
هشدار روسیه به اقدام تروئیکای اروپایی
نماینده دائم روس��یه در سازمان ملل گفت: تصمیم 
تروئی��کای اروپای��ی درب��اره ایج��اد مکانی��زم حل 
اختالفات در چارچوب برجام، اقدامی بسیار نادرست 
و خطرناک است و می تواند به یک روند کنترل نشده 

و شکست کامل توافق هسته ای منجر شود.
واس��یلی نبنزیا درباره پیامد این تصمیم تروئیکای 
اروپای��ی گفت: همانط��ور که ما قباًل هم هش��دار 
داده ایم، این یک تصمیم بس��یار نادرس��ت اس��ت، 
چنین اقدامی بس��یار خطرناک است و می تواند به 
یک روند کنترل نش��ده منجر گ��ردد که در نهایت 
باع��ث از بین رفت��ن کامل توافق هس��ته ای ایران 

شود.
سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه اعالم کردند که 
به دلیل اقدامات ایران، آنها چاره ای جز راه اندازی 
مکانی��زم حل و فصل اختالفات در چارچوب برنامه 

جامع اقدام مشترک )برجام( را ندارند.
مقام��ات ته��ران معتقدند که در بیانی��ه تروئیکای 
اروپای��ی چی��ز جدیدی پیدا نکردن��د و قبل از آن، 
در ژانوی��ه امکان انجام مذاکره درباره برجام را تنها 
در صورت بازگشت ایاالت متحده به انجام تعهدات 
خود  ممکن می دانس��تند. این در حالی اس��ت که 
واش��نگتن از شرکت کنندگان باقی مانده در برجام 
خواس��ته تا از این توافقنامه خارج شوند و شروع به 

تهیه یک سند جدید کنند.  ایسنا 

تایید تهدیدات آمریکا علیه اروپا
یک دیپلمات ارش��د وزارت خارج��ه آلمان گزارش 
اخیر واش��نگتن پس��ت مبنی بر اینکه آمریکا برای 
فعال سازی مکانیسم ماشه در برجام، اروپا را تحت 

فشار قرار داده است تایید کرد.
یک دیپلمات ارش��د وزارت خارجه آلمان با استناد 
ب��ه اظهارات ش��رکت کنن��دگان  در یک جلس��ه 
محرمانه کمیسیون سیاس��ت خارجی پارلمان این 
کش��ور اعالم کرد که آمریکا در تاریخ 8 ژانویه )18 
دی ماه( در مذاکراتی در س��طح عالی رتبه این دو 

موضوع را با هم مرتبط کرده است. مهر 

اخبار

بحث مذاکراه دوباره پوششی برای ناتوانی اروپاست
س��فیر کش��ورمان در پاریس با گفتن اینکه برجام تنها راه حل ممکن است 
خاطر نشان کرد طرح مذاکرات مجدد با هدف سرپوش گذاشتن بر ضعف و 

بدعهدی طرف های اروپایی صورت می گیرد.
بهرام قاس��می در صحفه توئیتر خود نوش��ت: هیچ خردورز سیاسی آشنا به 

مباح��ث  برجام تردیدی ندارد که این تفاهم تنها و یگانه راه حل ممکن تلقی 
می ش��ود. وی در ادامه تصریح کرد: طرح مذاکرات مجدد به هر دلیل صرفا اقدامی 

بهانه جویانه برای توجیه ناتوانی و بدعهدی طرف های اروپایی است.
انگلیس، آلمان و فرانس��ه به عنوان س��ه عضو برجام با صدور بیانیه ای اعالم کردند 
مکانیس��م حل اخت��الف در این توافق بین الملل��ی را فعال کرده اند مس��ئله ای که 
می تواند باعث بازگش��ت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل شود.گفتنی است؛ 

اروپا و آمریکا به دنبال کشاندن تهران بر سر توان موشکی هستند.  تسنیم 

آمریکا، مقصر اصلی وضع خطرناک منطقه است
وزی��ر خارجه ایران در مصاحبه با یک رس��انه هندی وضعیت کنونی منطقه 
غرب آس��یا را خطرن��اک توصیف ک��رد و آمریکا را مقص��ر اصلی این وضع 

