازد را 
شامل نمی شود، از این رو مذاکراتی میان دو طرف بر سر اینکه ریاض چه 

مبلغ دیگری به واشنگتن بدهکار است در جریان است. 
-----------------------------------------------------
  ادامه اختالف کره جنوبی و امریکا بر تقسیم هزینه های نظامی
وزارت خارج��ه کره جنوب��ی در بیانیه ای اعالم کرد س��ئول و واش��نگتن 
نتوانسته اند در تازه    ترین نشست خود درباره تقسیم هزینه استقرار نظامیان 
امریکایی در شبه جزیره کره به توافق برس��ند.  به گزارش یونهاپ، امریکا 
می گوید کره جنوبی باید هزینه نظامیان این کشور را که اکنون ۸۹۰ میلیون 
دالر آن بر عهده کره است، افزایش دهد. واشنگتن پیش تر خواستار رساندن 
آن به ۵ میلیارد دالر شده بود. کره جنوبی در این نشست تأکید کرد برای 
پرداخت هزینه اس��تقرار ۲۸ هزار و ۵۰۰ نظامی امریکایی در این کش��ور 

توافقنامه ای میان دو کشور وجود دارد که باید مالک عمل قرار گیرد. 
-----------------------------------------------------

 عمل جراحی آیت اهلل سیستانی با موفقیت انجام شد
 تیم پزشکی عراقی عمل جراحی انجام گرفته بر استخوان ران آیت اهلل 
سیستانی را با موفقیت انجام داده و در حال حاضر حال معظم له خوب 
است.  بنابر اعالم خبرگزاری دولتی عراق، همزمان دفتر نخست وزیر عراق 
در بیانیه ای اعالم کرد که »عادل عبدالمهدی « با دفتر آیت اهلل سیستانی 
تماس گرفته و از سالمت جسمی معظم له اطالع حاصل کرد. این بیانیه 
حاکی است که عبدالمهدی تأکید کرده است شخصاً همچنان شرایط 
مرجع عالی دینی عراق را دنبال کرده و از آمادگی دولت عراق و تمامی 
دستگاه های دولتی برای فراهم کردن بهترین اسباب راحتی برای ایشان 

خبر داده است. 
-----------------------------------------------------

  تأیید صالحیت نخست وزیر روسیه
بعد از اس��تعفای کابینه، نمایندگان پارلمان روس��یه روز پنج ش��نبه، 
صالحیت »میخائیل میشوستین« برای تصدی پست نخست وزیری 
این کشور را مورد تأیید قرار دادند.  بنا به گزارش راشاتودی، طبق این 
گزارش، ۳۸۳نماینده پارلمان روسیه به اتفاق آرا، نامزدی میشوستین 
برای تصدی پست نخست وزیری این کشور را مورد تأیید قرار دادند و 
هیچ نماینده ای علیه وی رأی نداد اما ۴۱ نفر از اعضای پارلمان روسیه 
که از اعضای حزب کمونیست بودند، رأی ممتنع دادند. میشوستین، 
رئیس پیشین بخش مالیات فدرال، پیش از این وعده تجدید کابینه را 
ارائه داده بود و این به مفهوم آن است که چهره های جدیدی احتماالً به 

عنوان وزیر در روسیه برگزیده خواهند شد. 
-----------------------------------------------------

 تعطیلی دانشگاه    ها و مراکز آموزشی در لبنان 
معترضان لبنانی روز جمعه در ادامه تظاهرات شان ، تعدادی از مسیر   ها 
را بستند.  به گزارش النشره، معترضان لبنانی در ادامه اعتراضات شان 
مسیر   هایی را در طرابلس بستند و الستیک های خودرو را در این مسیر   ها 
به آتش کشیدند و کوتاهی مسئوالن در برآورده شدن خواسته های شان 
از جمله تشکیل دولت تکنوکرات را محکوم کردند. از سوی دیگر با توجه 
به ادامه اعتراضات مدارس، دانشگاه    ها و مراکز آموزشی برای چهارمین 
روز متوالی تعطیل شده اند. اما بانک ها، نهادهای عمومی و ادارات رسمی 

مشغول به کار هستند. 

