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خروج اسب تروای امریکا 
از اتحادیه اروپا

مجلس اعیان بریتانیا چهار   شنبه شب گذش��ته الیحه دولت برای اجرای 
برگزیت و خ��روج بریتانیا از اتحادی��ه اروپا را بع��د از اصالحاتی در مورد 
شهروندان ساکن اروپا در بریتانیا بعد از اجرای برگزیت، به تصویب رساند. 
مجلس عوام دو هفته قبل این طرح را تصویب کرده بود و بعد از تصویب 
مجلس اعیان تنها کاری که از سوی بریتانیا باقی مانده امضای ملکه این 
کشور بود که این کار هم روز بعد انجام شد. در طرف مقابل، چارلز میچل به 
همراه اورسوال فن درلین، رئیس شورای اروپا و رئیس کمیسیون اروپا، روز 
جمعه توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را امضا کردند تا طرف اروپایی هم 
جدایی بریتانیا از این اتحادیه را تأیید کرده باشد. به این ترتیب، همه چیز 
آماده شده تا بریتانیا از 31 ژانویه یا یک هفته بعد به صورت رسمی از اتحادیه 
اروپا خارج شود و شراکتی را به هم بزند که ش��روع آن به 59 سال قبل و 
زمانی بازمی گردد که بریتانیا نخستین درخواست خود را برای عضویت در 
این اتحادیه مطرح کرد که در آن زمان به نام اتحادیه اقتصادی اروپا یا بازار 

مشترک اروپایی خوانده    می شد. 
خروج بریتانیا از اتحادیه با امضای رس��می ملکه بریتانیا و مقامات ارشد 
اتحادیه اروپا حتمی شده و بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، سرانجام 
به وعده خود عمل کرد و این کشور را در مسیری بی بازگشت برای خارج 
شدن از اتحادیه قرار داد و حاال همه می خواهند بدانند که بعد از این چه 
خواهد شد. قرار است طبق توافق انجام شده بین دو طرف، بریتانیا بعد از 
31 ژانویه دوره گذار کوتاه مدت 11 ماهه ای را سپری کند که تا 21 دسامبر 
2020 طول خواهد کشید و در این مدت کوتاه هرچند که در اتحادیه اروپا 
عضویت ندارد اما عضو بازار مشترک این اتحادیه باقی می ماند تا معاهدات 
تجاری جدیدی را با اتحادیه امضا کند. مشکلی که از همین حاال نمودار 
شده، این است که طبق قانون مصوب برگزیت، این مدت دیگر قابل تمدید 
نخواهد بود اما طرف اروپایی معتقد است که رسیدن به توافق جامع تجاری 
با بریتانیا در این مدت کوتاه تقریباً غیر ممکن است. از طرف دیگر، ساجد 
جاوید، وزیر دارایی بریتانیا، به شرکت های بریتانیایی هشدار می دهد که 
چندان دل به این دوره گذار خوش نکنن��د، چون دیگر هماهنگی وجود 

نخواهد داشت و بریتانیا »فرمانبردار قانون آنها نخواهد بود.«
این هشدار جاوید از حاال به نگرانی های فعاالن اقتصادی بریتانیا دامن زده، 
به خصوص بخش های بزرگ مثل صنایع خودروسازی و مواد غذایی که 
فعاالن این حوزه    ها می ترسند نبود هماهنگی باعث باال رفتن قیمت حمل 
و نقل و کاال   ها شود. از سوی دیگر، وضعیت اقتصادی بریتانیا حتی در این 
یکی دو ماه اخیر هم چندان مساعد نبوده است. رشد اقتصادی بریتانیا در 
ماه نوامبر و قبل از برگزاری انتخابات زودهنگام دسامبر به منفی 0/3 درصد 
رس��یده بود و مرکز آمار انگلیس اعالم کرد که برای نخستین بار از سال 
2012، رشد اقتصادی در بسیاری از بخش های مهم اقتصادی بریتانیا یا در 
سطح صفر درصدی یا منفی است. تحلیلگران مؤسسه کپیتال اکونومیکس 
به خصوص وضعیت صنایع خودروسازی بریتانیا را مورد اشاره قرار دادند 
که به شدت متأثر از برگزیت شده و به همین علت در ماه نوامبر شاهد رشد 
منفی 1/7 درصدی بود. این آمار   ها و امواج منفی ناشی از برگزیت چیزی 
نبود که کسی و حتی خود بوریس جانسون انتظارش را نداشته باشد و باید 
گفت که هشدار ساجد به فعاالن اقتصادی بریتانیا و اینکه می گوید برخی 
از ش��رکت های بریتانیا در دوره گذار زیان خواهند دید، گویای روزهای 
سخت تری برای اقتصاد اروپا است. با این وجود، بریتانیا به هر قیمت شده 
باید خود را آماده مواجهه با این روزهای س��خت کند اما جدایی بریتانیا 
برای اتحادیه اروپا نه تنها به معنای دوره س��خت جدایی اس��ت بلکه به 
معنای شروع دوره ای است که این اتحادیه می تواند با انسجام بیشتری به 
حیات خود ادامه دهد. زمانی را باید به یاد آورد که بریتانیا برای نخستین 
بار درخواست عضویت را در اتحادیه اقتصادی اروپا کرده بود و شارل دو 
گل، رئیس جمهور وقت فرانسه، با این درخواست مخالفت کرده بود زیرا 
معتقد بود که بریتانیا اسب تروای امریکا در اتحادیه اروپایی خواهد بود. 
تاریخ نشان داد که قضاوت او درست بود و حاال با برگزیت، این اتحادیه اروپا 