خواند.
محمد ج��واد ظریف تصریح ک��رد، دلیل اصلی وضعی��ت خطرناک منطقه، 

مواضع متکبرانه و گستاخانه بوده است.
ظریف با اش��اره به حمایت های گس��ترده افکار عمومی کشورهای منطقه از سردار 
س��پهبد ش��هید س��لیمانی گفت: ایاالت متحده باید این را بفهمد که )بعد از ترور 
سردار س��لیمانی توسط آمریکایی ها(، در مناطق مختلف جهان تظاهرات انجام شد 
از جمله در ۴۳۰ شهر در هند. رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران در 
این مصاحبه درباره مواضع هند هم اظهارنظر کرد و از انتظار تهران از دهلی نو برای 

ایفای نقش مثبت در خصوص تحوالت منطقه سخن گفت.  فارس 

اظهارات تازه ترامپ درباره ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی
رئیس جمه��ور آمری��کا در ی��ک نشس��ت ب��ا حض��ور حامیان مال��ی حزب 
جمهوری خواه این کش��ور در ایالت فلوری��دا اظهارات تازه ای درباره عملیات 
تروریس��تی این کش��ور در عراق و شهادت سردار قاسم س��لیمانی فرمانده 

شهید نیروی قدس مطرح کرده است.
دونالد ترامپ در دفاع از عملیات تروریس��تی و غیرقانونی این کشور در بغداد 

ک��ه با مخالفت های بین المللی مقام های کش��ورهای مختل��ف از قبیل عراق مواجه 
شده است، ادعا کرد که قبل از صدور مجوزر دستور برای ترور سردار سپهبد قاسم 

سلیمانی، او حرف های بدی درباره کشور ما )آمریکا( می زد.
رئیس جمهور آمریکا که پیش از این او و دیگر مقام های دولتش مدعی شده بودند، 
عملیات ترور س��ردار س��لیمانی برای دفع یک تهدید قریب الوقوع بوده اس��ت، در 

نشست مارئه الگو توضیحی درباره این تهدید ادعایی نکرد. باشگاه خبرنگاران

اس��پوتنیک نوش��ت کش��ور های اروپایی تحت فش��ار آمریکا گام دیگری 
برداشته اند که آن ها را از برجام دور می سازد و بعید است تهران با همین 

بازیگران وارد گفت وگو های جدید هسته ای شود.
خبرگزاری اسپوتنیک در گزارشی نوشت کارشناسان می گویند کشور های 
بزرگ اروپایی تحت فش��ار دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گام 
دیگری برداش��ته اند که آن ها را از توافق هس��ته ای ایران دور می سازد و 
بعید اس��ت تهران وارد گفت وگو های جدید هس��ته ای با همین بازیگران 
ش��ود. وزیران امور خارجه انگلیس، فرانس��ه و آلمان - سه کشور اروپایی 
امض��اء کننده توافق هس��ته ای ایران - 1۴ ژانویه ادع��ا کردند آن ها هیچ 
گزینه ای جز فعالس��ازی مکانیس��م حل اختالف برجام برای بازگرداندن 

ایران به پایبندی کامل به توافق هسته ای ندارند.
لوس��یانو زاکارا، اس��تادیار مرکز مطالعات خلیج فارس در دانش��گاه قطر 
می گوی��د س��ه کش��ور اروپایی انگلی��س، فرانس��ه و آلمان با این ش��یوه 
می خواهند آبروی خود را به خاطر شکست مهمترین دستاورد دیپلماتیک 
کش��ور های اروپایی حفظ کنند. توافق هسته ای به دلیل خروج آمریکا از 