الوروف: تنش آفرینی امریکا 
عامل  سرنگونی هواپیمای اوکراینی بود

پس از برگزاری نشست لندن در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی 
در خ�اک ایران و مطرح ش�دن درخواس�ت بازرس�ی مس�تقل و 
دسترس�ی کنس�ولی، روز جمعه وزیر امور خارجه روس�یه ضمن 
تأکید بر غیرعمدی بودن این حادثه و با تأکید بر نقش تنش آفرینی 
امریکا در این زمینه، از حضور جنگنده ه�ای امریکایی در حوالی 
آسمان ایران پس از اقدام موشکی علیه پایگاه عین االسد خبر داد. 
روز پنج  ش��نبه وزرای امور خارجه پنج کش��ور اوکراین، کانادا، س��وئد، 
افغانستان و انگلیس موسوم به گروه بین المللی همکاری و پاسخ، به منظور 
پیگیری حادثه سقوط هواپیما و بدون حضور ایران در لندن تشکیل جلسه 
دادند و به رغم تقدیر از تالش های ایران، با صدور بیانیه ای خواستار انجام 
تحقیقات مس��تقل و ش��فاف درباره علت وقوع این حادثه شدند. در این 
بیانیه که آن را »فرانسوا فیلیپ شامپانی« وزیر امور خارجه کانادا خواند، بر 
همکاری کامل و بدون مانع برای دسترسی مقامات کشورهای عضو گروه 
در داخل ایران به منظور ارائه خدمات کنسولی و رعایت احترام و شفافیت 
بنابر قوانین جهانی و انتقال اجس��اد تأکید ش��ده و آمده است که امکان 
انجام تحقیقات کامل، شفاف و مس��تقل برای ملت های عزادار با نظارت 
کنوانسیون بین المللی هوانوردی فراهم شود.   چنین موضع گیری ای در 
شرایطی صورت گرفت که سرگئی الوروف روز جمعه در نشست خبری 
ساالنه خود به این حادثه اش��اره کرد و گفت: » اطالعاتی داریم که نشان 
می دهد دس��ت کم ش��ش جنگنده اف۳۵ امریکایی درست در نزدیکی 
مرزهای ایران در پرواز بودند اما این اطالعات باید مورد تأیید نهایی قرار 
گیرند«. وی افزود: »سرنگونی هواپیمای اوکراینی ناشی از خطای غیرعمد 
انسانی بود و ایران نیز با پذیرش مسئولیت نشان داد، حتی پیش از پایان 
تحقیقات ، ش��جاعت اذعان به این خطای انس��انی را دارد. همه کشور   ها 
متوجه شدند که علت وقوع این خطای انسانی، ایجاد تشنج از طرف امریکا 

پس از به قتل رساندن ژنرال سلیمانی بوده است.«
همچنین در همان روزی که نشست لندن برگزار شد، »اندرو موری« 
مشاور جرمی کوربین، رهبر حزب مخالف دولت انگلیس، ضمن انتقاد 
از سیاست های جنگ طلبانه امریکا، ترور سردار قاسم سلیمانی را نمونه 
آشکار جنایت دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا خواند و در این 
مورد به ایرنا گفت: »این اقدام نه یک جنایت بلکه بخشی از سیاست های 
جنگ طلبانه واشنگتن در ۲۰ سال گذشته است که از جنگ افغانستان 
شروع و به تجاوز غیرقانونی عراق و سپس لیبی کشیده شد و با اشغال 

سوریه به بهانه مبارزه با داعش ادامه دارد.«
 سقوط هواپیما نباید دستاویز مطامع سیاسی شود