است که از شر اسب تروای امریکا راحت می شود. 
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اشرفغنی:برایکاهشنیروهایامریکاییآمادهایم
رئیس جمهور افغانس��تان گفت وی به همتای امریکایی اش گفته است 
که افغانس��تان برای کاهش نظامیان امریکا تا یک سوم نیرو های حاضر 
آمادگی دارد.  به نوش��ته نیویورک تایمز، اشرف غنی در حاشیه نشست 
داووس گفت که به دونالد ترامپ گفته است دولت افغانستان آماده کاهش 
بیش��تر نظامیان امریکا تا تعداد 4 هزار نفر حدود یک سوم تعداد کنونی 
است. اشرف غنی امیدوار است ایاالت متحده در آنچه وی آن را یک توافق 
ش��تابزده می بیند که به طالبان مشروعیت می بخشد، تجدیدنظر کند و 

بگذارد دولت تحت حمایت واشنگتن خودش کارش را انجام دهد. 
-----------------------------------------------------

 تالشامریکابرایاستقرارنظامیدرجهان
وزیر دفاع امری��کا از آمادگی خود برای ش��روع باز اس��تقرار نظامیان 
امریکایی در سراسر جهان طی سال جاری میالدی خبر داد.  به گزارش 
رویترز، مارک اسپر گفت: »اگر بخواهم یک تاریخ برای پایان بازنگری 
قرار دهم می خواهم بگویم که در ابتدای س��ال مال��ی آینده از هر نظر 
در ش��رایط بهتری قرار داریم. پس ما می خواهیم سریعاً اقدام کنیم.« 
 امریکای التین و آفریقا مناطقی هستند که امریکا قصد دارد استقرار 
نظامیان خود را بیش از دیگر مناطق مورد بازنگ��ری قرار دهد. با این 

وجود هنوز تصمیمات نهایی اتخاذ نشده است. 
-----------------------------------------------------

 تکذیبشایعهشهادتعالمهزکزاکی
ابراهیم موسی، س��خنگوی جنبش اس��المی نیجریه در پیام      هایی در 
صفحه توئیتر این جنبش نوش��ت: برخالف ش��ایعه      ها مبنی بر اینکه 
عالمه ابراهیم زکزاکی دبیرکل جنبش اسالمی نیجریه که به صورت 
غیرقانونی بازداشت شده، جان باخته است، ما به عموم مردم می گوییم 
این داستان      ها ساختگی اس��ت و نباید به آنها توجه کرد. از این رو ما از 
جامعه بین المللی می خواهیم فش��ار      ها را به دولت نیجریه درخصوص 
ایجاد شرایطی برای دسترسی پزشکان و معاینه او و در نهایت آزادی اش 

از زندان افزایش دهند. 
-----------------------------------------------------

 کویتمشارکتدرترورشهیدسلیمانیراانکارکرد
وزارت خارجه کویت روز جمعه، محمد ایرانی، سفیر جمهوری اسالمی 
ایران در کوی��ت را فراخواند و مراتب اعتراض به دلیل آنچه س��خنان 
فرمانده هوافضای س��پاه پاس��داران اعالم ش��ده، به وی ابالغ شد.  به 
نوشته خبرگزاری رسمی کویت، »خالد الجاراهلل« معاون وزیر خارجه 
کویت، اعتراض دولت این کشور به س��خنان فرمانده هوا فضای سپاه 
پاسداران انقالب اس��المی در خصوص اینکه پایگاه »علی السالم« در 
کویت، در عملیات در نزدیکی فرودگاه بغداد، مشارکت داشته است، 

اعتراض کرد. 
-----------------------------------------------------
 ارتشس�وریهبیش�ترمناطقمرزیباترکیهوع�راقرادر

اختیاردارد
سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه در دیدار با گئر پدرسون، فرستاده 
ویژه سازمان ملل در امور سوریه اعالم کرد کرد که ارتش سوریه کنترل 
بیشتر مناطق هم مرز با ترکیه و عراق را به دست گرفته است. پدرسون 
نیز تأکید کرد که مردم عادی در ادلب هزینه باالیی برای عملیات نظامی 

در این بخش از سوریه می پردازند. 

