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  گزارش  2

  خبر

فردا »انقالب عشرین « دوم عراقی    ها 
علیه امریکا

رئیس جمهور امریکا دی�روز، به فاصله دو روز مان�ده به تظاهرات 
بزرگ عراقی    ها علیه حضور امریکا در کشورش�ان، با برهم صالح، 
همتای عراقی خ�ود گفت وگو کرد. مهم  ترین دس�تور کار این دو، 
آینده حضور  نظامی�ان امریکایی در عراق بود ک�ه البته ترامپ با 
این جواب که »خواهیم دید چه خواهد ش�د« از آن عبور کرد. در 
آستانه این رویداد بزرگ، شهروندان عراقی با شیوه های مبتکرانه 
و ب�ا پیام     هایی خطاب ب�ه امریکایی     ه�ا گفته اند که از کش�ورمان 
خارج ش�وید، قبل از آنکه شکس�ت خورده ش�ما را بیرون کنیم. 
عراقی    ها فردا)جمعه(ی��ک راهپیمایی میلیون��ی در مخالفت با ادامه 
حضور نظامیان امریکایی و تأکید ب��ر ضرورت خروج فوری آنها برگزار 
می کنند، راهپیمایی ای که حدود 18روز  بعد از مصوبه پارلمان عراق 
درباره خروج نیروهای امریکایی برگزار می شود. در آستانه تظاهرات روز 
جمعه ، فعاالن عراقی با شعار »برای وفاداری به خون شهدا، در تظاهرات 
اخراج امریکایی     ها شرکت کنید« خواستار مشارکت گسترده قشر های 
مختلف ملت عراق در این راهپیمایی ش��دند و با شیوه های مبتکرانه 
و با پیام     هایی خطاب ب��ه امریکایی     ها گفته اند که از کش��ورمان خارج 
شوید، قبل از آنکه شکست خورده شما را بیرون کنیم. آنها راهپیمایی 
میلیونی روز جمعه را با عنوان »انقالب عشرین ۲ « یاد می کنند. ثوره 
العشرین )انقالب عشرین( قیام ملی بزرگ 1۹۲۰ عراقی هاست که طی 
آن این کشور ماه     ها شاهد تظاهرات گسترده ضد اشغالگران انگلیسی 
بود. ش��یخ قیس خزعلی، دبیرکل عصائب اهل حق عراق در ویدئویی 
که دیروز منتشر کرد، گفت: »جمعه پیش رو دومین » ثوره عشرین « 
خواهد بود. در عراق ملتی ش��جاع و مقاوم وجود دارند که اشغالگری 
امریکا را شکست دادند. عراق قابل اشغال نیست.«  مقتدی صدر، رهبر 
جریان صدر عراق نیز  سه     شنبه ش��ب با صدور بیانیه ای بار دیگر مردم 
این کشور را به شرکت در تظاهرات »میلیونی« روز جمعه دعوت کرد و 
گفت:»کشورم جای غریبه     ها نیست.« صدر در بیانیه خود تأکید کرد که 
»ملت به پا خاسته و پشتیبان دارد...  صدای ملت مثل غرش شیر است 
که اگر باال برود ظلم و ستم مفسدان ریشه کن می شود. «  محمد محیی، 
سخنگوی گردان های حزب اهلل عراق هم گفته که راهپیمایی میلیونی 
جمعه ، عامل فشار توده های مردم و بیانگر اراده قشرهای مختلف جامعه 
عراق است که سبب تقویت مصوبه مجلس نمایندگان عراق برای اخراج 
نظامیان امریکایی و دیگر نیروهای بیگانه خواهد شد. شبکه السومریه 
عصر دیروز گزارش کرد که تاکنون 6۲ امضا برای تدوین قانون س��لب 