این توافق، از شکل واقعی خود خارج شده است.
زاکارا به دالیل متعددی برای فروپاش��ی تدریجی توافق هس��ته ای اشاره 
می کند. نخس��ت آنکه، از همان ابتدا مش��خص بود دولت ترامپ هر آنچه 
را برای تضعیف این توافق الزم اس��ت از جمله توس��ل به ارعاب و تهدید 
متحدانش با راه اندازی جنگ اقتصادی و تعرفه انجام خواهد داد؛ همچنانکه 
در قبال اروپا، چین و مکزیک به چنین رویکردی متوس��ل ش��د. بنابراین 
اتحادیه اروپا نتوانس��ت شرکت ها و بانک های خود را به پایبندی به برجام 

و راه اندازی سازوکار پرداخت اینستکس ترغیب کند؛ سازوکاری که برای 
دور زدن تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران طراحی شده بود.

وی افزود: پس از اینکه بوریس جانس��ون عهده دار سمت نخست وزیری 
در انگلیس و مس��ئول تصمیم گیری های این کش��ور در عرصه سیاس��ت 
خارجی شد اجماع اتحادیه اروپا درهم شکست. با توجه به همه این موارد 
تردی��د دارم ایران با همین بازیگران برای دس��تیابی به توافق هس��ته ای 

مشابه یا توافقی دیگر وارد مذاکره شود.
یکی از استادان دانش��گاه روتگرز نیز به وابستگی نظامی، سیاسی و مالی 
دیرینه اتحادیه اروپا به آمریکا اشاره می کند که موجب یکپارچکی عمیق 
ای��ن اتحادیه ب��ا بازار آمریکا و هماهنگی آن با رویکرد های واش��نگتن در 

عرصه سیاست خارجی شد.
وی افزود: وجود این وابس��تگی موجب شده تا آن ها نتوانند در برابر فشار 
آمری��کا مقاومت کنن��د. در جریان گفت وگو ها درب��اره برجام، اروپا نقش 
"پلی��س خوب " و آمریکا نقش "پلیس بد" را ایف��ا کرد تا ایران را مجبور 
به پذیرش ش��رایطی کنند که کامال نابرابر بود. مضاف بر این، اروپا درباره 

هدف واشنگتن در ارتباط با توافق هسته ای ایران دچار سوء تفاهم شد.
او گفت: ای��ن توافق در نظر آمریکایی ها تمهیداتی کوتاه مدت برای وادار 

ساختن ایران به از بین بردن زیرساخت هسته ای این کشور بود.
جمه��وری اس��المی ایران با اش��اره به خ��روج یکجانبه آمری��کا از توافق 
هسته ای و کوتاهی اتحادیه اروپا در عمل به تعهداتش در قبال برجام، ماه 
مه سال ۲۰1۹ اعالم کرد برخی تعهدات خود را به توافق هسته ای گام به 

گام کاهش خواهد داد.  صداو سیما 

اسپوتنیک:
 اقدام اخیر کشورهای اروپایی آنها را یک قدم دیگر از برجام دور کرد

گزارش

از 8 ژانوی��ه س��ال ۲۰۲۰ باید به عنوان ی��ک نقطه عطف 
در تاریخ یاد کرد چراک��ه حمله ای که ایران در این روز به 
پایگاه عین االس��د آمریکا داشت باعث آغاز فصل جدیدی 

در منطقه شد.
عملیات موش��کی ایران که در راس��تای انتقام سخت وعده 
ش��ده پس از ترور س��ردار س��لیمانی صورت گرفت، نقطه 
عطف��ی در تاری��خ تحوالت منطق��ه خواهد ب��ود. چرا که 
بزرگترین و مهم ترین پای��گاه نظامی آمریکا درعراق هدف 
قرار گرفت. در جریان این عملیات 1۳ موش��ک به س��مت 
پایگاه های آمریکا شلیک شد که طبق اعالم سردار امیرعلی 
حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران حتی یک تیر 
به س��مت این موش��ک ها نیز شلیک نش��د. این مسئله در 
حال��ی بود که ترامپ پیش از این عملیات تهدید کرده بود 
ک��ه در صورت حمله ایران، ۵۲ نقطه مهم و فرهنگی ایران 
هدف قرار خواهد گرفت. اما عملیات و انتقام س��خت ایران 
انجام ش��د و ترامپ در یک سخنرانی بسیار ضعیف نه تنها 
به این عملیات موفق ایران واکنش نش��ان نداد بلکه اعالم 
کرد که به دنبال رس��یدن به صلح است. این مسئله باعث 

