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  گزارش  2

  رويکرد

معامله  ترامپ برای حفظ قدرت
رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ پنج  ش��نبه گذش��ته اعالم کرد که 
سه     شنبه این هفته از طرح ادعایی خود برای صلح خاورمیانه رونمایی 
می کند و کمی بعد هم در توئیت��ر خبر از دی��دار قریب الوقوع خود با 
نخس��ت وزیر رژیم اس��رائیل بنیامین نتانیاهو و رقیب سیاسی او بنی 
گانتس داد. طرح مورد نظر ترامپ به نام »معامله قرن « هم مشهور شده 
و قرار بود دس��ت کم دو بار پیش از این علنی شود اما جنگ قدرت در 
رژیم اسرائیل و ناکامی تشکیل دولت بعد از برگزاری دو دوره انتخابات، 
باعث به تأخیر افتادن برنامه ترامپ برای رونمایی از طرحش شد. حاال او 
مصمم شده تا قبل از برگزاری انتخابات سوم در دوم مارس آینده طرح 
خود را علنی کند اما چرا او این بار هم صبر نکرده تا نتیجه آن انتخابات 

معلوم شود و با انتخاب مقطع فعلی قصد انجام چه معامله ای را دارد؟
اگر به دو دور از انتخابات قبلی در رژیم اسرائیل توجه شود، حمایت ترامپ 
از نتانیاهو در جریان هر دو انتخابات واضح و آشکار است. انتقال سفارت 
امریکا از تل آویو به بیت المقدس و به رسمیت شناختن انضمام بلندی های 
جوالن به اراضی رژیم اسرائیل از حمایت های قابل توجه ترامپ از نتانیاهو 
بود تا اینکه سه روز قبل از انتخابات دور قبل، حمایت علنی خود را با وعده 
یک پیمان دفاعی مشترک بین امریکا و اسرائیل نشان داد. در واقع، ترامپ 
به دلیل سیاست های یکجانبه گرایانه و افراطی خود نیاز به نخست وزیری 
مثل نتانیاهو در رژیم اسرائیل دارد که هم در منطقه از سیاست های او از 
جمله خروج از برجام و اجرای فشار حداکثری بر ایران حمایت کند و هم 
اینکه حمایت نتانیاهو را برای اعمال نفوذ در ش��بکه صهیونیس��ت     ها در 
داخل امریکا به دست بیاورد. شاید ترامپ این بار هم سعی داشت رونمایی 
از طرح صلح خود را در روزهای قبل از برگزاری س��ومین انتخابات رژیم 
صهیونیس��تی انجام دهد و به این ترتیب، برگ برنده ای را برای نتانیاهو 
رو کند. اعالم ناگهانی خبر روز پنج  شنبه بدون حرف و حدیثی قبل از آن 
داللت بر این دارد که ترامپ دست کم نمی خواست در این روز    ها طرح خود 
را علنی کند اما به نظر می رسد که او به دلیلی مجبور شده برنامه خود را 
برای رونمایی از طرحش حدود دو ماهی زودتر از آن انتخابات انجام دهد. 

این دلیل نمی تواند چیزی جز دادگاه استیضاح او در مجلس سنا باشد. 
فرایند استیضاح ترامپ در مجلس سنا در حکم دادگاهی برای او است 
و باعث شده نام او به عنوان س��ومین رئیس جمهوری در تاریخ امریکا 
ثبت شود که پایش به این دادگاه رس��یده است. این دادگاه در مجلس 
سنا و به ریاست قضات دیوان عالی فدرال برگزار می شود و سناتورهای 
مجلس سنا حکم هیئت منصفه و هیئتی از مجلس نمایندگان هم در 
حکم دادستان و شاکی هس��تند. حمایت یکپارچه سناتور    ها از ترامپ 
می تواند خیال او را از این باب��ت راحت کند که نتیجه این دادگاه منجر 
به برکناری اش از ریاست جمهوری نمی شود اما باز نگرانی     هایی هست. 
اصرار هیئ��ت مجلس نماین��دگان برای احضار ش��اهدین به خصوص 
جان بولتون یکی از این نگرانی     ها اس��ت. دموکرات  ها به دلیل مخالفت 
جمهوریخواهان تاکنون نتوانستند جان بولتون را به جلسات استیضاح 
احضار کنند اما انتشار بخش     هایی از کتاب منتشر نشده بولتون توسط 
روزنامه نیویورک تایمز می تواند روی رأی جمهوریخواهان تأثیر بگذارد 
و راه برای بولتون باز شود تا شهادت او روی رأی جمهوریخواهان و کل 
جریان استیضاح ترامپ تأثیر بگذارد. بی شک این کابوسی برای ترامپ 
است و می تواند او را مبدل به نخستین رئیس جمهوری در تاریخ امریکا 
کند که از طریق استیضاح برکنار شده است. ترامپ با توجه به وابستگی 
شدید بولتون به شبکه صهیونیست     ها در داخل امریکا چاره کار را در این 
دیده که با شبکه صهیونیست     ها وارد معامله شود، به این نحو که از طرح 
صلح خود به زودی رونمایی کند و این ش��بکه  هم در مقابل یا بولتون 
را قانع به همکاری کند یا اینکه جبهه جمهوریخواهان را در جلس��ات 
استیضاح یکپارچه نگه دارند. به این ترتیب، ترامپ به جای معامله قرن به 
فکر انجام معامله ای برای حفظ قدرت خود افتاده و شاید دعوت از گانتس 
برای آمدن به کاخ سفید به این دلیل بوده که حتی از او هم تضمینی برای 
انجام این معامله گرفته شود و ترامپ مطمئن شود که هر دو جریان حاکم 
در رژیم اسرائیل از او حمایت کرده و البی خود را در کنگره به کار خواهند 