نشست لندن، واکنش سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
ایران را به دنبال داشت. وی روز جمعه گفت که جمهوری اسالمی ایران 
همکاری بسیار فراتر از انتظار با هیئت های اعزامی این کشور   ها انجام داده 
است و افزود: »با این حال عجیب است وزیر امور خارجه کانادا یک روز پس 
از انجام امور اولیه و تداوم شناسایی تقریباً همه اجساد و سایر همکاری   ها 
چنین بیانیه ای خوانده و بیش از آن خواستار دسترسی کنسولی می شود 
که در همان روز اول حادثه صرفاً به خاطر ابعاد انسانی این قضیه اعطا شده 
است.« موسوی خاطرنشان کرد: »جمهوری اسالمی ایران در چند سال 
گذشته به طرق مختلف به دولت کانادا اعالم کرد صرف نظر از چگونگی 
شرایط روابط سیاسی دو کشور، با توجه به اینکه روابط کنسولی با حقوق 
افراد در ارتباط است به مصلحت اتباع دو کشور است که نمایندگی های 
کنسولی در دو کشور فعال باشند، ولیکن دولت وقت کانادا به خاطر مسائل 
سیاسی و همراهی با امریکا برای فشار به شهرواندان ایران و ایرانی تبار   ها 
حتی حاضر به گفت وگوی مستقیم در این رابطه نشد و اکنون هم معلوم 
نیست با چه انگیزه ای این اظهارنظر   ها و طلبکاری   ها انجام می شود. ما از 
همه طرف   ها درخواست می کنیم که موضوعات انسانی به خصوص این 
حادثه غم انگیز را دستاویز مطامع و ژست های سیاسی نکنند و به خاطر 
خانواده های داغدار اجازه بدهند امور با همین روش روان و بی حاشیه ای 

که در حال انجام است به پایان برسد.«

سنا دادگاه محاکمه ترامپ شد
رئی�س کمیت�ه اطالع�ات مجل�س نماین�دگان امری�کا پرونده 
اتهامات رئیس جمهور امریکا را به س�ناتور    ها تحوی�ل داد و روند 
محاکم�ه و اس�تیضاح ترامپ رس�مًا در مجلس س�نا آغاز ش�د. 
باالخره پس از دو ماه تأخیر، پرونده استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا به مجلس سنا فرستاده شد تا تصمیم گیری نهایی بر سر استیضاح 
از سوی سناتورهای این کشور انجام شود. پس از آنکه آدام شیف، رئیس 
کمیته اطالعات مجلس نمایندگان و سرپرست هفت نماینده این مجلس 
در فرآیند اس��تیضاح به عنوان دادس��تان های این پرونده، پنج  شنبه به 
صورت رس��می مفاد اس��تیضاح را قرائت کرد؛ محکمه رسیدگی به این 
پرونده با حضور جان رابرتس، رئیس دیوان عالی امریکا آغاز به کار کرد. 
به گزارش خبرگزاری آسوش��یتدپرس، رئیس دیوان عالی امریکا پس از 
حضور در سنا، قسم یاد کرد که فارغ از هر گرایش��ی، قانون اساسی این 
کشور را رعایت کند و سپس بر مسند ریاس��ت محکمه سنا قرار گرفت. 
رابرتس س��پس از تمام سناتور    ها خواست سوگند مش��ابهی را یاد و این 
س��وگند را امضا کنند. رئیس دیوان عالی امریکا پس از شنیدن نظرات 
مچ مک کانل، رهبر اکثریت جمهوریخواهان در سنا، اعالم کرد نشست 
بعدی این محکمه روز سه     شنبه برگزار خواهد شد. نانسی پلوسی، رئیس 
مجلس نمایندگان امریکا روز پنج  شنبه هنگام امضای بندهای استیضاح 
ترامپ گفت:»مجلس نمایندگان روز ۱۸ دسامبر به وظایف خودش عمل 
کرده و ترامپ را در دو اتهام سوءاستفاده از قدرت و ممانعت در تحقیقات 
کنگره، در ارتباط با پرونده گفت وگ��وی تلفنی با رئیس جمهور اوکراین 
متهم شناخته و استیضاح کرده است«. به گزارش سی ان ان، پلوسی هنگام 
امضای بند های اس��تیضاح ترامپ گفت:»امروز ما تاریخ س��از می شویم. 
هیچ کس مافوق قانون نیست«. بر اس��اس آنچه که مجلس نمایندگان 
تصویب کرده اس��ت، ترامپ متهم اس��ت در ارتباط با پرونده موسوم به 
اوکراین گیت، مرتکب سوءاستفاده از قدرت شده است. این اتهام به ترامپ 
وارد است که ارس��ال کمک های مصوب کنگره به اوکراین را مشروط به 
انجام تحقیق درباره هانتر بایدن فرزند ج��و بایدن رقیب انتخاباتی خود 
کرده است. وی همچنین متهم است در کار کنگره برای کشف حقیقت 
اخالل ایجاد کرده است، از این رو عنوان دیگر استیضاح وی کارشکنی در 
برابر عدالت مطرح شده است. برگزاری این محکمه به منزله پایان حضور 
ترامپ در کاخ سفید نیست و دو سوم نمایندگان سنا باید با این استیضاح 
موافقت کنند که با توجه به اکثریت جمهوریخواهان در این مجلس، به 
نظر نمی رسد این میزان رأی قابل دس��تیابی باشد. ترامپ در واکنش به 
آغاز رسمی روند محاکمه اش در سنا، گفت:»استیضاح من صرفاً به دلیل 
یک تماس تلفنی بی عیب بوده و این محاکمه بسیار سریع انجام می شود«. 
ترامپ اظهار کرد:»این فرآیند یک فرآیند کامالً حزبی است. این یک حقه 