مصونیت نظامیان بیگانه در عراق جمع آوری شده است. 
  ترامپ: ببینیم چه خواهد شد

دیروز در آس��تانه تظاهرات عراقی ها، برهم صالح، رئیس جمهور عراق 
در داووس با دونالد ترامپ مالق��ات و گفت وگو کرد، مالقاتی که البته 
گروه هاي مردمي عراق از پیش درباره آن گفته بودند:» ما بر ضرورت 
تعهد برهم صالح برای عدم دیدار با ترامپ احمق و دار و دسته قاتل او 
تأکید می کنیم و اگر خالف این امر اتفاق افتد، عراقی     ها به دلیل رفتار 
مغایر با اراده ملی و نادیده گرفته شدن خون های پاکی که ریخته شده 
اس��ت، موضع گیری خواهند کرد.«  با این حال، این دیدار دیروز اتفاق 
افتاد و البته محور اصلی آن هم بحث حضور امریکا در عراق بود. ترامپ 
در این مالقات با صالح که در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در 
سوئیس انجام شد، با اشاره تلویحی به مصوبه پارلمان عراق برای خروج 
نظامیان خارجی از این کشور گفت: »ما رابطه خیلی خوبی )با عراق( 
داریم.« او هرچند گفت که تعداد نظامیان امریکایی در عراق به حدود 
5هزار نظامی کاهش یافته ولی درخصوص خروج تعداد بیش��تری از 
نظامیان امریکا از عراق به گفتن این جمله بسنده کرد:» خواهیم دید 
چه خواهد شد.« دفتر ریاست جمهوری عراق در بیانیه ای درباره مالقات 
دو رئیس جمهور گفته که صالح اعالم کرد  بغداد بر لزوم برقراری روابط 
متوازن با تمامی دوستان و هم پیمانان خود بر مبنای احترام به حاکمیت 
ملی آن و همچنین تأمین منافع ملت عراق، تأکید دارد. همزمان، ینس 
استولتنبرگ، دبیرکل پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( در سخنرانی در 
پارلمان اروپا گفته که باید عملیات  آموزشی در عراق با مشارکت اعضای 

ناتو جهت اطمینان از عدم ظهور مجدد نیروهای داعش تقویت شود. 
 اخبار متفاوت از فرمانده حشدالشعبی

یک شبکه خبری نزدیک اسکای نیوز ادعا کرد که سازمان حشدالشعبی 
عراق »ابوعلی البصری « را به عنوان نایب رئیس خود انتخاب کرده است 
ولی سازمان حشدالشعبی عراق در اطالعیه ای شایعه شبکه اسکای نیوز 
درباره تعیین جانشین برای شهید ابومهدی المهندس را تکذیب کرد. با 
این حال، کریم علیوی ، عضو ائتالف الفتح در پارلمان عراق، در گفت وگو 
با »بغداد الیوم« تصریح کرد: »در نشست شورای حشدالشعبی، تصمیم 
گرفته ش��د که »ابوعلی البصری « تصدی ریاست ستاد این سازمان را 

برعهده گیرد و جانشین شهید ابومهدی المهندس شود.«
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 چین جنگ سرد جدید با امریکا را رد کرد
س��فیر چین در امریکا در مراس��می عنوان کرد روابط میان دو کشور 
پیشرفتی تاریخی داشته و وقوع جنگ سرد جدید میان پکن و واشنگتن 
را رد کرد. کوی تیانکای، سفیر چین در واشنگتن گفت که گفت وگوهای 
راهبردی میان دو کشور باید تقویت شود و دیدگاهی منطقی نسبت به 
یکدیگر داشته باشند. به نوشته روزنامه شانگهای دیلی، تیانکای گفت از 
زمان برقراری روابط میان این دو کشور، پیشرفتی تاریخی در مناسبات 
آنها حاصل ش��ده اس��ت. به گفته تیانکای، این روابط دو جانبه منافع 
زیادی برای چین و امریکا داش��ته و به ارتقای سعادت و ثبات جهانی 
کمک می کند. وی همچنین ادعاهای موجود درباره آغاز »جنگ سرد 

جدید« بین دو کشور را رد کرد. 
-----------------------------------------------------
 استقبال سرد عمران خان از میانجیگری ترامپ در کشمیر

دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا در دیدار با عمران خان، نخس��ت وزیر 
پاکس��تان در حاش��یه مجمع جهانی اقتصاد در داووس س��وئیس بر ایده 
میانجیگری میان این دو کش��ور تأکی��د کرد و عمران خان را » دوس��ت « 
خود خواند و دوباره برای ورود امریکا به نزاع کشمیر تالش کرد. به گزارش 
خبرگزاری راشاتودی، ترامپ اظهار کرد: ما درباره کشمیر صحبت می کنیم. 
اگر بتوانیم کمکی کنیم، مطمئناً این کار را خواهیم کرد. ما نظاره گر این نزاع 
بوده و آن را با دقت بسیار زیر نظر داشته ایم. در حالی که عمران خان پیش 
از این آماده پذیرش میانجیگری امریکا در این نزاع بوده، به تازه    ترین تالش 
ترامپ در این راستا پاسخی نداد و به جای پرداختن به این موضوع در این 
نشست، بر مسئله افغانستان متمرکز شد و آن را » مسئله اصلی « دانست و 

یادآور شد که اسالم آباد و واشنگتن در این خصوص با هم اتفاق نظر دارند. 
-----------------------------------------------------