گرفت تا جریان استیضاح حتماً به نفع ترامپ پیش برود. 
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عصائب الحق :حمله راکتی 
به سفارت امریکا کار مقاومت نبود 

ی�ک مق�ام نظام�ی امری�کا اصاب�ت موش�ک کاتیوش�ا ب�ه 
س�اختمان س�فارت ای�ن کش�ور در بغ�داد را تأیید ک�رد. گفته 
می ش�ود چند نف�ر در ای�ن حمل�ه راکتی مج�روح ش�ده اند اما 
مقام�ات امریکای�ی از اع�ام ای�ن خب�ر خ�ودداری کرده ان�د. 
خاک عراق برای امریکایی    ها دیگر امن نیس��ت و تلفات و هزینه های 
این کش��ور هر روز در حال افزایش است. ش��بکه بی بی سی به نقل از 
یک مقام ارشد دفاعی امریکا تأیید کرد که یک موشک کاتیوشا به یک 
بخش غذاخوری س��اختمان سفارت واش��نگتن در منطقه سبز بغداد 
برخورد کرده است. وی از ارائه تعداد مجروحان این حمله طفره رفته 
اما گفته است که هیچ کسی کشته نش��ده است. پایگاه خبری العربیه 
نیز گزارش داده است که در حمله راکتی به ساختمان سفارت تعدادی 
مجروح شده اند اما تعداد دقیق آن مشخص نشده است. همچنین گفته 
ش��ده که تعدادی بالگرد امریکایی در محوطه س��فارت فرود آمده که 
احتماالً برای انتقال مجروحان در حال عملیات هستند. شبکه خبری 
»السومریه نیوز« عراق نخست خبر داد که چند راکت به اطراف سفارت 
امریکا در منطقه سبز بغداد شلیک شده است. این شبکه خبری سپس 
به نقل از یک منبع امنیتی خبر داد که یکی از موشک های کاتیوشای 
شلیک شده به منطقه سبز در بغداد، به ساختمان سفارت امریکا برخورد 
کرده است. یک منبع امنیتی روز دو    شنبه فاش کرد، پس از هدف قرار 
گرفتن ساختمان سفارت امریکا در بغداد با پنج موشک کاتیوشا، تدابیر 
امنیتی شدیدی در اطراف ساختمان کنسولگری امریکا در منطقه عین 
کاوه در استان اربیل اتخاذ ش��د. این منبع در گفت وگو با سایت بغداد 
الیوم اظهار کرد: گارد حفاظتی ساختمان کنسولگری امریکا در اربیل 
و نیروهای آسایش مستقر در منطقه عین کاوه تدابیر امنیتی شدیدی 
را برای حفاظت از این س��اختمان و اطراف آن و دیگر منافع امریکا در 
اربیل در پیش گرفتند. این منبع اف��زود: پایگاه های امریکایی موجود 
در اقلیم کردستان عراق با ضد موش��ک حفاظت شده اند. هرچند که 
مقامات امریکایی همواره این گونه حمالت را به گروه های حشدالشعبی 
عراق نسبت می دهند اما این سازمان نظامی دیروز اعالم کرد که در این 
حمله دست نداشته است. جواد الطلیباوی، سخنگوی نظامی جنبش 
عصائب اهل الحق عراق در این باره گفت: بار دیگر تأکید می کنیم که 
حمله موشکی به سفارت شرارت امریکا در بغداد کار گروه های مقاومت 
نبوده است. هادی العامری، رئیس ائتالف الفتح عراق هم حمله به مراکز 
دیپلماتیک در عراق را مردود دانس��ت و گفت هدف حمالت راکتی به 
سفارت امریکا در بغداد مانع تراشی در روند اخراج امریکاست. از سوی 
دیگر، محمد البلداوی، نماینده فراکسیون »صادقون«، به حمله راکتی 
صورت گرفته علیه سفارت امریکا در منطقه سبز بغداد، واکنش نشان 
داد. وی در گفت وگو با پایگاه خبری »المعلومه « تصریح کرد: امریکا و 
رژیم صهیونیستی در پشت پرده این حمله قرار دارند. تمامی گروه های 
مقاومت اسالمی به صراحت اعالم کردند که مستقیم یا غیرمستقیم با 
این حمله ارتباطی ندارند. حمله به منطقه سبز بغداد نیز با هدف برهم 
زدن معادالت و ایجاد بی ثباتی در کشور و بهانه تراشی برای باقی ماندن 

نیروهای امریکایی در عراق صورت گرفته است. 