اروپا و امریکا آماده دوئل تعرفه ای 
باامض�ایتواف�قدولتامریکاب�اچین،ح�االدونال�دترامپروی
اروپ�امتمرکزش�دهاس�توتهدیدکردهاس�تدرص�ورتاعمال
تعرف�هاروپاییهارویش�رکتهایفناوریامریکا،واش�نگتنهم
تعرفههای�یب�رخودروه�ایاروپاییمیبن�ددکهمعنای�شعماًل
خاموشکردنموتورای�نصنعتخواهدبود.حاالس�فیرآلماندر
امریکاهمزبانبازک�ردهودرجوابگفتهاس�تک�هاتحادیهاروپا
درصورتوضعتعرفههایبیش�ترتوس�طامریکاب�هاعمالتعرفه
علیهآنکشوردستخواهدزد؛س�خنانیکهنشانمیدهددونالد
ترامپدربح�ثمنافعمالیاقتصادمتحدودوس�تنمیشناس�د.
بماندک�هچش�ماوبهچی�ناس�تواتحادی�هاروپابهخص�وصاز
نظرب�ارمالیکهب�رایامریکادرناتودارد،موجودیس�رباراس�ت.
بعد از آنکه دونالد ترامپ روز چهار    شنبه در داووس سوئیس ضمن تکرار 
تهدید خود گفت در صورت عدم توافق اروپا با یک توافق تجاری، تعرفه    هایی 
تا 25 درصد علیه واردات خودرو از اروپا وضع خواهد کرد، سفیر آلمان در 
امریکا هم در مقابل تأکید کرد اتحادیه اروپ��ا در صورت وضع تعرفه های 
بیشتر توسط امریکا به اعمال تعرفه علیه آن کشور دست خواهد زد.  امیلی 
هابر، سفیر آلمان در امریکا گفت: اتحادیه اروپا از نظر اقتصادی مانند امریکا 
قدرتمند است و به هرگونه تعرفه بیشتر که امریکا وضع کند با تعرفه های 
خود علیه محصوالت امریکایی پاسخ خواهد داد.  هابر در مراسمی در مرکز 
مطالعات راهبردی و بین الملل گفت اتحادیه اروپا »با همان ابعاد و طریق« 
پاس��خ خواهد داد.  در این مراسم، فیلیپ اتین، س��فیر فرانسه در امریکا 
گفت اتحادیه اروپا برای حل و فصل خصومت    ها با امریکا بر سر یارانه های 
هواپیمایی و مالیات دیجیتال از طریق مذاکره فشار خواهد آورد.  وی هشدار 
داد تشدید تعرفه های تالفی جویانه به اقتصاد دو کشور صدمه خواهد زد. 

عالوه بر ترامپ، اس��تیون منوچین، وزیر خزان��ه داری امریکا هم همان 
چهار    ش��نبه در حاش��یه نشس��ت داووس گفت: »اگر اروپایی بخواهند 
بر ش��رکت های دیجیتالی امریکا مالیات ببندند، ما نیز بر ش��رکت های 
خودروس��ازی آنها مالیات خواهیم بست«، فرانس��ه در نظر دارد مالیات 
3درصدی بر درآمدهای شرکت های دیجیتال اعمال کند. این قانون برخی 
شرکت های دیجیتال امریکایی، به ویژه شرکت های اینترنتی گوگل، آمازون 
و فیس بوک را نیز شامل خواهد شد.  بر اساس آمارهای کمیسیون اروپا، 
حدود 29 درصد از صادرات خودروی این قاره در سال 201۸ به امریکا بوده 
است. ایاالت متحده در این سال 37میلیارد دالر خودرو از اروپا وارد کرده 
است.  از سوی دیگر، شرکت های اروپایی در سال 201۸ از طریق واحدهای 
تولیدی خود در ایالت های مختلف امریکا، به ویژه کارولینای جنوبی، آالباما، 
می سی سی پی و تنسی 3 میلیون خودرو تولید کرده اند که معادل 27 درصد 

از کل تولید خودرو امریکا در همین سال بوده است. 