است. همه می دانند که این فرآیند کاماًل یک حقه است.«

3 کشور اروپایی، به دلیل تهدید تعرفه ای امریکا مکانیسم ماشه را به جریان انداخته اند

»بي شرافتي« تروئیکای اروپا
ظریف خطاب به اروپا : می خواهید شرافت خود را بفروشید، بفرمایید، ولی ژست اخالق و قانون نداشته را  به خود نگیرید

انگلیس، فرانسه و    گزارش  یک
آلم�ان در بیانیه 
شروع فرآیند مکانیسم ماشه برجام گفته اند 
که »ب�ه دلی�ل اقدام های ای�ران هی�چ چاره 
دیگری«  نداشته اند، جز اینکه مکانیسم حل 
اختالف را فعال کنند ولی حاال مشخص شده 
که دلیل »بدون چ�اره« بودني که اروپاییان از 
آن صحبت می کنند، تهدید امریکا به افزایش 
25درص�دی تعرف�ه گمرک�ی ب�ر واردات 
خودروهای اروپایی است که 2۹ درصد صادرات 
خودروی اروپایی به امریکا را تشکیل می دهد. 
به گزارش »ج��وان«، جوزپ بورل، کمیس��یونر 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا، روز پنج  ش��نبه 
۲۶ دی برای اولین بار با محمدجواد ظریف، وزیر 
خارجه ایران در حاشیه نشس��ت »رایسینا« در 
هند دیدار کرد و گفت که اتحادیه اروپا بر حفظ 
برجام اصرار دارد. گفته می شود ظریف در اولین 
دیدار خود با بورل، انتص��اب او را تبریک گفته و 
آمادگی خود را برای همکاری نزدیک با او اعالم 
کرده است. گفت وگوی اول ظریف با بورل، ظاهراً 
گفت وگویی صریح بوده و وزی��ر خارجه ایران با 
برش��مردن اش��تباهات و بی عملی اروپایی     ها در 
قبال تعهدات ش��ان در برج��ام و همچنین فعال 
ش��دن مکانیس��م حل اختالف برجام، موس��وم 
به ماش��ه، رویکرد اروپاییان را م��ردود خوانده و 
خواستار تصحیح رفتار آنان در قبال ایران و برجام 