فراخوان انتفاضه علیه معامله قرن
رئیس جمهور امریکا که از زمان آغاز به کار، بر اجرایی کردن سازش میان 
فلسطینیان و رژیم صهیونیستی تأکید کرده  با حضور نخست وزیر این 
رژیم و رقیب انتخاباتی خود در واشنگتن، توجه    ها را به رونمایی از معامله 
قرن جلب کرده است. این اقدام عاوه بر موج مخالفت ها، سرزمین های 
اش�غالی را در آس�تانه دوره جدی�دی از انتفاض�ه قرار داده اس�ت. 
دونالد ترامپ هفته پیش گفته بود قبل از سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن از 
معامله قرن رونمایی خواهد کرد و اکنون انتظار می رود این طرح جنجالی روز 
سه    شنبه همزمان با دیدار نتانیاهو رونمایی شود. یک منبع مطلع امریکایی 
هم دیروز اعالم کرد که ترامپ روز دوشنبه، در جریان دو نشست با نتانیاهو 
و بنی گانتس احتماالً برخی جزئیات طرح امریکایی را به آنها اعالم می کند. 
نتانیاهو هم معامله قرن را طرحی در راس��تای منافع رژیم  صهیونیستی 
ارزیابی کرده است. روزنامه هاآرتص در این مورد نوشت که رئیس جمهور 
امریکا در راستای پی بردن به دیدگاه نخست وزیر و رقیب وی درباره معامله 
قرن، جزئیات آن را به صورت جداگانه برای هرکدام شرح می دهد. با نزدیک 
شدن به زمان برگزاری انتخابات جدید در سرزمین اشغالی، رئیس جمهور 
امریکا در حالی از رونمایی معامله قرن سخن گفته که می کوشد با حضور دو 
نامزد اصلی این انتخابات، نظر مساعد هر دو طرف را به منظور همکاری آتی 

میان واشنگتن و تل آویو جلب کند. 
 پادشاه اردن: با معامله قرن مخالفم

عبداهلل دوم پادش��اه اردن تأکید کرد که مخالفت او ب��ا طرح معامله قرن 
پیشنهادی دولت امریکا قطعی است. وی گفت: قطعاً مخالف طرح معامله 
قرن پیشنهادی ترامپ هس��تم. این در حالی اس��ت که پیش تر روزنامه 

ایندیپندنت از آمادگی اردن برای پذیرش معامله قرن خبر داده بود. 
نیرو   های مقاومت در فلسطین هم مخالفت قاطع خود را با این طرح اعالم 
کرده اند. اس��ماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاس��ی حماس روز یک   شنبه از 
گروه های مختلف فلسطینی و جنبش فتح در قاهره خواست هر چه سریع تر 
با هدف مقابله با »معامله قرن « تشکیل جلسه دهند. این پیشنهاد هنیه مورد 
استقبال طرف های مختلف قرار گرفت و آنها خواستار توقف فوری هماهنگی 
امنیتی میان تشکیالت خودگردان و رژیم صهیونیستی و تشکیل چارچوب 
رهبری برای سازمان آزادیبخش فلسطین )ساف ( شدند. نیروهای ملی و 
اسالمی در اس��تان های رام اهلل و البیره کرانه باختری طی فراخوانی اعالم 
کردند، موعد رونمایی از معامله قرن باید به روز خشم مردمی تبدیل شود. 
مصطفی البرغوثی، دبیرکل جبهه ابتکار ملی فلسطین هم از دعوت هنیه 
برای نشست فوری در مصر استقبال کرد و خواهان تشکیل هر چه سریع تر 

چارچوب رهبری موقت برای ساف شد. 
خالد البطش، عضو دفتر سیاسی جهاد اسالمی فلسطین دیگر فردی بود 
که به پیشنهاد هنیه واکنش نشان داد و از دعوت وی برای برگزاری نشست 
ملی با هدف اتخاذ راهبرد برای مقابله با معامله قرن استقبال کرد و بار دیگر 
بر موضع جهاد اسالمی در رد این طرح تأکید کرد. صائب عریقات، دبیرکل 
ساف و مذاکره کننده ارشد فلس��طینی به شبکه امریکایی سی ان ان  گفت 
که اقدامات ترامپ و تیم وی مسیر صلح را نابود می کند. سهیر خضر، عضو 
کمیته مرکزی »جبهه مردمی برای آزادی فلسطین« هم خواستار لغو فوری 