شده تا فصل جدیدی در معادالت منطقه ای رقم بخورد.
پ��س از عملی��ات موش��کی ایران ب��ه پایگاه عین االس��د 
رس��انه های آمریکای��ی در بهت فرو رفتن��د. همه نگاه ها به 
کاخ سفید بود. رسانه ها به صورت معناداری خبر ورود وزیر 
خارجه و مقامات نظامی آمریکایی به کاخ س��فید را مخابره 
می کردن��د. طرفداران و امیدوارن به ترامپ منتظر بودند تا 
وی س��رانجام آغاز حمله نظامی ب��ه ایران را اعالم کند. اما 
وی تنها به یک توییت بسنده کرد: از ایران موشک هایی به 
دو پایگاه نظامی واقع در عراق ش��لیک شده است. ارزیابی 
تلفات و خس��ارات االن در جریان اس��ت. تا االن همه چیز 
خوب بوده! ما قدرتمندترین و مجهزترین ارتش کل جهان 

را داریم! فردا صبح بیانیه ای صادر می کنم.
وی ک��ه چند روز پی��ش تهدید به بمباران ۵۲ س��ایت در 

ای��ران از جمل��ه اماکن فرهنگی کرده بود، مدعی ش��د: در 
پای��ان خطاب به م��ردم ای��ران و رهبران ای��ران می گویم 
ک��ه ما می خواهیم که ش��ما آینده خوبی داش��ته باش��ید. 
م��ا دوس��ت داریم با همه کش��ور هایی که خواس��تار صلح 
هس��تند، همکاری کنیم. در واقع سخنرانی ترامپ از منظر 
حامیان جنگ طلب وی بسیار ناامیدکننده و منفعالنه بود. 
کارشناسان نظامی این س��خنرانی لرزان را به دلیل قدرت 
موش��کی ایران می دانند چرا که بس��یاری از کارشناس��ان 
اعالم کرده اند ایران به یک ابرقدرت موش��کی تبدیل شده 
و آمریکا به خوبی به این نکته واقف اس��ت. به همین دلیل 
ترام��پ از واکنش به عملی��ات ایران خودداری کرد تا جان 

نظامیان آمریکایی را نجات دهد.
نکت��ه جالب توجه اینک��ه آمریکا تقالی زی��ادی برای کم 
رنگ جلوه دادن این حمله انجام داد؛ پنتاگون مدعی ش��د 
هیچگونه تالشی برای کم اهمیت نشان دادن و یا تأخیر در 
انتشار اطالعات مربوط به مجروحان حمالت موشکی ایران 

در پایگاه هوایی عین االسد صورت نگرفته است.
انتش��ار اخبار مربوط به نظامیان آس��یب دی��ده در جریان 
حمالت موشکی ایران به پایگاه هوایی عین االسد به چالش 
جدید دولت آمریکا تبدیل ش��ده و این س��ؤال را در میان 
افکار عمومی و رسانه های آمریکا ایجاد کرده که چرا اخبار 
مصدومیت نظامیان این کش��ور با تاخیر اعالم ش��ده و ایا 
دول��ت آمری��کا در رابطه با حمالت موش��کی ایران چیزی 

دیگری نیز پنهان می کند؟
خبرگزاری رویترز با اش��اره به اینک��ه دونالد ترامپ رئیس 
جمهور، مارک اسپر وزیر دفاع و سایر مقامات دولت آمریکا 
ب��رای یک هفت��ه می گفتند حمله ایران ب��ه پایگاه های در 
عراق هیچ کش��ته و یا زخمی نداشته است، نوشت: اما این 

