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  گزارش  2

  خبر

اصرار بر اشغالگری امریکا 
و اراده مردم عراق

اقدامات پرشدت امریکا در سه ماه گذشته در عراق و منطقه، با وجودی که 
خسارت های قابل توجهی بر کشور و ملت های منطقه تحمیل کرده، در نقطه 
اوج خود به اقدام تروریستی فرماندهان اصلی مبارزه با داعش و نابودی آن 
منتهی شد که شهادت سردار فرماندهی نیروی قدس و جانشین فرماندهی 
حشدالش��عبی عراق )ابومهدی مهندس( را در پی داشت. این گستاخی و 
نقض حاکمیت ملی عراق و تروریسم دولتی از سوی امریکا، اولین آثار خود 
را در آگاه سازی و بصیرت مردم عراق و ایران و منطقه به جا گذاشت. شهادت 
این فرماندهان، چنان اثری بر آحاد جامعه ایرانی و سپس عراق داشت که 
همه آنچه تا آن روز برای امریکا پتانسیل سازی کرده بودند، در واکنش های 
گوناگون ویران شد. جامعه شیعیان عراق که اولین هدف اصلی امریکا در کل 
عراق محسوب   می شد و بر واگرایی و آشوب و نابود کردن مؤلفه های قدرت 
شیعه در عراق متمرکز ش��ده بود، به خود آگاهی ملموس بین گرو ه های 
مقاومت از ماهیت سیاست های امریکا و همگرایی برای واکنش رسید. اوج 
واکنش اولیه در عراق با سیل جمعیت بی سابقه در طول دهها سال با فراخوان 
رهبران مقاومت به تظاهرات ثوره العشرین الثانیه در روز جمعه تجلی پیدا 
کرد که به لحاظ مفهومی یادآور قیام 1920 شیعیان عراق و مراجع عراق در 
مقابل اشغالگران انگلیسی بود و مردم عراق به خوبی آن را درک می کنند. در 
حالی که مبانی قانونی در پارلمان و سپس اقدامات اجرایی و رایزنی از سوی 
نخست وزیر عراق و حضور قیام گونه و رفراندوم اخراج توسط مردم این کشور 
در حال اجراست و یک اراده قدرتمند را برای ر  هایی از شرارت و اشغالگری 
و غارت و ویرانی امریکا در عراق نشان می دهد، مقامات امریکایی و ترامپ، 
تا به حال تقابل غیر طبیعی و خط و نش��ان را از خود بروز می دهند. امریکا 
که اساساً از هیچ کشور اشغالی خارج نشده، عراق را نیز به دلیل مزیت های 
ژئوپلتیک و خیرات و ثروت های عظیم نفتی و اقتصادی،  قصد از دست دادن 
ندارد و لذا ب��ا صراحت و خارج از هرگونه قاعده توافق��ی، از عزم خود برای 
باقیماندن در این کشور سخن گفته است. ترامپ و دیگر مقامات امریکایی با 
چماق سرگردنه نشینی و مصادره اموال عراق در بانک های امریکایی یا الزام 
به پرداخت هزینه های ساخت سفارت و  پایگاه  های نظامی امریکا از سوی 
دولت عراق یا به کارگیری سیاست تحریم و مجازات اقتصادی، اجباری بودن 

حضور خود را در عراق اعالم می کنند. 
در واقع امریکا که در ماهیت سیاست های جهانی و مناسبات با کشورها، 
تنها به شرایط و سازوکارهای تضمین کننده غارت این کشور  ها و تسلط بر 
همه مؤلفه های منافع ملی آنها فکر می کند، علناً و خارج از هرگونه رفتار 
متعادل، چیزی به نام حق حاکمیت و رعایت حقوق دولت   ها و ملت   ها را به 
رسمیت نمی شناسد.  تظاهرات عظیم جمعه در عراق، که پشتوانه قدرتمند 
سیاستمداران عراقی است، به اقدامات حکومتی و پارلمانی برای اخراج امریکا 
سرعت بخشیده ولی مقامات امریکایی که خشم و حضور باشکوه مردم عراق 
را مشاهده کرده اند، در البی های پنهان با شبکه های نفوذ خود در ساختار  ها 
یا گروه های سیاسی و به ویژه کرد  ها و سنی ها به دنبال اختالل در روند اخراج 
نظامیان تروریست امریکایی و یا تقلیل این اراده به عناوین پوششی و فرعی 
هستند. واقعیت این است که با افتادن پرده از جنایات و سیاست   ها و اقدامات 
و اهداف امریکایی در عراق و آگاهی گسترده مردم این کشور و به موازات 
آن مطالبه گری مبارزه با فساد و ناکارآمدی در ساختارهای رسمی، همه 
سرمایه های اجتماعی ساخته شده در 20 سال گذشته در عراق و شبکه های 
نفوذ و شرکت های امنیتی و اقتصادی خود را نیز در خطر می بینند و به همین 