توافق اسلو و لغو شناسایی رژیم صهیونیستی شد. 
محمود الزق، عضو دفتر سیاسی جبهه مبارزه مردمی فلسطین اعالم کرد که 
معامله قرن تشکیل دولت فلسطینی را نفی می کند. احسان عطایا، نماینده 
جنبش جهاد اسالمی فلسطین در لبنان هم بر ضرورت برگزاری یک نشست 
ملی تأکید کرد و گفت: شکست معامله قرن نیازمند وحدت ملی و احیای 
انتفاضه جدی و حقیقی اس��ت. خالد عبدالمجید، دبیرکل جبهه مبارزه 
مردمی نیز تأکید کرد: تشکیالت خودگردان در برابر یک آزمایش واقعی در 
برابر معامله قرن قرار دارد و باید سیاست های جدی اتخاذ کند. وی گفت: تا 
زمانی که تشکیالت هماهنگی امنیتی را متوقف نکرده در برابر ملت فلسطین 

متهم به کمک به امریکا برای اجرای اقدامات این کشور است. 
با این حال، پایگاه خبری کان روز یک   شنبه اعالم کرده که مقامات کشورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس به دیپلمات های غربی گفته اند که نمی خواهند 
طرح صلح ترامپ را بی اعتبار کنند چون این طرح شامل حداقل خواسته  یک 
کشور فلسطینی است. این پایگاه خبری نوشت: »یک مقام ارشد کشورهای 
عربی در منطقه به این دیپلمات    ها گفته است که زمان شنیدن ایده های 

جدید فرارسیده است.«

بولتون در بازی استیضاح ترامپ 
ادامه از صفحه اول

بولتون که به صورت ناگهانی از س��وی ترامپ اخراج شده و پس از آن که 
مدت      ها صفحه توئیترش از سوی کاخ سفید مسدود بود، برای حضور در 
جلسه شهادت دهی سنا اعالم آمادگی کرده است. استیضاح ترامپ پس 
از مدت      ها تحقیق ماه گذشته در مجلس نمایندگان امریکا رأی آورد و او 
متهم به سوءاستفاده از قدرت و مانع تراشی در تحقیقات کنگره شد. پس 
از ارسال قطعنامه استیضاح ترامپ از س��وی مجلس نمایندگان به سنا، 
اکنون این مجلس در حال برگزاری محاکمه رئیس جمهور امریکا است؛ 
دموکرات های مجلس نمایندگان اتهام ه��ای خود علیه ترامپ را تبیین 
کرده اند و در حال حاضر وکالی او دفاعیات خ��ود را بیان می کنند و در 
نهایت مجلس سنا برای برکنار کردن یا ماندن ترامپ در قدرت رأی گیری 
خواهد کرد.  افش��اگری بولتون علیه ترامپ درحالی است که پیش تر او 
گفته بود که در ش��هادت علیه اس��تیضاح رئیس جمهور در مجلس سنا 
حاضر نخواهد شد. با توجه به اینکه جان بولتون تا چند ماه پیش از مقامات 
ارشد کاخ س��فید بود و تاکنون هیچ یک از مقامات تیم ترامپ حاضر به 
افش��اگری علیه ترامپ نش��ده اند، اظهارات بولتون می تواند در تصمیم 
نهایی جمهوریخواهان که اکثریت مجلس سنا را در دست دارند، درباره 
استیضاح ترامپ مؤثر باشد. بر اساس گزارشی که شبکه سی بی اس روز 
      شنبه منتشر کرده بود، ترامپ سناتورهای جمهوریخواه را تهدید کرده 
است که اگر به اس��تیضاحش رأی دهند، سرشان را خواهد برید. افشای 
جزئیات جدید از اقدامات ترامپ بر سر پرونده اوکراین گیت، می تواند در 
آستانه انتخابات ریاست جمهوری، ترامپ را تحت فشار قرار دهد. حتي 
اگر جمهوریخواهان سنا به نفع ترامپ رأی بدهند، افشاگری های جدید 
بولتون و مخالفت بیش از 50 درصد مردم امریکا با سیاست های ترامپ 

مي تواند نتیجه انتخابات آتی را به ضرر ترامپ رقم بزند. 
 ترامپ: بولتون دروغ می گوید