ادامه اقدامات ضد ایرانی واشنگتن 
در قالب محدودیت سفر به امریکا

درپیترورفرماندهفقیدس�پاهقدسواعم�المحدودیتهایی
ب�رایت�ردداتب�اعایران�یدرمرزه�ایامری�کاوکان�ادا،یک
مأمورم�رزیازصدوردس�توریدرای�نرابطهخبردادهاس�ت.
پیش تر، ابالغ فرمانی درباره بازجویی و بازداشت اتباع ایرانی در مرزهای 
امریکا به دنبال ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی تکذیب شده بود با 
این حال، شبکه خبری سی بی  اس پنج شنبه ش��ب اعالم کرد که یک 
مأمور مرزی امریکایی در این مورد اطالعاتی در اختیار »لن ساندرز« 
وکیل مهاجرت قرار داده اس��ت. این ش��واهد حاکی از آن است که به 
مرزبانان امریکایی در مرزهای کانادا دستور داده شد که در پی تحوالت 
منطقه غرب آسیا، افراد ایرانی تبار را متوقف ومورد بازجویی قرار دهند. 
دست کم، اداره مرزی س��یاتل این دس��تور را دریافت کرده است. بر 
همین اس��اس، مأموران مرزی »پیس آرک« در مرز کانادا با امریکا از 
ایرانی تباران سؤاالتی درباره تروریس��م پرسیده اند. ساندرز همچنین 
گفت که مأمور دیگری در پیس آرک، این موضوع را تأیید کرده است. 
همچنین برخی گزارش     ها حاکی از این است که مأموران امریکایی در 
مرز کانادا موظف ش��ده اند تا از مس��افران متولد ایران بازجویی کنند. 
این اقدام واکنش انتقادی حدود 70 نماینده کنگره را به دنبال داشته 
است.  واشنگتن در دیگر اقدام ضد ایرانی، چهار    شنبه گذشته اعالم کرد 
که اتباع ایران دیگر مجاز به دریافت روادید تجارت و س��رمایه گذاری 
 E-2 و E-1 در امریکا نخواهند بود. به این ترتیب، از این پس ویزاهای
که مخصوص بازرگانان و س��رمایه گذاران اس��ت، برای ایرانی     ها صادر 
نمی شود. این اداره دلیل تصمیم جدید را پایان عهدنامه مودت ایران و 
امریکا در 3 اکتبر 201۸  اعالم کرده است.  وزارت خارجه امریکا به این 
محدودیت    ها هم بسنده نکرد و به افسران اداره مهاجرت و گذرنامه اعالم 
کرده است که می توانند درخواست صدور روادید گردشگری برای زنان 
باردار را چنانچه تشخیص دهند س��فر آنها ممکن است با هدف وضع 
حمل و کسب شهروندی امریکا برای نوزادشان باشد رد کنند آیین نامه 
جدید از روز جمعه 24 ژانویه اجرا می شود و شامل درخواست روادید 

گردشگری، درمانی و دیدار با دوستان و اعضای خانواده خواهد شد. 

سيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده
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خواس�تاراخ�راجنظامی�انخارج�یازخاک
کشورشانشدند؛تظاهراتیکهرهبرانعراقی
آنراهمهپرس�یعلیهاش�غالگرانخواندهو
خواهاناحترامبهحفظحاکمیتملیشدهاند.
راهپیماییعراقیه�اچنانگس�تردهبودکه
رسانههایغربیهمنتوانستندبهراحتیازکنار
آنعب�ورکنندوعظم�تاینم�وجمردمیرا

بازتابدادند.
پس لرزه های ترور سردار قاسم سلیمانی، فرمانده 
سابق سپاه قدس ایران و همرزمانش پس از گذشت 
سه هفته همچنان امریکا را مي لرزاند. پس از طرح 
تصویب پارلمان ع��راق مبنی بر خ��روج نیروهای 
امریکایی، این بار نوبت مردم بود تا عزم جدی خود 
را برای بیرون راندن اشغالگران نشان دهند. مردم 
عراق از قشر     ها و طیف های مختلف از جمله شیعیان، 
سنی     ها و مسیحیان روز جمعه از اولین ساعات صبح 
با حضور در خیابان های بغداد، پایتخت این کشور، 
برای نه گفتن به امریکا قیام کردند و خواستار بیرون 

کردن نظامیان امریکایی شدند. 
عالوه بر مردم بغ��داد، دهها هزار نفر از ش��هرهای 
دیگر ع��راق به پایتخ��ت آم��ده بودند ت��ا انزجار 
خود را از تح��رکات مخرب امریکا در کشورش��ان 
نش��ان دهند. ش��بکه المیادین روز جمعه گزارش 
کرد:»ش��رکت کنندگان در تظاهرات میلیونی در 
بغداد، پالکاردی بزرگ در دست داشتند که روی آن 
خطاب به نظامیان امریکایی نوشته شده بود»عراق 
را ترک کنید تا زنده بمانی��د«. تظاهرات کنندگان 

عراقی با در دست داش��تن پالکارد    هایی با عبارت 
»امریکا از ع��راق بیرون برو« و »م��رگ بر امریکا« 
و »مرگ بر اس��رائیل « خش��م و نفرت خ��ود را به 
اش��غالگران نش��ان دادند و از گروه ه��ای مقاومت 
در این کش��ور حمایت کردند. به گزارش ش��بکه 
روسیا الیوم، ش��رکت کنندگان در تظاهرات پرچم 
عراق را در دست داشتند و برخی نیز عروسک های 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا را با خود حمل 
می کردند. در این تظاه��رات، تعدادی از معترضان 

پرچم امریکا را به آتش کشیدند. 
 اگرخارجنشوند...