دلیل، چنگ و دندان برای باقیماندن نشان می دهند. 
یک نکته اساسی در سیاست های امریکایی و موضوع اراده اخراج امریکا از 
عراق که در این کشور گسترده شده، این است که هرگونه فشار یا اقدامات 
ضدبش��ری و تحریم علیه مردم و دولت عراق، منجر به همبستگی بیشتر 
و پیوند عمیق تر عراق و ملت های منطقه خواهد ش��د و بر خس��ارت های 
راهبردی امریکا خواهد افزود.  لذا رها کردن سیاس��ت اصرار امریکا برای 
باقیماندن در عراق که خسارت های مالی، حیثیتی، ژئوپلتیک، تلفات انسانی 
از نظامیان تروریست امریکا و شکس��ت  جدیدی برای آنها ثبت می کند، 

بهترین و کم هزینه   ترین گزینه در مقابل ترامپ و کاخ سفید است. 
جوهر و ماهیت نظام استکباری و اس��تعماری امریکا و غرب را ملت های 
منطقه، هر یک جداگانه لمس کرده و چشیده اند و از تمامی ملت های منطقه 
که به مرز خودآگاهی و بصیرت نزدیک شده یا نظام های سیاسی سرکوبگر 
ندارند، سیلی های جداگانه ای بر امریکا خواهند نواخت که چهره امریکا در 

قرن بیست ویکم و جایگاه آن را در نظم جهانی خواهد ساخت. 
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کرهشمالیموشکبالستیکدوربرداتمیمیسازد
وزیر دفاع امریکا گفته که کره ش��مالی مش��خصاً در حال ساخت یک 
موشک بالستیک دوربرد با قابلیت حمل کالهک اتمی است. مارک اسپر 
در پاسخ به سؤالی درباره ارزیابی امریکا از تهدید پیونگ یانگ و احتمال 
رونمایی از یک سالح استراتژیک در اندیشکده مطالعات بین المللی و 
استراتژیک گفت: »حداقل می توانم بگویم که آنها یک برنامه تحقیق و 
توسعه تهاجمی دارند. ما از کار    هایی که آنها دارند انجام می دهند آگاه 
هستیم. در رأس این اقدامات، کره شمالی در حال تالش برای ساخت 
یک موشک دوربرد بالستیک با قابلیت حمل کالهک اتمی است. این 

چیزی است که ما با دقت در حال رصد آن هستیم.«
-----------------------------------------------------

امریکا20هزارنیرویجدیدبهخاورمیانهفرستادهاست
فرمانده نیروهای مرکزی امریکا می گوید که در هشت ماه گذشته، بیش 
از 20 هزار سرباز به خاورمیانه اعزام شده اند. روشن نیست که این نیرو    ها 
تا چه مدتی در خاورمیانه باقی می مانند. به گزارش ایسنا، ژنرال فرانک 
مک کنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایاالت متحده امریکا )سنتکام( 
گفته که ارتش ایاالت متحده در هشت ماه گذشته نیرو    هایی به خاورمیانه 
فرستاده که » برای مدتی نامعلوم « در آنجا خواهند ماند. ژنرال مک کنزی 
بر عرشه یک ناو جنگی هنگامی که به دریای سرخ رسیده بود، خطاب به 
ملوانان و سربازان دریایی امریکا گفت: همه چیز به تحوالت بعدی وابسته 

است و هیچ معلوم نیست شما تا چه مدتی در اینجا خواهید ماند. 
-----------------------------------------------------

پنتاگونهمچنانداعشراتوانامیداند
وزارت دفاع امریکا اعالم کرد به رغم فش��ار ای��االت متحده و نیروهای 
ارتش افغانستان، داعش توانایی انجام حمالت نه تنها در این کشور بلکه 
در جنوب آسیا و آسیای مرکزی را دارد. در گزارش پنتاگون آمده است 
که افراد وابسته به گروه تروریستی داعش به رغم فشار ایاالت متحده و 
نیروهای ارتش افغانستان، توانایی انجام حمالت نه تنها در این کشور 

بلکه در جنوب آسیا و آسیای مرکزی را دارند. 
-----------------------------------------------------

تقدیرتلآویوازنمازسعودیبرقربانیانهولوکاست
آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از شخصیت سعودی 
و هیئت همراه وی که بر قربانیان هولوکاست نماز خواندند، قدردانی کرد 
و در توئیتی نوشت: » این همان اسالم حقیقی است. برادری میان ادیان 
دلیل همه خوبی هاست.« ادرعی در توئیتی دیگر عکس محمد العیسی، 
وزیر دادگستری پیشین عربس��تان و دبیرکل انجمن جهان اسالم را 
منتشر کرده که از » اردوگاه مرگ آشویتس « دیدن کرد. ادرعی در ادامه 
مدعی شد: » این اقدام پیام تسامح و برادری میان ادیان است.« محمد 
بن عبدالکریم العیسی، دبیرکل انجمن جهان اسالم و وزیر دادگستری 
پیشین عربستان به تازگی در بازدیدی از اردوگاه آشویتس اعالم کرد 
که بازدید حدود 60 تن از مس��ئوالن مذهبی یا انجمنی جهان از این 
اردوگاه یک وظیفه مقدس و یک افتخار بزرگ است. او در هنگام اقامه 
نماز در نزدیکی یادبود آشویتس که به یاد بیش از یک میلیون نفر که 

اکثر آنها یهودی بودند و در این اردوگاه نابود شدند، تعظیم کرد. 