رئیس جمهور امریکا که هیچ اظهارنظر و انتقادی را علیه خود برنمی تابد، 
درباره افشاگری بولتون هم به لفاظی متوسل شد. ترامپ در سخنانی 
مشاور امنیت ملی سابق کاخ سفید را به دروغگویی برای فروش کتاب 
متهم کرده است. رئیس جمهور امریکا در این باره چند پیام توئیتری 
منتشر و همه اتهامات در خصوص پرونده اوکراین گیت را بار دیگر رد 
کرده است. به گزارش س��ی ان ان، او نوشت:»من هرگز به جان بولتون 
نگفتم که کمک نظامی ب��ه اوکراین به موضوع تحقیق��ات اوکراین از 
دموکرات  ها از قبیل بایدن      ها بستگی دارد. واقعیت آن است که او هرگز 
درباره این موضوع زمانی که من علناً او را اخراج کردم، شکایتی نداشت. 
اگر جان بولت��ون این را گفته، فق��ط به خاطر این ب��وده که کتابش را 
بفروشد«. رئیس جمهور امریکا ادامه داد:»انتشار متن تماس های تلفنی 
من با رئیس جمهور زلنسکی همه آن چیزی است که به عنوان شواهد 
ضروری هستند به عالوه آنکه خود رئیس جمهور زلنسکی و وزیر خارجه 
اوکراین هم گفتند که هیچ فشاری و هیچ مشکلی وجود نداشته است. 
مضاف بر آن، من با رئیس جمهور زلنسکی در حاشیه نشست سازمان 
ملل دیدار کردم و بدون هرگونه ش��رط و ش��روط و درخواست برای 
تحقیقات، کمک نظامی به اوکراین را بس��یار زودتر از جدول زمانی از 
پیش مقرر، از تعلیق در آوردم«. ترامپ افزود:»من همچنین به اوکراین 
اجازه خریداری موشک های ضد تانک جاولین را دادم. دولت من بسیار 

بیشتر از دولت قبلی امریکا اقدام کرده است.« 

تداوم حضور در منطقه بازهم جنازه روی دست ترامپ گذاشت
 طالبان اعام کرد یک هواپیمای نظامی امریکا را که افسران رده باالی اطاعاتی سازمان سیا در آن بوده اند در والیت غزنی افغانستان سرنگون کرد

همچنین از سرنگوني یک بالگرد نظامي اشغالگران در والیت پکتیکا خبر داد که همه سرنشینان آن نیز کشته شده اند

سيدرحيمنعمتی

ی�ک روز بع�د از    گزارش  يک
مج�دد  توق�ف 
مذاکرات امریکا با طالبان در افغانستان، طالبان 
افغانستان اعام کرد که یک هواپیمای نظامی 
امریکا را در والیت غزنی س�رنگون کرده، اما 
ارتش امریکامدعي شده که سقوط این هواپیما 
به دلیل اش�کال فني بوده است. س�اعاتي از 
سقوط این هواپیما نگذشته بود که طالبان اعام 
کرد یک بالگرد نظامیان اشغالگر نیز ساقط شده 

است.  
به گزارش »جوان« دیروز حوالی س��اعت 13:15 
به وقت کابل )12:15 به وقت تهران( منابع خبری 
در افغانستان از سقوط یک هواپیمای مسافربری 
متعلق به شرکت هواپیمایی آریانای افغانستان خبر 
دادند، ولی هنوز ساعتی از انتشار این خبر نگذشته 
بود که س��ازمان هواپیمایی کش��وری افغانستان 
اعالم کرد که هیچ یک از پروازهای مس��افری این 
کشور دچار سانحه نشده است. ساعتی بعد، طالبان 
افغانستان رسماً اعالم کرد هواپیمای سقوط کرده، 
مربوط به خطوط هوایی افغانستان نبوده، بلکه یک 
هواپیمای نظامی مربوط به امریکا بوده که طالبان 
آن را ساقط کرده است. ذبیح اهلل مجاهد  اعالم کرد 
این هواپیما در منطقه » قلعه خیل « شهرستان کوه 
صافی  هدف طالبان قرار گرفته و س��رنگون شده 
است. این منطقه، تحت کنترل دولت افغانستان 
نیست و طالبان بر آن مس��لط است. منابع افغان 
می گویند که این هواپیما از نوع »بمباردیر« بوده 
که هر 85سرنشین آن کش��ته شده اند که برخی 
دیگر از منابع افغان، تعداد کشته های این هواپیما 
را تا 100 نفر نیز اعالم کرده اند. آسوشیتدپرس به 
نقل از مقام های محلی در استان غزنی افغانستان 
گزارش کرد که نزدیک به 100 جس��د در محل 
سقوط هواپیما پیدا شده است. با این حال برخي 
منابع امریکایي تعداد کش��ته هاي س��قوط این 

هواپیما را پنج تا هفت  نفر اعالم کرده اند. 
طالبان گفته که هواپیمای سرنگون شده متعلق 
به ارتش امریکا بوده و افسران رده باالی اطالعاتی 

س��ازمان س��یا در آن بوده اند. ط��ارق غزنیوال، 
خبرنگار افغان در توئیتر نوشته که تمام خدمه و 
اعضای بلندپایه سازمان سیا در سقوط هواپیمای 
امریکایی در افغانس��تان کشته ش��ده اند و الشه 
هواپیما و اجساد کشته  ش��دگان در محل حادثه 
وجود دارد. با همه اینها، ارتش امریکا در آخرین 

ساعات شب گذشته ، رسماً ساقط شدن هواپیمای 
خود را تأیید کرد. وحید اهلل کلیمزی، اس��تاندار 
غزنی افغانس��تان با بیان اینکه یک تیم به محل 
سقوط هواپیما اعزام شده، گفته فقط جسد خلبان 
)غیرافغان( به همراه دو نفر از این هواپیما بیرون 

کشیده شده است. 