دیگر حقیقت ندارد.
جاناتان هافمن سخنگوی پنتاگون گفته رهبران نظامی در 
واش��نگتن درست روز پنج ش��نبه فهمیدند که 11 نظامی 

آمریکا  به دالیل ضربه مغزی به بیرون از عراق انتقال داده 
ش��ده اند. هافمن مدعی شد: این ایده که تالش شده بنا به 
دالیل سیاسی، مجروحیت نظامیان کم اهمیت نشان داده 

شود، درست نیست.
رویترز نوش��ت: اما انتش��ار مجروحیت ذهنی در اواخر پنج 
ش��نبه، یک هفته پس از حمله ایران، حداقل باعث خواهد 
ش��د تا بحث ها درباره عملکرد قدیمی پنتاگون در رابطه با 
مصدومان ذهنی ش��روع شود. پنتاگون این نوع مصدومیت 
را متف��اوت در نظ��ر می گیرد و می گوید نیازی نیس��ت تا 

بالفاصله به فرماندهی اعالم شود.
در همین حال، س��ی.ان.ان با اش��اره مصدومیت مغزی 11 
نظامی آمریکا گزارش داد: این مس��ئله نش��ان می دهد اثر 

حمله ایران خیلی جدی تر از برآوردهای اولیه است.
همزمان انتش��ار اخبار کش��ته ش��دن دو نظامی آمریکا در 
آلمان تردیدهای جدی را درباره صداقت مقامات آمریکایی 
ایجاد کرده اس��ت. پنج روز قبل خبرگزاری آسوشیتدپرس 
گزارش داد دو نظامی آمریکایی به نام های خاویر ایفارت و 
آزس وایتهرست که هر دو ۲۰ ساله بودند، شامگاه پنجشنبه 
گذش��ته در پایگاه هوایی آمریکا در ش��هر اسپنگداهلم در 
غرب آلمان به دالیل نامعلومی جان خود را از دست دادند. 
دولت آمریکا تاکنون هیچ توضیحی درباره مرگ این دو نفر 
نداده است اما بعضی ها این فرضیه را مطرح کرده اند که این 

افراد در جریان حمالت موشکی به پایگاه عین االسد کشته 
ش��ده اند اما دول��ت آمریکا تالش دارد آنه��ا را با بهانه های 
مختلف پنهان نگ��ه دارد. در حالی که درباره میزان تلفات 
این حمله روایت های مختلفی از سوی آمریکایی ها یا داخل 
کش��ور بوده است، به نظر می رس��د که بحث تعداد تلفات 
موضوع فرعی بوده و اصل مس��ئله انجام حمله است که از 

دو منظر واجد اهمیت است.
اول این که این حمله نش��ان می دهد ایران به لحاظ دانش 
و تجهیزات، توانمندی هدف قرار دادن نیروها و پایگاه های 
آمریکایی در منطقه را دارد. حمله به عین االس��د، در واقع 
آژی��ر خطری برای ارتش آمریکاس��ت که خود را در مقابل 

حمالت احتمالی ایران مصون نداند.
از طرفی، حمل��ه ایران عالوه بر تثبی��ت توانمندی دفاعی 
و فنی ایران، نش��انگر قاطعیت و معتبر بودن هش��دارها و 
تهدیدات تهران اس��ت. موش��کباران پایگاه آمریکا در عراق 
اولین حمله رس��می یک کشور به پایگاه آمریکایی از زمان 
جن��گ جهانی دوم تا بحال بوده اس��ت. این گزاره ش��اید 
برای تبیین اهمیت و موثر بودن عملیات ش��هید سلیمانی 
کفایت کند. این موضوع بدان مفهوم اس��ت که انجام حمله 
هم احتماال به لحاظ فنی دش��وار بوده اس��ت، و مهمتر از 
آن اینکه، کس��ی جرأت سرش��اخ ش��دن و ایستادن مقابل 

تهدیدات آمریکا را نداشته است.
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