فلسطینی ها: 
اجازه اجرای معامله قرن را نمی دهیم 

قص�درئیسجمه�ورامریکاب�رایرونمای�یازمعامل�هقرنطی
روزهایآینده،واکنشگروههایفلسطینیرادرپیداشتهاست.
تش�کیالتخودگرداناعالمکردکهدول�تامریکاهیچصحبتی
باایننهاددرخصوصمعاملهقرننداش�تهاست؛جنبشحماس
همهش�داردادکهاج�ازهاجراییش�دناینط�رحرانمیدهد.
در شرایطی که گروه های فلسطینی و کشورهای جهان اسالم مخالفت خود 
را با طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا برای حل مناقشه فلسطین، 
موس��وم به »معامله قرن « اعالم کرده اند، واشنگتن در تصمیم خود برای 
رونمایی از این طرح، مصمم اس��ت. ترامپ گفته است که احتماالً قبل از 
سفر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به واشنگتن از این 
طرح رونمایی می ش��ود. او همچنین مدعی شد که با طرف فلسطینی یا 
همان تش��کیالت خودگردان درباره این طرح به صورت خالصه صحبت 
کرده و در آینده بیش��تر صحبت خواهد کرد. نبیل ابوردینه، سخنگوی 
تش��کیالت خودگردان در واکنش ب��ه اظهارات ترامپ اع��الم کرد:»وی 
نه به صورت خالصه و نه به صورت مفصل درباره این طرح با تش��کیالت 
خودگردان صحبتی نداشته است«. بر اساس گزارش سایت صدی البلد، 
وی افزود:»موضع فلسطین درباره رد تصمیم های ترامپ پیرامون قدس، 
دیگر قضایا و تمام آنچه مربوط به معامله قرن می شود، مشخص است«. 
جنبش حماس هم در واکنش به طرح واش��نگتن درباره فلسطین اعالم 
کرد:»هر طرح یا پروژه ای که از حقوق ما در سرزمین مان یا مقدسات مان 
بکاهد، اجرایی نخواهد شد و تمام تالش      ها برای اجرای این معامله بر صخره 
مقاومت ملت ما و ایس��تادگی اش خواهد شکس��ت«. این جنبش تأکید 
کرد:»این ملت فلسطین است که سرنوشت خود را با انقالب، مبارزه مشروع 

و ایمان مطلق به عادالنه بودن مسئله فلسطین مشخص خواهد کرد.«
در این طرح جنجالی که یک طرفه و به نفع صهیونیست     ها است، شناسایی 
اسرائیل به عنوان دولت یهودی، خلع سالح غزه و شناسایی قدس به عنوان 
پایتخت رژیم صهیونیستی، مطرح شده و منافع فلسطینی     ها نادیده گرفته 
شده است. تالش ترامپ برای رونمایی از این طرح حتی از سوی کشورهای 
اروپایی هم حمایت نش��ده اس��ت و آنها از طرح راهکار دو دولتی حمایت 
می کنند اما معامله قرن هرگونه تشکیل دولت فلسطینی را رد کرده است. 
فلسطینی     ها بار     ها هشدار داده اند که با هرگونه طرحی که تشکیل دولت 
فلسطین را به رسمیت نشناخته باشد، مخالفت خواهند کرد. رونمایی از 
معامله قرن می تواند به تشدید تنش     ها در فلسطین و منطقه منجر شود، چرا 
که در این طرح بخش های زیادی از کرانه باختری قرار است به سرزمین های 
اشغالی ملحق شود، اقدامی که می تواند انتفاضه دیگری را رقم بزند. دونالد 
ترامپ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا سعی دارد با رونمایی از 
معامله قرن، نظر البی صهیونیستی »آیپک « را برای حمایت مالی از کمپین 
خود جلب کرده و زمینه را برای پیروزی در انتخابات فراهم کند.  از سوی 
دیگر، هرچند بنیامین نتانیاهو مدعی شده است که کرانه باختری رود اردن 
را به سرزمین های اشغالی الحاق می کند، اما بر اساس نتایج یک نظرسنجی، 
تنها 35 درصد از صهیونیس��ت      ها ب��ا الحاق این منطقه موافق هس��تند. 
به گزارش روزنامه عاروتص ش��وع، نتایج نظرس��نجی انجام شده آژانس 
نظرسنجی »میگدام « که روز جمعه منتشر شد نشان می دهد 30درصد از 
شرکت کنندگان در این نظرسنجی با این تصمیم مخالف بوده و 35 درصد 
نیز در این خصوص نظری نداشتند. برابری نسبی موافقان و مخالفان این 
طرح از دو دستگی شدید میان اسرائیلی     ها بر سر این تصمیم حکایت دارد. 