  بالگرد بعد از هواپیماي شناسایي
 عصر دیروز تصویری از این هواپیما منتشر شد که 
 USAF E-11A« آرم نیروی هوایی ارتش امریکا
BACN« روی آن درج ش��ده است. این هواپیما 
از نوع »بمباردیر- ای 11« اس��ت و ارتش امریکا 
برای شناسایی الکترونیکی بر افغانستان از این نوع 
هواپیما استفاده می کند. عارف نوری، سخنگوی 
والیتی افغانس��تان به س��ی بی اس نیوز گفته که 
هواپیم��ای امریکایی در حال پ��رواز از قندهار به 
سمت کابل بوده که در والیت غزنی سقوط کرده 
است. این در حالی است که برخی منابع می گویند 
که این هواپیما از هرات به دهلی نو در حرکت بوده 
اس��ت. این هواپیما در حالی ساقط ش��د که روز 
یک    شنبه اعالم شد مذاکرات امریکا با طالبان یک 

بار دیگر متوقف شده است. 
شب گذشته همچنین منابع طالبان از سرنگوني 
یک بالگرد نظامي اشغالگران در والیت پکتیکا خبر 

دادند که همه سرنشینان آن نیز کشته شده اند.
 بمباردیر ای -11 

 این هواپیم��ا در این ی��گان در نق��ش مأموریت
-Battlefield Airborne Communic  
tions Node ب��ه کار م��ی رود ک��ه وظیف��ه آن 
رله ارتباطی و ایج��اد درگاه ه��ای ارتباطی بین 
واحد ه��ای عمل کنن��ده بی��ن ی��گان در میدان 
 نبرد اس��ت. ای��ن هواپیما ب��ر پایه ج��ت تجاری 
Bombardier Global Express ساخت کانادا 
توسعه پیدا کرده است و تعداد محدودی از آن به 
نیروی هوایی ارتش امریکا تا به امروز تحویل شده 
است. این هواپیما در داخل و البته به صورت یک 
سری پاد در خارج از بدنه به ابزار ویژه برای ایجاد 
ارتباطات بین واحد های رزمی مجهز شده است. 
کارویژه اصلي این هواپیما، »رله مخابراتي« و ایجاد 
ارتباطات بین سیگنال هاي الکترونیکي بین نقاط 
مختلف است به خاطر همین برخي آن را »واي فاي 
پرن��ده« مي نامند. با این حال ای��ن هواپیما براي 
مقاصد حم��ل کارکنان ویژه به ص��ورت VIP نیز 

استفاده مي شود.

معاون وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه مسکو 
در خصوص دوره 15 روزه مربوط ب�ه راه اندازی 
مکانیسم حل اختاف در برجام با طرف های غربی 
اختاف نظر دارد، بر لزوم انجام هماهنگی های 
بیشتر برای کلید زدن این مکانیسم تأکید کرد. 
به گزارش فارس، س��رگئی ریابکوف، معاون وزیر 
خارجه روس��یه روز دو    ش��نبه درباره تنش     ها بین 
تروئیکای اروپایی و ایران بر سر برجام و همچنین 
اختالفات بین بغداد و واشنگتن در خصوص حضور 

نظامیان امریکایی در عراق اظهارنظر کرد. 
به نوشته خبرگزاری اینترفکس، معاون وزیر خارجه 
روسیه اعالم کرد، مسکو با ایده سه کشور اروپایی 
»فرانسه، انگلیس و آلمان( در خصوص دوره 15روزه 
در چارچوب راه اندازی مکانیس��م حل اختالف در 
برجام موافق نیست.  به گفته سرگئی ریابکوف، دولت 
روسیه معتقد است که برای کلید زدن مکانیسم حل 
اختالف )مکانیسم ماشه( به هماهنگی های بیشتر 

درباره مؤلفه های خاص نیاز است. 
سه کش��ور اروپایی 2۴ دی ماه در اقدامی  که آن را 
تالش برای حفظ برجام خواندند، س��از و کار حل 
اختالف در چارچوب برجام موس��وم به مکانیسم 
ماشه را فعال کردند. این مکانیسم، بخش نهایی از 
ساز و کار حل اختالف ذیل برجام است که می تواند 
قطعنامه های پیشین س��ازمان ملل را که بر اساس 

قطعنامه 2231 تعلیق شده بودند، بازگرداند.
اظهارات معاون وزیر خارجه روسیه در حالی مطرح 
شده که چهارم بهمن ماه مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا از توافق تروئیکای اروپایی برای تمدید 

چارچوب زمانی مکانیسم حل اختالف خبر داد. 
از سوی دیگر »جوزپ 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، فرانسه و بریتانیا 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.«
وی ضمن اش��اره به تأکید مجدد تمام طرف های 
برجام بر حفظ ای��ن توافق، توضی��ح داد: »به رغم 
اختالف نظر بر سر ش��رایط، این توافق وجود دارد 
که زمان بیش��تری برای مکانیسم حل اختالف به 
دلیل پیچیدگی مسائل موجود، نیاز است. به همین 
دلیل زمان بندی تمدید ش��د.« بورل با بیان اینکه 