 وعده  سازمان ملل به انجام اولین پرواز درمانی از صنعا
رئیس کمیته عالی کریدور پزشکی انسانی دولت نجات ملی یمن از 
وعده سازمان بهداشت جهانی به انجام اولین پرواز درمانی از فرودگاه 
صنعا برای انتقال 3۰ بیمار یمنی به خارج از کش��ور خبر داد. رئیس 
کمیته عالی کریدور پزشکی انس��انی دولت نجات ملی یمن گفت، 
اگر ائتالف عربی مجدداً برای انتقال بیماران یمنی به خارج از کشور 
مانع تراشی نکند، قرار اس��ت در فوریه آتی نخستین پرواز درمانی از 
صنعا انجام شود. مطهر درویش در گفت وگو با شبکه المسیره تصریح 
کرد:»اگر طی دو س��ال اخیر هیچ پرواز درمانی از صنعا انجام نشده 
به دلیل مس��ائل لجس��تیک نزد کش��ورهای میزبان بیماران یمنی 
نبوده است، بلکه ائتالف س��عودی با انگیزه های سیاسی مانع تراشی 

کرده است.«

تشکیل کابینه لبنان 
صدای معترضان غربگرا را خاموش نکرد 

پس از سه ماه انسداد سیاسی در لبنان، سرانجام نخست وزیر مکلف 
این کشور وزرای کابینه خود را معرفی کرد و این لیست که از همه 
طیف های سیاسی در آن حضور دارند، به تأیید رئیس جمهور رسیده 
است. با این حال، مقامات غربگرا و معترضان باز هم ساز مخالفت 
خود را علیه ترکیب کابینه کوک کرده و همسو با امریکا و عربستان 
س�عودی، دولت جدید را از پیش شکس�ت خورده اعالم کردند. 
به رغم کارش��کنی برخ��ی جریان های سیاس��ی در لبنان، حس��ین 
دیاب، نخس��ت وزیر این کشور سه      شنبه ش��ب پس از توافق با رهبران 
فراکسیون     ها در پارلمان، لیس��ت کابینه خود را اعالم کرد. به گزارش 
ش��بکه المنار، حس��ان دیاب بعد از تش��کیل کابینه جدید این کشور 
تأکید کرد که لبنان در مرحله حساس��ی از تاریخ خود به سر می برد. 
وی تأکید کرد:»دولت جدید ش��امل افراد متخصص و شایسته بوده و 
حضور متوازنی از زنان نیز در آن وجود دارد و دولت جدید، دولت حزبی 
محسوب نمی شود. کابینه جدید تالش می کند خواسته های معترضان 
لبنانی را محقق کند. این دولت در راستای ایجاد قانون جدید انتخابات 
کار خواهد کرد که وحدت ملی را تقوی��ت می کند«. وی همچنین بر 
ضرورت حمایت از ارتش لبنان برای تقویت ثبات این کشور تأکید کرد. 
دیاب تصریح کرد:»من به بازگرداندن اموال به یغما رفته و حمایت از 
فقیران پایبند هستم و از مردم می خواهم که به رشد و شکوفایی کشور 
کمک کنند«. تعداد وزرای کابینه جدید با شخص دیاب، ۲۰ نفر و برای 
اولین بار در تاریخ دولت های لبنان شامل شش زن است. شش وزیر در 
این دولت وابسته به التیار الوطنی الحر، جبران باسیل و رئیس جمهور، 
دو وزیر وابسته به حزب اهلل، دو وزیر وابسته به حزب جنبش امل، دو وزیر 
وابسته به سلیمان فرنجیه، رئیس حزب طیار المرده، دو وزیر وابسته 
به طالل ارسالن، رئیس حزب الدیمقراطی اللبنانی، چهار وزیر وابسته 
به حسان دیاب، یک وزیر وابسته به اللقاء التشاوری و یک وزیر وابسته 

به حزب طاشناق است. 
دولت سابق لبنان به نخست وزیری سعد حریری 3۰وزیر داشت که به 
دلیل اعتراض      ها کابینه جدید کوچک تر شده است. وزرای کابینه جدید 
لبنان اولین جلسه خود را به ریاست میش��ل عون، رئیس جمهور این 
کشور برگزار کردند و عون بر ضرورت کار در زمینه جلب اعتماد مردم 
لبنان و جامعه بین الملل تأکید کرد. به گزارش پایگاه العهد، هدف از این 
جلسه تشکیل کمیته ای جهت آماده کردن بیانیه وزارتی است. پس از 
آماده شدن بیانیه وزارتی که در واقع نقش��ه راه دولت لبنان محسوب 
می شود پارلمان تشکیل جلسه می دهد تا نمایندگان نظر خود درباره 
اعطای رأی اعتماد به دولت جدید را بیان کنند. میشل عون در ابتدای 
جلسه روز گذش��ته خطاب به وزرا اعالم کرد:»باید اعتماد لبنانی      ها را 
جلب کنید و برای تحقق اهداف چه در زمینه مطالبات حیاتی و چه در 
زمینه وضعیت اقتصادی بکوشید«. روزنامه االخبار در گزارشی با اشاره 
به ترکیب کابینه لبنان گزارش داد، به رغم همه حرف های گفته شده 
مبنی بر اینکه این دولت تکنوکرات )فن ساالر( خواهد بود اما دولتی از 