 احضارخطیبقدس
رژیم صهیونیس��تی در راستای تش��دید محدودیت     ها در قدس اشغالی، 
خطیب این ش��هر را ب��رای بازجویی احضار ک��رده اس��ت. پلیس رژیم 
صهیونیستی روز       شنبه با ورود ناگهانی به خانه شیخ عکرمه صبری، خطیب 
مسجد االقصی در ابالغیه ای او را برای بازجویی به مرکز پلیس فراخواند. 
به گزارش سایت فلسطین الیوم، خطیب االقصی می بایست طبق ابالغیه 
یادشده در مرکز پلیس حاضر شود. سربازان رژیم صهیونیستی همچنین 
در پیامی به ش��یخ عکرمه اعالم کرده اند که به مدت چهار ماه از ورود به 
مس��جداالقصی خودداری کند. پیش تر،  رژیم صهیونیستی طی حکمی 
ش��یخ صبری را به بیان اظهارات ضد اسرائیلی در خطبه های نماز جمعه 
متهم کرده بود تا جایی که ش��یخ صبری به دستور رژیم صهیونیستی به 
مدت یک هفته از حضور و اقامه نماز  جمعه در مسجداالقصی منع شد اما 
روز جمعه، شیخ عکرمه صبری، با بی تفاوتی به ابالغیه رژیم صهیونیستی، 
نماز روز جمعه را در آنجا اقامه کرد. به گزارش شبکه المسیره، محمدعلی 
الحوثی، رئیس کمیته عالی انقالب یمن و عضو شورای عالی سیاسی یمن 
وابسته به انصاراهلل موضع رژیم صهیونیستی درباره خطیب مسجداالقصی 

را بیانگر ترس و اضطراب این رژیم دانست. 

پیشروی ارتش سوریه در  ادلب و حلب
منابعس�وریازش�روععملیاتارتشس�وریهدرغ�ربحلب
علیهتروریس�تهاوگش�ودنجبههجدیدیعلی�هتکفیریها
همزمانبانبردجنوبش�رقیادلبخب�رمیدهند.طیعملیات
ارتشس�وریهافرادمس�لحازدوشهرکس�مکهوخوینالشعر
درغ�رباس�تانادل�بعقبران�دهش�دندوواحده�ایارتش
س�وریهتوانس�تندپایگاههایخودراپ�سبگیرن�دوهمچنین
درغربش�هرحل�بهمحمل�ه20ف�ردمس�لحرادف�عکنند.
به گزارش فارس، پایگاه خبری روس��یاالیوم نیروهای ارتش سوریه با 
پیشروی در دو محور جنوب و جنوب شرق استان ادلب  در شمال سوریه 
توانستند راه خود را برای ورود به دروازه شرقی شهر راهبردی » معره 
النعمان « باز کنند.  روس��یا الیوم به نقل از یک منبع گفت: »نیروهای 
ارتش سوریه تنها سه کیلومتر تا بزرگراه بین المللی )M5( دروازه شرقی 
شهر معره النعمان فاصله دارند.«  این منبع ادامه داد: »ارتش سوریه روز 
جمعه شهرک الدیر الشرقی را در محور معره النعمان و دو روستای معر 

شمارین و کریسیان در جنوب استان ادلب به کنترل خود درآورد.«
خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( هم در این باره گزارش داد: »واحدهای 
ارتش سوریه روستاهای السمکه، التح و الدیر الشرقی در جنوب شرق 
استان ادلب را پس از درگیری با تروریست های جبهه النصره که از روز 
پنج  شنبه به این منطقه حمله کرده بودند از آنها پس گرفتند و تلفات 

جانی و تجهیزاتی به آنها وارد کردند.«
همچنین »یوری بورینکوف«، رئیس مرکز آشتی طرف های درگیر در 
سوریه و وابسته به وزارت دفاع روسیه روز جمعه با اشاره به اینکه منطقه 
کاهش تنش در س��وریه شاهد تعداد بی س��ابقه ای حمالت گروه های 
مسلح بوده اس��ت، افزود: »اما ارتش سوریه توانس��ت افراد مسلح را از 
شهرک های سمکه وخوین الشعر بیرون کند و وضعیت در خطوط مقدم 

دفاعی به آنچه در 22 ژانویه 2020 بود بازگشت.«
ارتش سوریه عملیات گسترده ای را در غرب حلب علیه تروریست    ها آغاز 
کرده است و بر مرکز اکثار البذار و برخی ساختمان    ها در اطراف محله 
جمعیه الزهرا مسلط شده است.  همزمان جنگنده های سوری مواضع 
تروریست    ها را در غرب حلب به ش��دت بمباران کرده اند که بر اثر آن 