صفاء التمیمی، سخنگوی گردان های سرایاالسالم 
عراق گفت که مردم این کشور با حضور در خیابان ها، 
یک همه پرس��ی علیه حضور نیروه��ای امریکایی 
برگزار کردن��د. به گزارش العال��م، التمیمی تأکید 
کرد:»تمامی ناظران و آزادگان جهان تظاهرات امروز 
و پیام آن را دنبال می کنند. هرکسی که روی تجزیه 
عراق و ایجاد تفرقه میان مردمش س��رمایه گذاری 
کرده است، در توهم به س��ر می برد«. او گفت:»اگر 
نیروهای اش��غالگر امریکایی از عراق خارج نشوند، 
گزینه های دیگر مطرح خواهد شد«. یکی از سران 
عشایر عراق که در راهپیمایی دیروز شرکت داشت 
به ش��بکه االتجاه گفت:»با مش��ارکت میلیونی در 
تظاهرات امروز می خواهیم انقالب بیستم )انقالب 
عشرین1920( را تکرار کنیم. امریکا و دیگر بیگانگان 
باید بدون قید و شرط عراق را ترک کنند. جهانیان 
بدانند ما مخالف حضور امریکا در کشور هستیم. آنها 
باید کشور ما را ترک کنند. ان شاءاهلل به امریکا درسی 
خواهیم داد که هرگز فراموش نکند«. پیش تر قیس 
الخزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق عراق هم روز 
چهار    شنبه در سخنانی گفته بود:»راهپیمایی روز 

جمعه، تکرار انقالب عشرین خواهد بود«. عراقی    ها 
در سال 1920 میالدی در اقدامی ملی برای بیرون 
راندن نیروهای اشغالگر انگلیس از کشورشان به پا 
خاستند و روز جمعه برای دومین بار علیه اشغالگران 
قیام کردند. امریکا در ماه های اخیر با دل بستن به 
معترضان و امید داشتن به اعتراضات عراق به دنبال 
ایجاد بی ثباتی سیاسی و ناامنی در عراق بود، قیام 
روز جمعه عراقی    ها می توان��د اولتیماتوم به امریکا 

باشد تا خاک عراق را ترک کند. 
این تظاهرات به درخواس��ت مقت��دی صدر، رهبر 
جریان صدر برای پایان دادن ب��ه حضور امریکا در 
عراق برگزار و با استقبال گروه های سیاسی مختلف 
روبه رو شده اس��ت که آنها نیز به نوبه خود از مردم 
عراق خواس��ته بودند در این تظاه��رات حضوری 
گسترده و باشکوه داشته باشند. رهبران سیاسی و 
فرماندهان نظامی عراق در هفته های اخیر خواهان 
خروج هر چه فوری نیروهای امریکایی از کشورشان 
شده اند ولی مقامات واش��نگتن مدعی هستند که 
قصدی برای خروج از خاک عراق ندارند. فرماندهان 
حشدالشعبی بار    ها هش��دار داده اند که در صورت 
ممانعت واشنگتن برای خروج، برای بیرون راندن 

اشغالگران به زور متوسل خواهند شد. 
همهگزینههاياخراجرويمیزاست

رهبران جریان های سیاس��ی عراق هم در واکنش 
به قیام میلیونی عراقی    ها علیه اشغالگران، از امریکا 
و متحدانش خواس��تند ع��راق را ترک ک��رده و به 
حاکمیت ملی این کشور احترام بگذارند. به گزارش 
بی بی س��ی، مقتدی صدر در پیامی که در اجتماع 
میلیونی تظاهرکنندگان در بغداد قرائت شد، تأکید 
کرد که تمام��ی راهکارهای سیاس��ی، اقتصادی و 
مردمی برای اخ��راج نیروه��ای امریکایی از خاک 