افراد متخصص تشکیل شد. 
 ساز ناکوک غربگرایان 

برخی مقامات سیاس��ی لبنان که همواره به دنب��ال جنجال آفرینی و 
ایجاد بی ثباتی سیاسی هستند، این بار نیز هم صدا با امریکا و عربستان 
س��عودی، کابینه جدید را به باد انتقاد گرفتند. منابع وابسته به حزب 
القوات اللبنانیه، به ریاست س��میر جعجع، در گفت وگو با الجمهوریه 
مدعی شدند، این دولت خالف خواس��ت مردم تشکیل شده و القوات 
معتقد است »سرنوشت تشکیل هر دولتی به همان شیوه سابق، شکست 
خواهد بود«. جریان های غربگرای لبنان از جمله سمیر جعجع و سعد 
حریری، نخست وزیر سابق این کشور که بیشتر به دنبال تأمین اهداف 
واشنگتن و عربستان سعودی در لبنان هستند، تالش های گسترده ای 
انجام داده اند تا دولت وابسته به غرب روی کار بیاورند. از سوی دیگر، 
اولین واکنش معترضان خیابانی به تش��کیل دول��ت جدید، آمدن به 
خیابان ها، بستن مسیرهای اصلی در بیروت و آتش زدن الستیک های 
خودرو بود. آنه��ا در برابر ورودی پارلمان در می��دان النجمه، تجمع و 
اعالم کردند، دولت جدید دولت تکنوکرات نیست بلکه دولتی سیاسی 
است که وزرای آن نقاب های افراد متخصص را به چهره زده اند. برخی 
از معترضان لبنانی که از سوی امریکا و رژیم سعودی پشتیبانی مالی 
می ش��وند با هرگونه دولتی در لبنان مخالف هستند و تالش می کنند 
با ادامه اعتراضات، بحران سیاسی در این کشور همچنان تداوم داشته 
باشد. ماه گذشته یکی از مقامات کاخ س��فید در سخنانی مدعی شده 
بود، تا زمانی ک��ه امریکا با ایران به توافق نرس��د، اعتراضات در عراق و 
لبنان ادامه خواهد یافت و واشنگتن از معترضان در این کشور     ها حمایت 
خواهد کرد. در ماه های اخیر اخبار زیادی درباره حمایت مستقیم امریکا 
و عربستان س��عودی از معترضان عراقی و لبنانی منتشر شده است و 
تعدادی از جریان های نفوذی که در داخل معترضان نفوذ کرده اند، با 
آتش زدن ادارات دولتی و تحریک مردم برای اعتصاب های گسترده، 
سعی در ایجاد ناامنی در لبنان و عراق دارند. امریکا و عربستان به دنبال 
تضعیف قدرت حزب اهلل در لبنان هس��تند و به همین منظور در کنار 
دامن زدن به اعتراضات، فشارهای اقتصادی را به دولت لبنان افزایش 
داده اند تا بتوانن��د برنامه های خود را عملی کنند. این درحالی اس��ت 
که گروه های وابس��ته به حزب اهلل در انتخابات پارلمانی سال گذشته، 
بیشترین کرسی     ها را کسب کردند و کنار زدن این جنبش مردمی، به 

راحتی امکان پذیر نیست. 

نتانیاهو در تقالی کسب مجوز امریکایی
 الحاق غور اردن 

نتانیاه�و  بنیامی�ن  کردن�د  ف�اش  اس�رائیلی  رس�انه های 
ب�رای دس�تیابی ب�ه موافق�ت امری�کا درخص�وص الح�اق 
می کن�د.  ت�الش  کنس�ت  انتخاب�ات  از  قب�ل  اردن  غ�ور 
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه القدس العربی، رسانه های اسرائیلی 
گزارش دادند، بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر اس��رائیل از کاخ سفید 
خواس��ته با الحاق غور اردن به اراضی اشغالی قبل از انتخابات موافقت 
کند.  نتانیاهو سپتامبر اعالم کرد اگر در انتخابات پیروز شود غور اردن 

را به اراضی تحت اشغال اسرائیل ملحق می کند. 
کمیته وزارتی اسرائیل اخیراً اولین جلسات خود را برای بررسی الحاق 
مناطق غور اردن و ش��مال بحرالمیت به اراضی تحت اشغالش برگزار 
کرد. هرچند برخی گزارش ها حاکی از این است که نتانیاهو ترجیح داده 
بررس��ی الحاق غور اردن را به بعد از تصمیم دیوان کیفری بین المللی 
درباره تحقیقات درخصوص جنایت های اس��رائیل علیه فلسطینی     ها 
موکول کند.  همچنین بنی گانتس، رهبر ائتالف آبی و س��فید اخیراً 