شده است. ویدئویی از مالقات ظریف با کمیسیونر 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا منتشر شده که 
بخش     هایی از صحبت های رد و بدل شده بین این 
دو را به تصویر می کشد. ظریف در پایان مالقات، 
هن��گام خداحافظی با ب��ورل، ظاه��راً به تبعیت 
اروپایی     ها از امریکا اشاره می کند و خطاب به بورل 
می گوید: »هرگز از یک قلدر کسب اجازه نکنید.« 
 سخنان ظریف همزمان شده با گزارش    هایی که 
درباره تهدید امریکا علیه اتحادیه اروپا منتش��ر 
شده است، تهدیدی که روزنامه های امریکایی و 
بریتانیایی اولین بار آن را فاش کردند و البته وزیر 
خارجه آلمان هم آن را تأیید کرده است. واشنگتن 
پس��ت چهار    ش��نبه فاش کرد که دول��ت دونالد 
ترامپ، به آلمان، بریتانیا و فرانس��ه گفته اس��ت 
که الزم است رس��ماً ایران را به نقض تعهداتش 
در برجام متهم کنند، در غیر این صورت، تعرفه 
گمرکی بر واردات خودرو اروپایی را به ۲۵ درصد 
افزایش خواهد داد. امریکا بزرگ ترین بازار خودرو 
شرکت های اروپایی اس��ت و حدود ۲۹ درصد از 
صادرات خ��ودروی این قاره در س��ال ۲۰۱۸ به 
امریکا بوده است. ایاالت متحده در این سال ۳۷ 

میلیارد دالر خودرو از اروپا وارد کرده است. 
 برلین: »این بیان«وجود دارد

»گاردین« هم از قول یکی از اعضای سابق تیم 
امنیت ملی دولت امریکا، روایتی مشابه روایت 
»واشنگتن پس��ت« را نقل کرده و نوش��ته که 

دولت امریکا دنبال این است که توافق تجاری با 
انگلیس پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا 
)برگزیت( را به خروج این کشور از برجام منوط 
کند و از این طریق دولت انگلیس را در مس��یر 
خروج از برجام قرار دهد. ریچارد گلدبرگ که تا 
همین هفته پیش به عنوان دستیار مشاور امنیت 
ملی دولت امریکا فعالیت می کرده، در گفت وگو 
با شبکه خبری بی بی سی گفته است: »همچنان 
که به خروج از اتحادیه اروپا نزدیک می ش��وید، 
حامیان برگزیت از شما می خواهند که از برجام 
نیز خارج ش��وید زیرا آنها از برجام خوش شان 
نمی آید. وقتی بعد از خ��روج از اتحادیه اروپا در 
روز ۳۱ ژانویه ]۱۱ بهمن[ برای مذاکرات تجاری 
به واش��نگتن بیایی��د، چه تصمیم��ی خواهید 
گرفت؟ « آنگرت کرامپ کارنباوئ��ر، وزیر دفاع 
آلمان اولین مقام اروپایی بود که روز پنج  شنبه 
در یک نشست خبری در لندن تأیید کرد »این 
بیان یا به اصطالح تهدید، وجود داش��ته « ولی 
توضیح بیش��تری در ای��ن باره ن��داد. البته یل 
هوگان، کمیس��یونر تجارت اتحادی��ه اروپا که 
برای تسهیل مراودات تجاری بین اتحادیه اروپا 
و ایاالت متحده به واشنگتن سفر کرده در پاسخ 
به خبرن��گاران طرح چنین تهدیدی از س��وی 
امریکایی    ها با چنین ش��دت و حدت��ي را تأیید 
نکرده و مدعی شده که تعرفه گمرکی بر اتومبیل 