عراق در پیش گرفته خواهد شد. صدر خاطرنشان 
کرد:»مهم  ترین خواسته ملت عراق و همه جریان    ها 
بسته شدن پایگاه های نظامی، توقف کامل پروازهای 
جنگی و جاسوسی ارتش امریکا و ممنوعیت ورود 
و خروج نیروهای امریکایی به خاک عراق اس��ت«. 
هادی العام��ری، رئیس ائتالف الفتح نیز با اش��اره 
به تظاهرات میلیونی، از دولت امریکا خواس��ت به 
خواسته مردم عراق برای خروج از این کشور احترام 
بگذارد. به گزارش السومریه نیوز، هادی العامری در 
بیانیه ای گفت:»مردم عراق خواس��ته خود را برای 
خروج نیروهای امریکایی از عراق در پی تظاهرات 
میلیونی که بغداد شاهد آن بود، اعالم کردند و دولت 
امریکا باید به خواسته و اراده مردم احترام بگذارد«. 
او در ادامه از مقتدی صدر برای دعوت از مردم جهت 
ش��رکت در این تظاهرات قدردانی کرد و افزود:»از 
تمامی گروه های میهن دوس��ت که حضور نظامی 
امریکا در عراق را رد کردند تشکر و تأکید می کنیم 
که ما همچنان می توانیم امنیت و حاکمیت عراق را 
حفظ کنیم«. به گزارش پایگاه بغداد الیوم، همچنین 
برهم صالح، رئیس جمهور عراق تأکید کرد که ملت 
عراق بر حق حاکمیت کشورش��ان اص��رار دارند و 
دوس��ت ندارند که تمامیت ملی و سرزمینی عراق 
نقض شود. قیس الخزعلی هم با مخاطب قرار دادن 
ترامپ گفت:»حضور میلیونی مردم روش��ن و پیام 
مردم مخالف نیز واضح بود و اگر با اراده خود خارج 
نش��وید برخالف میل تان خارج خواهید شد و این 
وعده مقاومت است«. آیت اهلل سیدعلی سیستانی، 
مرجع عالی دینی عراق ب��ر وحدت ملی و تمامیت 
سرزمینی این کشور تأکید و مخالفت خویش را با 
هرگونه هتک حرمت به این دو ارزش اعالم کرد. در 
بیانیه مرجع عالی دینی عراق که روز گذشته از سوی 
احمد صافی، در خطبه های نماز جمعه کربال خوانده 
شد، آمده است:»هیچ توجیهی برای نقض تمامیت 
ملی و حاکمیت عراق از هر شخص و گروهی تحت 

هر بهانه ای وجود ندارد.«
 آتشدرپرچمامریکا

قیام عراقی    ها علیه امریکا، بازتاب گس��ترده ای در 
رس��انه های منطق��ه و جهان داش��ت. خبرگزاری 
رویترز با اش��اره به تظاهرات گس��ترده مردم عراق 
نوش��ت:»هزاران عراق��ی در دو نقطه ش��هر بغداد 
پایتخت عراق به درخواست رهبران سیاسی عراقی 
به خیابان     ها آمدند و علیه حضور نظامیان امریکایی 
در خاک این کشور شعار سر دادند«. شبکه سی ان ان 
در بخش خب��ری خود در بازت��اب راهپیمایی ضد 
امریکای��ی در ع��راق گ��زارش داد:»میلیون    ها نفر 
در عراق دس��ت به تظاهرات ضد امریکایی زدند«. 
شبکه بی بی س��ی که همواره اخبار ضد امریکایی 
در منطقه را سانس��ور کرده و وارونه جلوه می دهد، 
این بار نتوانست چشمان خود را به روی واقعیت    ها 
ببندد و در گزارش��ی درباره اعتراض��ات عراقی    ها 
نوشت:»جمعیت عظیمی از مردم عراق خیابان های 
پایتخت بغداد را اشغال کردند تا از امریکا درخواست 
کنند خاک عراق را ترک کند«. شبکه الجزیره نیز 
بخش های مختلف این مراس��م را به صورت زنده 
پوشش داد. در تصاویری که الجزیره مباشر پخش 
کرد، ش��رکت کنندگان در این تظاهرات میلیونی، 
پرچم امریکا را به آتش کش��یدند. روزنامه سوزجو 
ترکیه در پایگاه اینترنتی خ��ود در خبری با عنوان 
راهپیمایی میلیونی در کشور همسایه علیه امریکا 
نوش��ت:»بغداد امروز ش��اهد یک��ی از بزرگ ترین 
راهپیمایی های هفته های اخیر بود و تعداد زیادی 
از مردم این کش��ور در پاسخ به مراجع عالی قدر که 
خواهان اجتماع یک میلیون نفری علیه امریکا شده 
بودند برای اعتراض به حضور امریکا در عراق دست 

به تظاهرات زدند.«

اتحادی�هاروپااعالمک�ردهکهفرآین�داجرای
مکانیس�محلاختالفموس�ومبه»مکانیسم
ماش�ه«رادربازهزمانیبلندمدتتریازآنچه
دربرج�امپیشبین�یش�ده،اجرای�یخواهد
کرد.ظاه�راًاینتعدی�لموض�عدرواکنشبه
هش�دارهایپیدرپیای�رانازجملههش�دار
دربارهخ�روجازانپیتیانجامش�دهاس�ت.
در حالی که امریکا پی درپی بر طبل تحریم های ایران 
می کوبد و وزارت خزانه  داری امریکا روز پنج  شنبه هم 
شش شرکت و دو فرد را به فهرست تحریم های خود 
علیه ایران اضافه کرد، اروپاییان مشی محتاطانه تری 
مقابل ایران در پیش گرفته اند. روز پنج  شنبه وزارت 
خزانه داری امریکا یک فرد ایرانی به نام علی بایندریان 
و یک ش��هروند چینی را به دلیل ارتب��اط با صنایع 
پتروشیمی ایران به فهرست تحریم      ها اضافه کرد و 
نام چهار شرکت در هنگ کنگ ثبت و یک شرکت 
چینی و یک ش��رکت دیگر در امارات متحده عربی 
هم به خاطر ادامه هم��کاری با ایران در فهرس��ت 
تحریم     ها قرار گرفتند. مایک پمپئ��و، وزیر خارجه 