شماری از مواضع و استحکامات تروریست    ها نابود شده است. 
تروریس��ت    ها مانع از خروج غیرنظامیان از مناطق تحت کنترل خود 
به سوی مواضع ارتش سوریه طی روزهای گذشته شده اند تا از آنها به 

عنوان سپر انسانی استفاده کنند. 
استان ادلب سوریه به همراه مناطق اطراف آن بر اساس توافق آستانه 
چهارم بین ایران، روس��یه و ترکیه جزو مناطق کاهش تنش به شمار 
می رود. مطابق این توافق، مقابله با گروه های تروریستی مانند داعش 
و جبهه النصره )شاخه س��وری القاعده( در هر نقطه ای از سوریه امری 

ضروری است حتی در مناطق کاهش تنش. 

ترکش  موشک های عین االسد در کاخ سفید
جوبایدن:سادهسازیهایترامپتنفرانگیزاست

هادیمحمدی

آخری�نروای�ت   گزارش  یک
دف�اع وزارت
امریکاکهبعداز17روزاعالمکرده34نظامی
امریکاییدرموش�کبارانپایگاهعیناالسد
آسیبدیدهاند،نهتنهاابهاماترادرموردابعاد
اینحملهبیشترکرده،بلکهموجیازانتقادهای
داخلیامریکارابهدنبالآوردهاست.منتقدان
ترامپدرکشاکشاس�تیضاحترامپ،اورابه
دروغگوی�یوالپوش�انیمته�ممیکنن�د.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا قصد داشت با ترور 
سپهبد شهید قاسم سلیمانی پلی به سمت انتخاب 
دوباره اش بزند، ولی حاال با آشکار شدن پنهانکاری 
و دروغگوی��ی درباره تلف��ات س��ربازان امریکایی 
موشک باران عین االسد با واکنش های تندی روبه رو 
شده است. وزارت دفاع امریکا )پنتاگون( دیروز بعد 
از دو هفته کش وقوس جدید     ترین روایت خود از آمار 
مجروحان حمله موشکی ایران به پایگاه عین االسد 
را اعالم کرد، آماری که نه تنها نهایی نیس��ت، بلکه 
ابهام    ها و تردید    ه��ا درباره روایت دونال��د ترامپ از 

آس��یب های حمله موش��کی ایران را بیشتر کرده 
است. به گفته جاناتان هافمن، سخنگوی پنتاگون 
1۷ س��رباز پس از مداوا ترخیص شده و برای ادامه 
خدمت به عراق اعزام شده اند. هشت سرباز هم که 
به آلمان منتقل ش��ده بودند برای ادامه معالجه به 
امریکا منتقل شده اند. این آمار در شرایطی منتشر 
ش��د که فرماندهی مرکزی امریکا )سنتکام( هفته 
گذشته اعالم کرده بود که پس از این حمالت، فقط 
11سرباز امریکایی دچار ضربه مغزی شده و تحت 
مداوا قرار گرفتند. چند روز بعد، ارتش امریکا اعالم 
کرد که تعداد بیشتری برای مداوا به خارج از عراق 
اعزام شده اند. نش��ریه امریکایی »ُوکس« با کنایه 
به پنهانکاری مقامامت امریکایی نوشت: »نخست 
تلفاتی نبود. سپس 11 نفر از اعضای ارتش زخمی 

شدند. حاال 3۴ نفر.«
 ترامپبهدرگیریباایراندامنزد

رئیس جمهور امریکا که در نخستین واکنش پس از 
این حمالت کوشیده بود شرایط را عادی جلوه دهد ، 
پس از مدتی با درز اطالعاتی از وضعیت عین االسد 

گفت که تعدادی از نظامیان دچار سردرد شده اند. 
کارال بَب، مجری شبکه »صدای امریکا« در مصاحبه 
با بخش فارسی این شبکه گفت که ترامپ و مارک 
اسپر، وزیر دفاع از اینکه چه آسیب     هایی به نظامیان 
این کشور در جریان حمله به پایگاه عین االسد وارد 

شده، خبر نداشتند. 
تالش بب در دفاع از ترامپ نتوانست مانع انتقادهای 
ش��دید از ترامپ ش��ود. جو بایدن یک��ی از رقبای 
انتخاباتی رئیس جمهور امریکا در همایشی انتخاباتی 
در نیوهمپشایر وی را هدف انتقاد قرار داد: »همین 
هفته، او )ترامپ( صدمات وارد شده به آن نظامیان 
شجاع را که در عراق هدف حمله موشکی ایران قرار 
گرفته بودند نادیده گرفت. او گفت آنها فقط سردرد 
گرفته اند. این حرف های او است نه حرف های من..  
اینکه او این مسئله را اینقدر ساده می بیند به نظرم 
واقعاً تنفرانگیز اس��ت.«  بایدن همچنین گفت که 
حدوداً 300 هزار نظامی امریکا با اختالل استرس 
پس از س��انحه از جنگ های برون مرزی امریکا به 

کشورشان برمی گردند. 