»مطرح نشد، خیلی گذرا مطرح شد.«

 قلدر دبستان یادتان هست؟
سه     ش��نبه قبل، دو روز قبل از افش��ا شدن فشار 
واش��نگتن بر رهبران اروپا برای تغییر موضع در 
م��ورد برجام، آنه��ا اعالم کردند مکانیس��م حل 
اختالف مندرج در بند ه��ای )۳۶( و )۳۷( برجام 
را که حاال دیگر به مکانیسم ماشه معروف شده، 
به جریان می اندازند. آلمان، فرانس��ه و انگلیس 
البته گفته اند که در حال حاض��ر در نظر ندارند 
ش��کایت خود را به مرحله لغو برجام و بازگشت 
تحریم های بین المللی در شورای امنیت بکشانند 
ولی در بیانیه خودشان تأکید کرده اند: » با توجه 
به اقدامات ایران، هیچ چاره دیگری نداشتیم جز 
اینکه برای ثبت نگرانی های مان و اینکه ایران به 
تعهداتش در برجام پایبند نیس��ت به کمیسیون 
مش��ترک ]حل اختالفات امریکا[ رجوع  کنیم. 
« ولی ظاهرا افشای تهدید تعرفه ای امریکا علیه 
اروپاییان نش��ان می دهد که »هیچ چاره دیگری 
نداش��تیم« که اروپاییان از آن صحبت می کنند، 
بیشتر ناظر به تهدید امریکا است نه رفتار ایران . 
محمدجواد ظریف در واکنش به موضع اروپاییان 
گفته که »اروپاییان آنچه را که از برجام مانده بود 
فروخته اند تا از تعرفه های جدید ترامپ اجتناب 
کنند.«  ظریف نوشته اس��ت: »تسلیم /مماشات 
]اروپا مقابل امریکا[ مسجل شد. تروئیکای اروپایی 
بقایای برجام را، برای اجتناب از تعرفه های جدید 
ترامپ، فروخت. دوستان من، فایده ای ندارد. شما 
فقط اشتهای او را باز کردید. قلدر دبیرستان خود 
را به یاد دارید؟ اگر می خواهید که شرافت خود را 
بفروشید، بفرمایید. اما ژس��ت اخالق و قانون به 

خودتان نگیرید. که آن را ندارید.«
 الوروف: می خواهند ایران را مقصر نشان 

دهند
وزیر امور خارجه روسیه گفته که اوضاع پیرامون 
برجام قابل قبول نیست و اروپایی     ها با به جریان 
انداختن مکانیس��م حل و فصل اختالفات تالش 
می کنند ایران را مقصر شرایط فعلی نشان دهند. 
به گزارش »اسپوتنیک«، س��رگئی الوروف روز 
جمعه در نشس��ت خبری س��االنه خ��ود گفت: 
»جهان در مقابل خواس��ته های امریکا س��ر خم 
کرده و با ای��ران تبادل تجاری انج��ام نمی دهد. 
این اوضاع که وارد پیچ خطرناکی ش��ده بس��یار 
نگران کننده است. سه کشور از طرف های اروپایی 
برجام-انگلیس، آلمان، فرانسه- نامه ای به مقام 
عالی رتبه اتحادی��ه اروپا ]جوزف[ بورل ارس��ال 
کرده و گفته اند می خواهند مکانیسم حل وفصل 
اختالفات را که بخشی از توافق برجام است، فعال 
کنند«. وی افزود این س��ه کش��ور توسط امریکا 
تحت فشار قرار گرفته اند تا دست به چنین اقدامی 
بزنند. تالش برای فعال شدن مکانیسم حل وفصل 
اختالفات نش��ان می دهد که اتحادیه اروپا قصد 
دارد تقصیرات را به گردن ای��ران بیندازد. اوضاع 

فعلی برجام غیر قابل قبول است. 