امریکا بالفاصله بع��د از اعالم تحریم های جدید ، در 
توئیتر بار دیگر شرکت      ها و کش��ور     ها را تهدید کرد 
در صورت همکاری با ایران تحریم خواهند ش��د. او 
در توئیتر با بیان اینکه »کارزار فشار حداکثری علیه 
ایران ت��ا زمان تغییر رفتار این کش��ور ادامه خواهد 
یافت«، تأکید کرد: »اگر ش��ما فعالیت های رژیم را 

تسهیل کنید، تحریم خواهید شد.«
در اروپا اما،  مقام های اروپایی مسیری محتاطانه تر در 
پیش گرفته اند. »جوزپ بورل« کمیسیونر سیاست 
خارجی اتحادی��ه اروپا دیروز از تمدی��د بازه زمانی 
مکانیسم حل اختالف در برجام خبر داد؛ موضعی که 
وال استریت ژورنال درباره آن نوشته که اروپایی های 
حاضر در توافق هس��ته ای قصد دارند ضرب االجل 
حل اختالف برجام و به تبع آن احیای تحریم های 
شورای امنیت را به تعویق بیندازند. بورل با صدور 
بیانیه ای بعد از انجام مشورت با تروئیکای اروپایی 
حاضر در برجام گفت: »در تاریخ چهاردهم ژانویه، 
نامه ای از وزرای خارجه آلمان، فرانس��ه و انگلیس 
دریافت کردم، مبنی بر ارجاع دادن نگرانی خود از 

اجرای تعهدات برجامی ایران به کمیسیون مشترک 
که به تبع آن مکانیسم حل اختالف فعال شد.« او با 
این حال، ضمن اشاره به تأکید مجدد تمام طرف های 
برجام بر حفظ ای��ن توافق، توضی��ح داد: »به رغم 
اختالف نظر بر سر شرایط، این توافق وجود دارد که 
زمان بیشتری برای ]مکانیسم حل اختالف[ به دلیل 

پیچیدگی مسائل موجود، نیاز است. به همین دلیل 
زمان بندی تمدید ش��د.«  این مقام اروپایی با بیان 
اینکه چارچوب زمان بندی فرایند مکانیس��م حل 
اختالف تمدید ش��د، افزود: »همگی توافق کردند 
مباحثات را در سطح کارشناسی برای رفع نگرانی      ها 
حول اجرای ]تعهدات[ هسته ای و همچنین اثرات 
گس��ترده تر خروج امریکا از برجام و اعمال مجدد 
تحریم ها  ادامه دهند.«  وال استریت ژورنال در تفسیر 
این موضع بورل به نقل از دیپلمات های اروپایی این 
طور شرح داده که تا زمانی که ایران برنامه هسته ای 
خود را بیش از این گس��ترش ندهد، اروپایی      ها به 
سمت بازگرداندن تحریم های بین المللی و از بین 
بردن توافق هسته ای حرکت نخواهند کرد. انتظار 
می رود نخستین جلسه کمیسیون مشترک برای 
بررسی اختالفات طرف های برجام اواسط تا اواخر 
فوریه )اوایل تا نیمه اسفند( برگزار شود. این در حالی 
است که بر اساس برجام، این جلسه می بایست ظرف 
15 روز بعد از فعال سازی س��از و کار حل اختالف، 

یعنی اوایل بهمن برگزار      می شد. 

تعدیلموضعبعدازهشدارهايایران

اروپا سرعت اجرای مکانیسم ماشه را آهسته کرد

روسیه تهدید امریکا به ترور قاآني را غیرقابل قبول خواند
مس�کودرب�ارهتهدی�دامری�کاب�رایترور
س�ردارقاآنیفرماندهس�پاهقدسهش�دار
دادهوگفت�هچنی�نتهدیدهاییخ�ارجاز
قانونوخارجازعرفهس�تندونمایندگان
کش�ورهایمس�تقلبهس�ادگیحقسخن
گفت�نازآنراندارن�د.س�خنگویوزارت
امورخارج�هایرانهمگفتهکهس�خناناین
مقاموزارتامورخارجهامریکاعلنیس�ازی
رس�میوپردهبرداریآش�کارازتروریس�م