متعهد شد بعد از انتخابات، غور اردن را به اراضی اشغالی ملحق کند. 
اما نتانیاهو در جواب وی گفت: اگر     می شد همین حاال این کار را کرد، 

چرا باید تا بعد از انتخابات منتظر بمانیم؟
منطقه االغوار حدود یک سوم مس��احت کرانه باختری را دربر می گیرد. 
اسرائیل همواره بر تصمیمش برای الحاق غور اردن تأکید دارد. فلسطینی     ها 
معتقدند این اقدام راهکار تشکیل » دو کشور « را از بین می برد. مذاکرات 

صلح میان دو طرف از سال ۲۰1۴ متوقف شده است. 

زخم های عین االسد یک به یک سر باز می کند
روزنامه واشنگتن پست نوشت که شمار بیشتری از نظامیان امریکایی برای درمان های پزشکی و معاینات به خارج از عراق منتقل شده اند.

مقامات امریکایی  هم این احتمال را که این رقم در روزهای آینده افزایش یابد، رد نکرده اند

در ت�ازه     تری��ن    گزارش  یک
اعت�رافات امریکا 
درباره تلفات در پایگاه عین االسد، پس از اینکه 
پنتاگون  وجود تعداد بیشتری از زخمی     ها در 
مقایس�ه با رقمی که پیش تر اعالم شده بود را 
تأیید کرد، رئیس جمه�ور امریکا هم گفت که 
عده ای از نیروهای کش�ورش در پی حمله یاد 

شده آسیب سطحی دیده اند. 
پس از پاسخ موشکی ایران به ترور سپهبد شهید 
قاسم س��لیمانی، امریکا اعالم کرده که به کسی 
آسیب نرس��یده اس��ت اما در روزهای پس از آن، 
ناچار به افش��ای خس��ارات مالی و جانی در این 
پایگاه شد. اکنون با گذشت دو هفته، وزارت دفاع 

امریکا )پنتاگون( گفته که عالوه بر 11 نفر زخمی 
که پیش تر اعالم شده بود، افراد بیشتری به خارج 
از کشور اعزام شده اند. روزنامه واشنگتن پست در 
این مورد با اش��اره به اطالعاتی که پنتاگون افشا 
کرده است، نوشت که شمار بیشتری از نظامیان 
امریکایی برای درمان های پزشکی و معاینات به 
خارج از عراق منتقل شده اند.  به نوشته این روزنامه 
امریکایی، مقامات این کشور این احتمال را که این 

رقم در روزهای آینده افزایش یابد، رد نکرده اند. 
در همین رابطه س��تاد فرماندهی مرکزی ایاالت 
متحده امریکا موس��وم به سنتکام بیانیه ای صادر 
کرد و با اع��الم اینک��ه ایمنی و س��المت نیرو    ها 
مهم  ترین دغدغه این نهاد است، اعالم کرد: »ما از 

مراقبت های کادر پزشکی مان قدردانی می کنیم. 
در حال��ی که ارزیابی     ه��ا و درمان     ه��ا ادامه دارد، 
مشخص شده که شمار بیشتری از نیروهای نظامی 
دچار جراحت های احتمالی هستند.«  در ادامه این 
بیانیه آمده است که این افراد برای معاینات بیشتر 
به آلمان منتقل شده اند اما به وضعیت 11 نفری 
که برای درمان به کویت و آلمان انتقال داده شده 
بودند، اشاره ای نشده اس��ت. مقامات امریکا هم 
سه     شنبه شب گفته اند اطالعات بیشتری درباره 

وضعیت این نظامیان در اختیار ندارند. 
 ترامپ: جراحت نظامیان امریکایی در حد 

سردرد بود
همچنین، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا که 

در ساعات نخست بعد از اقدام موشکی ایران تأکید 
کرده بود که جای نگرانی نیست و به کسی آسیب 
نرسیده اس��ت، دیروز در مجمع جهانی داووس، 
نتوانست از پاس��خ دادن درباره وضعیت نظامیان 
کشورش در عین االسد طفره برود و درباره شدت 
جراحات 11 سرباز امریکایی گفت که جراحات آنها 
در حد سردرد است و جدی نیست. وی خبرنگاران 
را برای اطالعات بیشتر به وزارت دفاع ارجاع داد و 
گفت که »جراحات بد« آن چیزی است که قاسم 
سلیمانی سال     ها به وسیله بمب های کنارجاده ای به 