الیزاب��ت وارن، نامزد دموکرات انتخابات ریاس��ت 
جمهوری 2020 امریکا هم در صفحه توئیتر خود 
نوشت: »ترامپ به درگیری با ایران دامن زد، سپس 
جراح��ات نیروهای مان را پنه��ان و کوچک نمایی 
کرد. این وحشتناک اس��ت.«  وارن تأکید کرده که 
در صورت انتخاب به عن��وان رئیس جمهور امریکا 
به جنگ    هایی که عامل چنین ش��رایطی هستند، 
پایان خواهد داد. کری��س مورفی، نماینده مجلس 
سنای امریکا دیگر چهره امریکایی بود که به اقدامات 
ترامپ و نزدیکانش واکنش نش��ان داد و در توئیتر 
نوشت: »ایران به ما حمله کرد و 3۴ امریکایی زخمی 
شدند. دولت این موضوع را پنهان کرد تا ادعا کند 
بازدارندگی علیه ایران را احیا کرده است. کارشان 
از این لحاظ که تنش زدایی کردند درس��ت بود، اما 
برای توجیه آن نباید ماجرا را جعل می کردند.«  بیل 
پسرل، نماینده دموکرات طی نامه ای از مقام های 
پنتاگون خواس��ت اطالعات بیش��تر درباره تلفات 
حمله موشکی ایران ارائه دهند. وی در این نامه آورده 
است: »به عنوان مؤسس و معاون کارگروه جراحت 
مغزی کنگره، سخنان فرمانده کل قوا را نگران کننده 
می دانم. این اظهارات، نشان دهنده عدم درک آنها از 

اثرات زیانبار صدمات مغزی است.«
 اسپر:خبرندارم

در پروژه پنهانکاری ترامپ، مارک اسپر، وزیر دفاع 
امریکا از افرادی بود که نقش به س��زایی ایفا کرد. 
باربارا استار، خبرنگار دفاعی شبکه خبری سی ان ان  
در این مورد در توئیتر نوشت که خبرنگاری از اسپر 
پرسیده بود که چند نفر در حمله موشکی ایران به 
پایگاه عین االسد زخمی شده اند؟ و اسپر در پاسخ 
گفت: »من از ای��ن ارقام خبر ن��دارم...  این چیزی 
است که می توانیم اطالعاتش را برای تان در بیاوریم. 
این    ها نوعاً مسائلی هستند که ما درباره آنها گزارش 

نمی دهیم.«
گروهی از کهنه سربازان امریکایی در قالب بیانیه ای 
خواستار عذرخواهی ترامپ ش��دند. در این بیانیه  
آمده اس��ت: »با توجه به اینک��ه وزارت دفاع اعالم 
کرده اس��ت که 3۴ تن از نظامیان امریکا به دنبال 
حمله تالفی جویانه ایران آسیب دیده اند و اظهارات 
ترامپ موجب کوچک ش��مردن این آسیب     ها شد، 
کهنه سربازان جنگ های خارجی نمی توانند راجع 
به چنین چیزی س��اکت بمانند. ضربه مغزی یک 
آسیب جدی اس��ت و نمی توان آن را سبک شمرد. 
کهنه س��ربازان امریکایی به خاطر اظهارات اشتباه 
رئیس جمهور، خواس��تار عذرخواهی او از کارکنان 

مرد و زن هستند. 

وزیرخارجهای�رانگفتهکهاینس�تکسچیزی
بیشتراز»یکشرکتحسابداری«نیستواینکه
اروپاتحتسلطهامریکااس�ت،فاجعهباراست.
محمدج��واد ظری��ف در گفت وگ��و با اش��پیگل، از 
دنباله روی اروپا از سیاست های ایاالت متحده امریکا 
انتقاد کرده و گفته » »فاجعه بار است که اروپا تحت 
سلطه ایاالت متحده امریکا است.«  به گفته ظریف، 
هرکسی یکجانبه گرایی را بپذیرد، به آن کمک کرده 
اس��ت:»اروپایی     ها با ما تماس می گیرند و می گویند 
متأس��فیم، ما نمی توانیم کاری بکنیم. اروپا  قادر به 
ایس��تادگی مقابل ترامپ نیس��ت و تالش می کند 
همچون یک فرد قدرتمند مقابل ایران بایس��تند.« 
 ظریف معتقد است »کشورهای اروپایی هیچ مبنای 
قانونی برای توسل به این مکانیسم ندارند  زیرا به گفته 
او اروپاییان  نمی توانند صرف آنکه اروپایی و چش��م 
آبی هس��تند، موضوعی را به ش��ورای امنیت ارجاع 
دهند.« وزیر خارجه تلویحاً از احتمال حمایت چین 
و روسیه در ش��ورای امنیت از این موضع ایران خبر 
داده و می گوید: » این فقط ما نیستیم که اینگونه فکر 
می کنیم بلکه روس     ها و چینی     ها نیز چنین عقیده ای 
دارند. اروپا با نبرد بزرگی روبه رو اس��ت.«  او از اینکه 
اروپاییان هیچ اقدامی در زمینه بهره مندی اقتصادی 
ایران از برجام انجام ن��داده، انتقاد کرده و می گوید: » 
اروپایی     ها هی��چ اقدامی در این زمین��ه نکردند. آنها 
به تعهدات ش��ان عمل نکردند. اروپایی     ها باید از خر 
شیطان پایین بیایند.«  به گفته وزیر خارجه، »عمل به 
تعهدات، فقط به صدور بیانیه     هایی که در برجام متعهد 
شده اند، محدود نمی ش��ود.«  او با طعنه به اروپاییان 
گفته است:»من هم می توانستم همان بیانیه     ها را اعالم 
کنم و بگویم  ما به این توافق پایبندیم، ما عاشق این 
توافق هستیم و ما می خواهیم این توافق تا ابد پابرجا 
بماند. ح��رف زدن ارزش ندارد. اروپ��ا باید یک اقدام 