پس از ادع�ای اولیه مقام�ات امریکایی مبنی 
بر فقدان کش�ته و زخمی در حمله موش�کی 
ایران به پایگاه عین االسد، ارتش این کشور به 
صورت قطره چکانی آماری ارائه داده است که 
طی آن 11 نفر نظامی زخمی شده اند. مادر یکی 
از سربازان امریکایی هم گفته که پس از حمله 
ایران، خبری از فرزندش ندارد و معلوم نیست 
چه بر س�ر او آمده اس�ت. همچنی�ن مقامات 
واش�نگتن تالش می کنند برای کاستن از بار 
فش�ارهای داخلی، کش�ته های عین االسد را 
به جای قربانیان افغانستان و آلمان جا بزنند. 
در ش��رایطی که مقامات امریکا تالش می کردند 
حقایق موبوط به حمله موش��کی ایران به پایگاه 
عین االسد در عراق را وارونه جلوه دهند اما پس 
از درز اخبار تلفات جدی به ای��ن پایگاه، مجبور 
شده اند بخشی از واقعیت را بازگو کنند. هرچند 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا و دیگر مقامات 
این کش��ور به صراحت مدعی بودند که در حمله 
موش��کی ایران به پایگاه عین االسد، هیچ نظامی 
امریکایی آس��یب ندیده اس��ت اما اطالعاتی که 
از س��وی فرمانده��ی مرکزی ارتش این کش��ور 
منتشر ش��ده، حاکی اس��ت تعدادی از نظامیان 
امریکا در این حمله موش��کی زخمی شده اند. به 
گزارش پایگاه دفنس وان، بیل اوربن، سخنگوی 
فرماندهی مرکزی امریکا ش��امگاه پنج  ش��نبه با 
انتش��ار بیانیه ای ضمن تأیید زخمی ش��دن ۱۱ 
نظامی کشورش در جریان حمله موشکی ایران به 
عین االسد گفت:»با آنکه در حمله هشتم ژانویه 
ایران به پایگاه عین االس��د هیچ یک از نیروهای 
ارتش امریکا کش��ته نش��دند اما تعدادی از آنها 
به دلیل آس��یب  های مغزی ناش��ی از اضطراب و 
هیجان ناشی از انفجار    ها تحت درمان قرار گرفته 
و همچنان در ح��ال طی ک��ردن مراحل درمان 
هستند«. س��خنگوی فرماندهی مرکزی امریکا 
همچنین تأکید کرد:»چند روز پس از این حمله 
تعدادی از نیروهای ارتش بنا به احتیاط برای طی 

مراحل درمان از پایگاه هوایی عین االسد به یک 
مرکز پزشکی در شهر لنداش��تول واقع در کشور 
آلمان اعزام و بخش دیگ��ری از نیرو    ها نیز برای 
همین منظور ب��ه پایگاه عریفج��ان در پایتخت 
کویت منتقل شدند«. وی اضافه کرد:»نظامیان 
ما بعد از انجام معاین��ات، هر زمان که برای انجام 
وظیفه شان در سالمت قرار داشته باشند به عراق 
بازخواهند گشت. سالمت و بهزیستی پرسنل، در 
صدر اولویت  های ما قرار دارد«. یک مقام ارش��د 
وزارت دفاع امریکا هم گفته اس��ت که با گذشت 
یک هفت��ه از آن حمله، هنوز برخ��ی از نظامیان 
امریکا عالئم ابتال به ضربه مغزی را نشان می دهند. 
وی در این زمینه گفته است:»ما تازه متوجه این 
مسئله شدیم! « وی گفت که امکان دارد به زودی 

اطالعات بیشتری در این خصوص منتشر شود. 
رسانه های عراقی از همان ابتدای حمله موشکی 
ایران، گزارش داده بودند دهها نظامی امریکایی 
زخمی شده و برای مداوا به کشور اردن و کویت 
فرس��تاده ش��ده اند اما مقامات واشنگتن چنین 