سربازان امریکایی وارد کرده بود. 
با وجودی که امریکایی     ها از همان ساعات نخست 
سعی در پنهانکاری داش��تند اما شواهد موجود 
حاکی از این بود ک��ه واقعیت با آنچ��ه مقامات 

امریکایی سعی در نمایش  آن دارند، فرق دارد.  
پس از حمله به عین االسد پیام یک کاربر توئیتری 
مورد توجه قرار گرفت. وی نوشت: » همسر دوست 
من در عین االس��د بود و پس از حمله موش��کی 
ایران دیگر به تماس     ها پاسخ نمی دهد. من تصور 
می کردم ترامپ حداقل در مورد زندگی سربازان 
ما دروغ نمی گوید.«  سخنان مردی امریکایی در 
یک برنامه زن��ده تلویزیونی گ��واه دیگری بود از 
اینکه ترامپ، مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا و دیگر 
مقامات این کش��ور در حال پنهانکاری هستند. 
وی گفت که از زمان موش��کباران عین االس��د، 
از سرنوش��ت فرزندش اطالعی ندارد و از شدت 
عصبانیت فریاد می زند: »خ��دا ترامپ را لعنت 

کند.«
روزنامه کویتی القبس هم در شماره روز ۲۹ دی ماه 
نوشت که 16 نظامی امریکا که در حمله موشکی 
ایران به پایگاه عین االس��د مجروح شده اند، چند 
روز پیش برای درمان به یکی از بیمارس��تان های 
نظامی منطقه »عریفجان « در جنوب کویت منتقل 
ش��ده اند. مقامات امریکایی به این خبر واکنشی 

نشان ندادند اما آن را تکذیب هم نکردند. 
موضع گیری های مقامات امریکایی باعث ش��ده 
رس��انه های این کش��ور از جمله ش��بکه خبری 
سی ان ان، پرسش های جدی را در مورد شفافیت 

آنچه در عین االسد رخ داده است، مطرح کنند.

دومین اصالحیه فرایند اس�تیضاح ترامپ که 
خواستار دسترس�ی به اس�ناد وزارت خارجه 
امریکا     می شد هم با دیوار بلند جمهوریخواهان 
روبه رو ش�د تا این حزب نش�ان داده باشد که 
قرار نیس�ت به هیچ وجه کوتاه بیاید و امیدوار 
است نه تنها در س�نا پرونده دموکرات  ها علیه 
ترامپ بسته نش�ود بلکه س�نا را مقر حمالت 
جدیدی علیه کمپین انتخابات�ی دموکرات  ها 
کنند. با این حال، نظرسنجی شبکه سی ان ان 
نش�ان می دهد بی�ش از نیم�ی از امریکایی     ها 
مواف�ق اس�تیضاح و برکن�اری رئیس جمهور 
ای�ن کش�ور توس�ط مجلس س�نا هس�تند. 
در سومین نشست محکمه استیضاح دونالد ترامپ 
در نخستین روز جلسات این محکمه، اصالحیه دوم 
چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات در سنای امریکا 
مطرح شد که در آن وزارت خارجه امریکا موظف     
می شد اسناد مربوط به استیضاح را در اختیار سنا 
قرار دهد.  پس از دفاعیات وکالی ترامپ مبنی بر 
اینکه صدور احضاریه برای بولتون و دیگران وجاهت 
ندارد و چرا مجلس نمایندگان، آنها را احضار نکرده 
است، میچ مک کانل خواس��تار رأی گیری درباره 
کفایت بحث درباره این اصالحیه شد که همچون 
اصالحیه نخس��تین با 53 رأی مثب��ت و ۴۷ رأی 
منفی سناتورهای جمهوریخواه و دموکرات مواجه 
و در واقع رد ش��د.  پیش از رأی گیری وال دمینگز 
یکی از مدیران استیضاح که به نمایندگی از مجلس 
نمایندگان در سنا حضور داشت، از این اصالحیه 
دموکرات  ها حمایت کرد و گفت: این ش��اهدان و 
اسناد به درک ما در مورد چگونگی فاش شدن طرح 

رئیس جمهور در زمان واقعی کمک می کنند. 
وی افزود: شهادت آنها از این نتیجه حمایت می کند 
که مقامات ارش��د اوکراینی ماهیت فاسد خواسته 
رئیس جمهور ترامپ را درک کرده اند و افشا می کند 
پمپئو، مایک مولوینی و سایر مقامات ارشد از طرح 
ترامپ اطالع داشته اند و به اجرای آن کمک کرده اند. 