واحد به ما نشان دهد اما آنها چه کار کرده اند؟ « ظریف 
در خصوص ساز و کار »اینستکس« )ابزار حمایت از 
مبادالت تجاری( هم ادامه داد: »اینستکس اصوالً یک 
شرکت حسابداری است. بیش از یک سال و نیم بعد از 
خروج امریکا از برجام، اروپایی     ها نتوانستند در پیشبرد 

یک معامله )با ایران( موفق شوند.«
 ترورسردار،پایانحضورامریکااست

رئیس دستگاه دیپلماس��ی ایران درباره مرگ برجام 
گفت: »خیر، بازرسی     ها و شفافیت درباره فعالیت های 
ایران، بخ��ش مهمی از ای��ن توافق هس��تند و اینها 
همچنان پابرجاست. اتحادیه اروپا، به  بخش     هایی از 
توافق پایبند نبوده اس��ت و ایران نیز به بخش     هایی 
از آن پایبند نبوده است اما این به مفهوم مرگ برجام 
نیس��ت.«  وی در خصوص واکنش ایران به هرگونه 
وضع مجدد تحریم های س��ازمان مل��ل علیه ایران 
گفت: »رئیس جمهور )حسن( روحانی در نامه ای به 

شرکای این توافق )برجام( در خصوص اقداماتی که 
ما صورت خواهیم داد، شفاف سازی کرده است. اروپا 
مسئول تمامی پیامد    ها خواهد بود«. ظریف در پاسخ به 
احتمال خروج ایران از ان پی تی در صورت وضع مجدد 

تحریم     ها گفت: »در نامه به آن اشاره شده است.«
ظریف درباره ترور سردار شهید سلیمانی گفت: »این 
حمله بر اساس یک سوء برداشت صورت گرفت. امریکا 
فکر می کرد با ترور سردار قاسم سلیمانی، جایگاه خود 
را در منطقه ارتقا می دهد. مایک پمپئ��و، وزیر امور 
خارجه امریکا )پس از ترور سردار سلیمانی( توئیت 
کرد که افرادی در خیابان های ع��راق در حال رقص 
و شادی هستند اما دسته های عزاداری بسیار بزرگی 
به راه افتاد. )ترور سلیمانی( موقعیت بسیار بغرنجی را 
در این منطقه به وجود آورد. امریکا قطعاً از این اوضاع 

نفع نخواهد برد.« 
 وزیر خارجه ایران گفته که خس��اراتی که به امریکا 

وارد کردیم، گس��ترده بود، زیرا امریکا با همه قدرت 
نظامی که در اختیار داش��ت، نتوانست مانع برخورد 
موشک     ها به پایگاه های خود شود. این حمله، میزان 
آسیب پذیری امریکا را نشان داد. اما ضربه و خسارت 
واقعی را خود امریکایی     ها از طریق نفرتی که ایاالت 
متح��ده در مردم منطق��ه ایجاد کرد، به خ��ود وارد 
کردند. قتل سلیمانی، آغاز پایان حضور امریکا، نه تنها 
در عراق بلکه دیگر مکان های منطقه نیز خواهد بود. 
ممکن اس��ت فردا رخ ندهد اما ما پیشینه هزارساله 
داریم و عجله ای نداریم . ظریف گفت: »هرچند مرگ 
سردار س��لیمانی یک ضرر جبران ناپذیر برای ایران 
و خود ش��خص من است ولی این ش��هادت  تأثیری 
بر سیاس��ت های ایران در منطقه نخواهد داش��ت.« 
 او گفته اس��ت: » امریکا، اروپا و کل جامعه بین الملل 
به سردار س��لیمانی برای پیروزی بر داعش، مدیون 
هستند.« ظریف با وجود همه اینها احتمال مذاکره با 
امریکا حتي بعد از ترور سردار سلیماني را هم منتفي 