کمیسیون مشترک برجام نشست بعدی خود را در 
ماه فوریه برگزار می کند، افزود: »همگی توافق کردند 
مباحثات را در سطح کارشناسی برای رفع نگرانی     ها 
حول اجرای تعهدات هس��ته ای و همچنین اثرات 
گس��ترده تر خروج امریکا از برجام و اعمال مجدد 

تحریم ها ادامه دهند.«
جوزپ بورل همچنین روز دو    شنبه در سفر به برلین 
با وزیر خارجه آلمان درباره توافق هس��ته ای ایران 

رایزنی کرده است. 
مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا در پیامی 
توئیتری خبر داد: » صبح در برلین، دیدار خوبی با 
دوس��تم هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان داشتیم. 
درباره مس��ائل مهم بین المللی و اقدامات اتحادیه 
اروپا در حوزه سیاس��ت خارج��ی صحبت کردیم؛ 
کنفرانس برلین درباره لیبی، برجام و غرب بالکان. ما 

به همکاری بسیار نزدیک مان ادامه خواهیم داد.« 
 ظریف: ترامپ اعتقادی به مذاکره ندارد

محمدج��واد ظریف، وزیر ام��ور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران روز دوش��نبه در نشست هم اندیشی 
پاس��داری از حفاظت ام��وال فرهنگ��ی ملت     ها و 
میراث جهان که از س��وی کمیسیون ملی یونسکو 
ایران و س��ازمان اس��ناد و کتابخانه ملی در مرکز 
همایش های کتابخانه ملی و با حضور جمعی از سفرا 
و دیپلمات های خارجی مقیم برگزار شد، گفت: امروز 
ترامپ نه تنها با نقض فاحش منشور ملل متحد، ایران 

را به حمله مسلحانه تهدید می کند، بلکه به طور علنی 
از حمله به اماکن تاریخی و فرهنگی ایران سخن به 

میان می آورد. 
وی گفت: تهدید رئیس جمهور امریکا برای نابودی 
مراکز فرهنگی و تمدنی ایران، مصداق بارز تروریسم 
فرهنگی بین المللی است و ادامه قانون شکنی رژیم 
امریکا برای شکس��تن مقاومت مردم بزرگ ایران 
است که از یک سو با تروریسم اقتصادی با صراحت 
منابع تأمین غذا و داروی مردم دالور ایران را نشانه 
گرفته و وزیر نادان خارجه اش در یک اقدام مجرمانه 
که مصداق توطئه برای نسل کشی و جنایت علیه 
بشریت اس��ت، اعالم می کند اگر ایران می خواهد 
مردمش غذا داشته باشند باید از ما تبعیت کند و از 
سوی دیگر در قالب تروریسم دولتی دست به ترور 
یکی از محبوب     ترین شخصیت های ایران و منطقه 
می زند و در کمال وقاحت به ترور س��ردار ش��هید 
سپهبد قاسم سلیمانی افتخار می کند؛ بزرگمردی که 
منطقه و جهان وامدار مبارزه صادقانه او با جریان     ها و 

گروهای تروریستی و افراطی است. 
وی گفت: تهدی��دات ترامپ تبلور تنفر ناش��ی از 
حقارت اس��ت. نه فقط تنفر از ایران و فرهنگ غنی 
ایرانی، بلکه تنفر از فرهنگ، تمدن و هر چیزی که 
بیانگر صلح و ثبات اس��ت. رژیم ترامپ با اقدامات 
نامتعارف و غیرعقالنی س��عی در پ��ر رنگ کردن 
نقشی ناخوشایند و منفی در تاریخ دارد؛ حتی اگر 

به بهای نابودی بخش های زیبایی از تاریخ و هویت 
بشریت تمام شود. این رژیم قبالً نشان داده به قوانین 
و تعهدات دولت خود پایبند نیست. خروج از یونسکو 
و پیمان هایی چون معاهده آب و هوایی پاریس، منع 
موشک های هسته ای میان برد و کوتاه برد، در کنار 
خروج یکجانبه از برجام، انکار حقوق بین الملل و به 

واقع قانون ستیزی رژیم ترامپ است. 
رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: زمانی که ترامپ با 
مشی نژادپرستانه، ملت متمدن و بافرهنگ ایران را 
تروریست می نامد، با وقاحت به دنیا اعالم می کند که 
رژیم آن هیچ تعهدی به رعایت اصول و خطوط قرمز 
حقوق بین الملل و اصل منع نژادپرستی، اصل منع 
تبعیض و اصل مسئولیت بین المللی در قبال تعهدات 