ما درباره تعداد سنگین اس��ناد صحبت نمی کنیم.  
دمینگز ادامه داد: ما درمورد یک مجموعه خاص و 
مجزا از مواد که از سوی وزارت امور خارجه نگهداری 
می شود، صحبت می کنیم؛ اسنادی که وزارت امور 
خارجه قباًل در پاسخ به احضاریه های ما جمع کرده 
است اما هرگز ارائه نش��د. ما می دانیم که این مواد 
وجود دارند، ما می دانیم که آنها مرتبط هستند و ما 
می دانیم که رئیس جمهور به شدت در تالش است 

آنها را پنهان کند. 
آنچه دمینگز خواس��تار ارائه آن به سنا شده است، 
ش��امل برخی اس��ناد و پیام های مبادله شده بین 
مقامات سفارتخانه های امریکا در اوکراین و اتحادیه 
اروپا است که ترامپ ارائه آنها به مجلس نمایندگان 
را ممنوع ک��رده بود.  همچنین آدام ش��ف، رئیس 
کمیته اطالعاتی مجلس نمایندگان امریکا با انتقاد از 
قطعنامه پیشنهادی »میچ مک کانل« رهبر اکثریت 
سنا بیان کرد که »این قطعنامه باید به گردانندگان 
مجلس نمایندگان اجازه دهد که شاهدان خود را 

فراخوانند و سپس رئیس جمهور نیز باید اجازه یابد 
که همان کار را انجام دهد و هرگونه شاهدی را به 

منظور گواهِ نقض فراخواند.«
آدام ش��ف در ادامه افزود: »چرا باید این محاکمه 
متفاوت از هر محاکمه دیگری باشد. پاسخ این است 
که نباید اینطور باشد. اما قطعنامه رئیس مک کانل 

روند محاکمه را معکوس می کند.«
 جلوگیری از حضور خبرنگاران 

سناتور ایالت نیومکزیکو از محدودیت های شدید 
برای مطبوعات در جلسه محاکمه استیضاح دونالد 

ترامپ ، رئیس جمهور امریکا انتقاد کرد. 
 مارتین هاینریک اعالم کرد ممانعت از ورود آزادانه 
خبرنگاران معتبر ب��ه کنگره توانایی آنه��ا را برای 
مصاحبه با قانونگذاران درباره روند استیضاح محدود 
می کند. ای��ن محدودیت     ها ب��ا آزادی مطبوعات، 
حاکمیت خ��وب و قابلیت اطالع رس��انی جامع به 
مردم درباره آنچه نمایندگان منتخ��ب آنها انجام 
می دهند، در تعارض است.  هاینریک در ادامه گفت 

مردم امریکا سزاوار سطحی از شفافیت و دسترسی 
به اطالعات درباره دولت هستند. 

 موافقان استیضاح بیشتر از مخالفان 
نتیجه نظرسنجی جدید مؤسسه »اِس اِس آراِس« 
که  به سفارش شبکه »س��ی ان ان«  انجام شده، 
نشان می دهد 51 درصد از مردم امریکا می گویند 
مجلس س��نا باید ترامپ را استیضاح و از قدرت 
برکنار کن��د. ۴5 درصد نیز مخالف اس��تیضاح 

ترامپ هستند. 
بر این اساس، 6۹ درصد از ش��رکت کنندگان در 
این نظرسنجی خواس��تار حضور شاهدان جدید 
)آنهایی که در جلسات استماع مجلس نمایندگان 
حضور نداش��تند( در جریان جلس��ات بررسی در 
سنا برای شهادت شدند. این رقم به صورت حزبی 
در جم��ع حامیان ح��زب جمهوریخ��واه )حزب 
ترامپ( نی��ز جالب توج��ه اس��ت و ۴8 درصد از 
آنها خواس��تار حضور ش��هود جدید هستند.  این 
تحقی��ق همچنین نظ��ر مخاطب��ان امریکایی را 
درباره بندهای طرح اس��تیضاح ترامپ جویا شده 
اس��ت. بر این اس��اس، 58 درصد معتقد هستند 
ترامپ از قدرت خود برای منافع شخصی سیاسی، 
سوءاستفاده کرده و 5۷ درصد نیز می گویند او در 
مس��یر تحقیقات قانونگذاران اخالل ایجاد کرده 
است.  به نوش��ته س��ی ان ان، این پیمایش، اولین 
نظرسنجی بزرگ تلفنی در ایاالت متحده از زمان 
ارسال طرح استیضاح ترامپ از سوی نانسی پلوسی، 
 رئیس مجلس نمایندگان به سنا است که از تاریخ 
ش��انزدهم تا نوزدهم ژانویه، با حجم نمونه هزار و 
156 امریکایی بزرگس��ال و حاش��یه خطای 3/۴ 
درصدی انجام شده است.  پیش از این نظرسنجی 
دانشگاه »کویینیپاک « با نتیجه ای مشابه، نشان داد 
51 درصد از مردم امریکا از تصویب طرح استیضاح 
ترامپ در مجلس نمایندگان و تبدیل شدن وی به 
سومین رئیس جمهور تاریخ این کشور که استیضاح 

می شود، حمایت می کنند. 