ندانسته است!
 دلیلتأخیردراعالمعلتسقوط

ظریف درباره تأخیر در خصوص انتشار علت سقوط 
هواپیمای اوکراینی گفت: »اوضاع پیچیده ای در یک 
زمان پیچیده وجود داشت. بقیه به زمان بیشتری نیاز 
داشتند. تقریباً 32 سال پیش، امریکا یک هواپیمای 
مس��افربری ایران را منهدم کرد. تا ام��روز آنها هنوز 
یک عذرخواهی رس��می نکرده اند. افس��ر امریکایی 
که مسئول س��اقط کردن آن هواپیما بود، نیز مدال 
دریافت کرد اما فرد ایرانی که هواپیمای اوکراینی را 
ساقط کرد، هم اکنون در زندان است.« ظریف درباره 
تأخیر سه روزه در مطرح شدن علت سقوط هواپیمای 
اوکراینی توضیح داد: »افراد حق داشتند به دلیل آنکه 
اطالعات از آنها مضایقه شده، اعتراض کنند اما دولت 

مسئول چنین چیزی نیست.«

تظاهراتمیلیون�یمردمع�راقدراعتراض
ب�هاش�غالگریامری�کا،حمای�تگروههای
مقاومتوتأکیدبرمب�ارزهتاخروجنیروهای
امریکای�یازمنطق�هراب�هدنب�الداش�ت.
کتائ��ب ح��زب اهلل ع��راق ک��ه زیرمجموع��ه 
حشدالشعبی است در بیانیه ای تظاهرات میلیونی 
ضد اشغالگری روز جمعه در بغداد را پیامی آشکار 
برای خردمندان به ویژه در امریکا خواند تا دولت 
خود را برای خروج نیروهای نظامی امریکایی از 
عراق تحت فشار بگذارند. در این بیانیه آمده است: 
»حماسه میلیونی مردم عراق در خیابان های بغداد 
ثابت کرد که این ملت با همبستگی و انسجام خود 

قادر است در برابر استبداد امریکایی بایستد. مردم 
عراق س��خن خود را با صدای تند و تیز به گوش 
همه دنیا رساندند. اینکه اش��غالگران متجاوز در 

سرزمین بین النهرین جایی ندارند.«
ائتالف سائرون در بیانیه ای اعالم کرد: »تظاهرات 
میلیونی م��ردم عراق دربرگیرن��ده پیامی واضح 
و معانی متعددی بود و چهره درخش��ان مردمی 
را نشان داد که با اش��غالگری مخالفند و خواهان 
بازپس گیری حاکمیت و اس��تقالل کشورش��ان 
هس��تند. جهان باید این صدا را بش��نود و به آن 
احترام بگذارد؛ صدایی که دموکراس��ی را فریاد 
می زند و خواهان حقوق مش��روع خود اس��ت. از 

جمله مهم  ترین این حق��وق احترام به حاکمیت 
کشور    ها و عدم تعدی به آن است.«

حزب اهلل لبنان هم با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: 
»جمعیت میلیون��ی که روز جمع��ه خیابان     ها و 
میدان های بغداد را پر کرد، نش��ان داد که امکان 
ن��دارد م��ردم آزاده و س��ربلند عراق ب��ه ماندن 
اش��غالگران در خاک این کش��ور راضی ش��وند. 
حزب اهلل ضمن درود به ملِت وف��ادار عراق که بر 
وحدت عراقی     ه��ا و موضعگیری یکپارچه ش��ان 
در مقابله با اش��غالگری و س��لطه امری��کا تأکید 
کردند اعالم می کند یقین دارد موضعگیری های 
قدرتمند و ش��جاعانه مردم بغ��داد در واقع بیان 

صادقانه ای از وضعیت مردم کش��ورهای عربی و 
اسالمی بود که از اش��غالگری امریکا و کنترل آن 
بر منابع خود به تنگ آمده اند و حزب اهلل امیدوار 
است که جنبش     ها و تظاهرات سراسری در تمام 
کشورهای عربی و اسالمی آغاز شده و به آزاد شدن 
تمامی آنها از اشغالگری و ایادی آن منجر شود.«

محمد عبدالسالم، سخنگوی جنبش انصاراهلل یمن 
هم تأکید کرد که تمامی ملت های کشورهای عربی 
باید به مردم عراق کمک و با وابس��تگی مخالفت 
کنند. وی از ملت جسور عراق به خاطر برگزاری 
راهپیمایی میلیونی که خواستار خروج اشغالگران 

امریکایی از این کشور شدند، قدردانی کرد.

ظریف:  سلطه پذیری اروپا از امریکا فاجعه است
منهمميتوانممثلاروپایيهابیانیهبدهموبگویمماعاشقبرجامهستیم!

حزب اهلل لبنان : مردم عراق از اشغالگری امریکا به تنگ آمده اند