هدفمندودولتیایاالتمتحدهامریکااست.
به گزارش اسپوتنیک، ماریا زاخارووا، سخنگوی 
وزارت امور خارجه روسیه گفت:» تهدیدات برایان 
هوک، نماینده ویژه ایاالت متحده در امور ایران در 
خصوص فرمانده جدید یگان ویژه قدس س��پاه 
پاسداران انقالب اسالمی ایران، قابل قبول نیست. 
زاخارووا گفت: » یک بار دیگر می گویم که برای ما 
این موارد )چنین اظهاراتی( غیرقابل قبول است. 
برای ما این )تهدیدات( بیانیه   هایی خارج از قانون 

و خارج از عرف هستند که نمایندگان کشورهای 
مستقل به س��ادگی حق س��خن گفتن از آن را 
ندارند.« برایان هوک، مسئول امور ایران در وزارت 
خارجه امریکا گفته که س��ردار قاآنی در صورت 
کش��تن امریکایی   ها در انتظار سرنوشت سردار 
سلیمانی باش��د. نماینده ویژه ایاالت متحده در 
امور ایران افزود: ایاالت متحده به حمایت از مردم 
ایران ادامه خواهد داد و خاطرنشان کرد: ایرانیان از 
وجود رژیم فعلی در این کشور رنج می برند. هوک 

توضیح داد: اگر قاآنی همان راه کشتن امریکایی    ها 
را طی کند، پ��س همان سرنوش��ت در انتظار او 
خواهد بود. سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت 
خارجه ایران هم گفته که با تهدید امریکا به ترور 
س��ردار قاآنی »اینک، پس از رژیم صهیونیستی 
امریکا دومین رژیمی است که رسماً اعالم می کند 
امکانات دولت و نیروهای مس��لح خ��ود را برای 
اقدامات تروریس��تی به کار گرفته و در آینده نیز 

ادامه خواهد داد.« 

اتحادیه اروپا هم برگزیت را امضا کرد
پسازتأییدنهاییبرگزیتدرپارلمانانگلیسدرروزچهارشنبه،
تأییدملکهانگلیسدرروزپنجشنبه،وامضایاینتوافقازسوی
رئیسشوراورئیسکمیسیوناروپادرروزجمعه،همهچیزبرای
خروجانگلیسازاتحادیهاروپاازنظرقانونیآمادهش�دهاس�ت.
به گزارش فارس، رئیس شورای اروپا روز جمعه در حساب توئیتری خود 
از امضای توافق برگزیت بعد از تصویب این توافق در پارلمان انگلیس 
خبر داد.  »چارلز میچل« رئیس ش��ورای اروپا اف��زود: امروز به همراه 
»اورسوال فن در لین « رئیس کمیسیون اروپا، توافق خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپا را امضا کردیم. امور به طور اجتناب ناپذیری تغییر می کنند 
اما دوستی ما باقی می ماند. ما فصل جدیدی را با شرکا و متحدان مان 
آغاز می کنیم.  نمایندگان پارلمان انگلیس روز چهار    شنبه توافق انگلیس 

با اتحادیه اروپا برای اجرای »برگزیت « را به تصویب نهایی رساندند. 
روز پنج  شنبه نیز ملکه انگلیس آن را مورد تأیید نهایی قرار داد. 

به نوش��ته پایگاه اینترنتی شبکه اس��کای نیوز، معاون سخنگوی کاخ 
»باکینگهام « روز پنج  شنبه اعالم کرد »الیزابت دوم « ملکه انگلیس، با 
امضای الیحه توافق خروج از اتحادیه اروپا، آن را به قانون تبدیل کرد. 

انگلیس قرار اس��ت روز 31 ژانویه 2020 از اتحادیه اروپا خارج ش��ود. 
انگلیس نخستین کشوری است که از این اتحادیه خارج می شود. 

سال 201۶ اکثر نظرسنجی های قبل از همه پرسی از رأی مردم بریتانیا 
به ماندن در اتحادیه اروپا حکایت داشتند، اما با شمارش آرای صندوق     ها 
بعد از برگزاری همه پرسی، نتیجه به شکل دیگری رقم خورد و دولت 

مجبور شد شرایط الزم برای خروج از اتحادیه اروپا را فراهم کرد. 
نخست وزیر انگلیس با استقبال از تصویب قوانین مربوط به خروج این 
کشور از اتحادیه اروپا گفت کشورش از خط پایان برگزیت عبور کرده 
است و اکنون به صورت یکپارچه پیش خواهد رفت و سال های تفرقه را 
پشت سر خواهد گذاشت.  وی افزود: »اکنون دولت می تواند بر آینده ای 
روشن و هیجان انگیز با بیمارستان     ها و مدارسی بهتر، خیابان هایی امن تر 

و گسترش فرصت     ها به هر چهار گوشه کشور تمرکز کند.«
دیروز )چهارشنبه( با تصویب نهایی قوانین مربوط به توافق انگلیس با 
اتحادیه اروپا در پارلمان این کشور، بریتانیا یک گام دیگر برای خروج از 

این اتحادیه در روز 31 ژانویه  نزدیک شد. 
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