ترامپ گفته برای نوازش تعرف�ه ای اروپاییان ، 
اگر به توافق با آنها نرس�د، جدی است. همین 
باعث ش�د که وزیر امور خارج�ه ایران خطاب 
ب�ه اروپاییان بگوی�د که ب�ا فروخت�ن برجام 
»فقط اشتهای او )ترامپ( را تندتر می کنند.«

ترامپ سه     ش��نبه ش��ب در جمع خبرن��گاران در 
س��وئیس، اروپاییان را به اعمال تعرفه تهدید کرد 
و گفت که اگ��ر توافقی با اروپاییان انجام نش��ود، 
واش��نگتن تعرفه بر خودروهای وارداتی را در نظر 
خواهد گرفت. ترامپ در نشس��ت ساالنه مجمع 
جهانی اقتصاد در داووس گفت: »ما انتظار داریم 
که بتوانیم با اروپا معامله کنیم و اگر آنها معامله ای 
انجام ندهند، ما مطمئناً بس��یار جدی تصممیات 
جدی��د خواهیم گرف��ت.«  پیش از ای��ن، روزنامه 
واشنگتن پست نوش��ته بود که ترامپ اروپاییان را 

تهدید کرده که در صورت عدم همکاری سه کشور 
اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه در ارتباط با برجام، 
بر واردات خودرو از اروپا تعرفه ای معادل ۲5 درصد 
وضع خواهد کرد؛ خبری که البته آنه گرت کرامپ 
کارن باوئر، وزیر دفاع آلمان، به شکل غیرمستقیم 
آن را تأیید کرد و گفت:» این موضوع به نسبت آنکه 
ش��ما آن را چطور فرموله کنید ی��ک بحث یا یک 
تهدید تلقی می ش��ود.«  حاال محمدجواد ظریف 
با اش��اره به تهدید قبلی اروپاییان از طرف ترامپ، 
خطاب به آنها نوشته است: » هشدار دادم که این کار 
فقط اشتهای وی )ترامپ( را تندتر می کند.«  ظریف 
در توئیتر نوشته اس��ت: »  از گفتن اینکه »من که 
گفته بودم«، پوزش می خواهم، وقتی که سه کشور 
اروپایی، هفته گذشته باقی مانده برجام را با هدف 
فرار از تعرفه های ترامپ فروختند، هشدار دادم که 

این کار فقط اشتهای وی را تندتر می کند.« او ادامه 
می دهد:» اروپا پس از آن فروش شرافت خود و از 
دست دادن جایگاه اخالقی و حقوقی خود، با یک 
تهدید تعرفه ای دیگر روبه رو شده است. برای اروپا 

بهتر است که حاکمیت خود را اعمال کند.«
دیروز همچنین »جفری سکز « مشاور ویژه آنتونیو 
گوترش، دبیرکل سازمان ملل نیز در مسائل مربوط 
به توسعه پایدار، در مصاحبه با فرانس ۲۴ از عملکرد 
اروپا در قبال توافق هسته ای با ایران، انتقاد کرد و 
گفت:» به گونه ای غم انگیز، کش��ورهای اروپایی 
عملکردی منفعالنه در دفاع از برجام داش��ته اند. 
« وی افزود: »ایران به شدت تحت تأثیر تحریم های 
اقتصادی امریکا اس��ت، حال آنکه اروپایی     ها هیچ 
کاری )برای مقابله با این رون��د( انجام نداده اند.« 
 وی در این باره افزود: واقعیت این اس��ت که اروپا 

باید صدای خود را پی��دا کند و ب��ه امریکا بگوید 
دست از قلدری بردار. ما طالب توافق جهانی با ایران 
هس��تیم و چنانچه تو این را نمی خواهی، مشکل 

خودت است. 
 آنکارا همکاری نمی کند

منابع خبری گزارش داده اند دولت امریکا به دنبال 
وضع جریمه سنگین علیه یک بانک ترکیه ای است 
که به نقض قوانین امری��کا در زمینه تحریم های 
ایران متهم شده اس��ت. به گزارش فارس، »مولود 
چاووش اوغل��و« وزی��ر ام��ور خارج��ه ترکیه روز 
چهارشنبه بار دیگر بر مخالفت آنکارا با تحریم های 
واشنگتن علیه تهران تأکید کرد و در حاشیه اجالس 
داووس گفت:» ترکیه در تحریم های امریکا علیه 
ایران مشارکت نمی کند...  ما نمی خواهیم عراق به 

]صحنه[ درگیری ایران و امریکا بدل شود.«
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ظريف: اروپايیان اشتهای ترامپ را تندتر کردند