عام و تعهدات خاص ندارد. 
وزیر خارجه افزود: دولت ترامپ به رغم ادعاهای خود 
بار    ها نشان داده که اعتقادی به مذاکره و پایبندی به 

تعهدات قبلی و فعلی ندارد. 
وی تصریح کرد: دشمنی با فرهنگ حتی خصومت 
با یک ملت نیس��ت، بلکه مخاصمه ب��ا ارزش های 
مشترک فرهنگی و دس��تاوردهای تمدنی تمامی 

ملل جهان است. 
به گزارش فارس، ظریف گف��ت: یکجانبه گرایی و 
قانون گریزی همانقدر خطرناک است که تحمل آن 
توسط دیگران، متأسفانه مواضع منفعالنه کشور    ها 
و س��ازمان های بین المللی در مقابل قانون شکنی 
و یکجانبه گرایی ترامپ، وی را در پیگیری مش��ی 

قلدری جهانی جری تر کرده است. 
وزیر خارج��ه یکجانبه گرای��ی انفعالی را مش��وق 
یکجانبه گرایی فعال خواند و افزود: کشور    هایی که 
برای مصون ماندن از تعرض ترامپ، به یکجانبه گرایی 
و قانون شکنی آن تن داده اند در نهایت زمینه را برای 
تعرض وی به خودشان فراهم می کنند. تهدید پروژه 
نورد اس��تریم، تهدید به افزایش تعرفه خودروهای 
اروپایی و تهدید اخیر به افزایش سایر تعرفه     ها علیه 
اروپا نتیجه و دستمزد طبیعی برخورد انفعالی اروپا 
در برابر خروج امریکا از برجام و خوش خدمتی آنها 
در استفاده غیرمجاز و نژادپرستانه از ماده 3۶ برجام 
اس��ت، چرا که بر این توهم اس��توار است که فقط 
چشم آبی     ها می توانند از مقررات حقوق بین الملل 
استفاده کنند و ایران در برابر نقض های مکرر امریکا 
و اروپا حق استفاده از ماده 3۶ را که بار    ها به استحضار 

مقامات اروپایی رسیده، ندارد. 

ظريف: ترامپ اعتقادي به مذاکره ندارد
معاون وزیر خارجه روسیه: مسکو در خصوص دوره 15 روزه مربوط به راه اندازی مکانیسم حل اختاف در برجام با طرف های غربی اختاف نظر دارد

رياض وعده کمک مالی به خلیفه حفتر داد
مناب�ع مطلع در مصر و کش�ورهای حاش�یه 
خلی�ج ف�ارس می گوین�د »خلیف�ه حفتر« 
وعده کم�ک مال�ی و نظام�ی وس�یعی را از 
»محم�د بن س�لمان « دریافت کرده اس�ت. 
به گزارش فارس،  »محمد بن سلمان « به »خلیفه 
حفتر« قول ارسال کمک های نظامی در اسرع وقت 
را داده است تا ش��رایط میدانی را کاماًل به نفع او 
عوض کند. این مسئله در حالی است که کشورهای 
اروپایی پیشروی خلیفه حفتر به سمت طرابلس را 

خط قرمز اعالم کرده اند اما کشورهای حامی وی از 
جمله امارات، مصر و عربستان سعودی به خصوص 
پس از ورود ترکیه برای حمایت از دولت وفاق ملی، 
اصرار بیشتری به »بحرانی کردن« اوضاع دارند. 
العربی الجدید در ادامه به نقل از یک »منبع مهم « 
در کشورهای عربی حاش��یه خلیج فارس نوشت 
که اختالفات میان ریاض و آنکارا، به خصوص از 
سوی »محمد بن سلمان « به س��مت اختالفات 
شخصی پیش رفته است، چرا که ترکیه در موضوع 

قتل جمال خاشقجی هیچ یک از درخواست های 
بن سلمان برای مختومه کردن پرونده را نپذیرفت 
و همه واسطه      ها را بي پاسخ گذاشت. به گفته این 
منبع، دولت سعودی تاکنون به شکل وسیع خود 
را درگیر بحران لیبی نکرده و آن را به امارات و مصر 
واگذار کرده بود اما پس از گس��ترده شدن نقش 
ترکیه در بحران و ورود شخص اردوغان به پرونده، 
محمد بن سلمان نیز تصمیم گرفت با قدرت وارد 
شده و برای شکست ترکیه در لیبی تالش کند. او 

در ادامه فاش کرد که ولیعهد س��عودی از طریق 
واس��طه ها، اقدام به خرید محموله های سالح از 
کشورهای اروپای ش��رقی کرده است تا به دست 
حفتر برساند و در بخش سیاس��ی نیز سه کشور 
مصر، امارات و س��عودی به طرف ه��ای اروپایی 
گفته اند که ایفای نقش پر رنگ از سمت ترکیه را 
نمی پذیرند و شرط باز استقرار ثبات و امنیت در 
لیبی کنار کشیدن ترکیه یا حداقل کم رنگ شدن 

نقش آنکارا در این پرونده است. 