اخب��اری را تکذی��ب کردند و مدعی ش��دند که 
هیچ سرباز امریکایی در این حمله آسیب ندیده 
است. پیش تر رسانه های امریکایی پس از بازدید 
از پای��گاه عین االس��د گفته بودند که خس��ارات 
س��نگینی به این پایگاه وارد ش��ده است. شبکه 
سی ان ان با هولناک توصیف کردن حمله موشکی 
ایران، گزارش داده بود که بعید است کسی در این 
حمله کشته نشده باشد. آنگونه که رسانه    ها اعالم 
کرده اند، خرابی های زیادی ناشی از حمله موشکی 
ایران در عین االسد به وجود آمده است و سربازان 
امریکایی به مدت دو روز مش��غول پاکسازی این 

پایگاه بوده اند. 
 بی خبری والدین سربازان 

اصرار مقامات امریکا به کش��ته نشدن نظامیان 
این کشور، درحالی است که مادر یکی از سربازان 
امریکایی مستقر در عین االسد، نظر متفاوتی دارد. 
مادر یکی از نظامیان امریکایی مستقر در پایگاه 
عین االسد پنج  شنبه شب در سخنانی گفت:»از 
یک هفته پیش از وضع پسرم بی اطالع هستم  و 

مراجعات مکررم به مسئوالن پنتاگون بی نتیجه 
بوده اس��ت«. به گزارش شبکه س��ی اس پَن، وی 
گفت:»من از مسئوالن جویای وضعیت عین االسد 
و پسرم شدم، ولی کس��ی جوابگوی من نیست. 
رسانه های امریکا مدام می گویند که در این حمله 
موشکی به کسی آسیبی نرسیده است، ولی تنها 
فرزندم از ی��ک هفته پیش دیگر ب��ه تماس های 
تلفنی من پاس��خ نمی دهد. نمی دانم که آیا زنده 
اس��ت یا مرده اس��ت«. این مادر امریکایی که با 
بغض صحبت می ک��رد، افزود:»دونال��د ترامپ! 
خدا ت��و را لعنت کند«. بس��یاری از خانواده های 
سربازان امریکایی مستقر در عراق و افغانستان در 
دو دهه گذشته، اعتراضاتی را علیه جنگ افروزی 
در خاورمیانه به راه انداخته و خواهان بازگش��ت 

فرزندان شان شده اند. 
 کشته های عین االسد بین تلفات خارجی 
دولت ترامپ برای سرپوش گذاش��تن بر میزان 
تلفات در پایگاه عین االسد، به روش های دیگری 
روی آورده است تا از بار فشارهای افکار عمومی 
علیه خود بکاهد. تلویزیون االتجاه عراق روز جمعه 
در این باره گ��زارش داد:»رس��وایی های دونالد 
ترامپ همچنان ادامه دارد و از جمله آنها مسئله 
مربوط به پنهان کردن شمار کشته های نظامیان 
امریکایی در پایگاه عین االس��د اس��ت«. بر این 
اساس، رئیس جمهور امریکا کشته های امریکایی 
پایگاه عین االس��د را بین تلفات دیگر پایگاه های 
ارتش امریکا در خارج از این کشور جا زده تا شدت 
بحران و فش��اری که خود را در آن گرفتار کرده 
است بیش��تر نش��ود. در روزهای گذشته، کشته 
شدن نظامیان امریکا در افغانس��تان و آلمان در 
خبرگزاری     ها اعالم ش��ده بود. ب��ا توجه به اینکه 
موج اعتراضات ضد جنگی اخیراً در سراسر امریکا 
شدت گرفته است، کاخ سفید از اعالم آمار واقعی 
تلفات حمله موش��کی ایران واهمه دارد، چرا که 
این مسئله در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 

می تواند به ضرر دونالد ترامپ تمام شود. 

افشای قطره چکانی تلفات  عین االسد 
فرماندهي مرکزي امریکا زخمي شدن 11 امریکایي را در موشک باران ایران تأیید کرد


