
 بازجویی از یک ایرانی تبار 
توسط مرزبانان آمریکا

مام��وران مرزی آمریکا ی��ک ایرانی تبار دیگر را در 
مرز بازداشت و مورد بازجویی قرار داد ه اند که عضو 

ارتش ایاالت متحده بوده است.
وبگاه خبری وایس گزارش داد اوایل ماه ژانویه اداره 
مرزبانی و گمرگی آمریکا یک س��رباز این کشور را 
بازداش��ت می کنن��د و پ��س از چند س��اعت آزاد 
می کنن��د اما تلفن هم��راه او را ضبط کرده تا مورد 
بررسی بیشتر قرار بگیرد. این نظامی در حال انجام 
وظیفه بوده و بر اس��اس دستور مستقیم نظامی در 
حال عبور از یک فرودگاه بوده که توس��ط ماموران 

گمرگی متوقف می شود.
این سرباز که شهروند آمریکا و متولد ایران است گفته 
دلیل اینکه مورد سوال قرار گرفته و تلفن همراهش 
ضبط ش��ده به خاطر اصالت ایرانی خود بوده است. 
طی چند روز اخیر چندین شهروند بویژه دانشجوی 
ایرانی در فرودگاه و مبادی ورودی آمریکا بازداش��ت 
و م��ورد بازجویی قرار گرفته اند و حتی بعضی از آنها 

بازگردانده شدند.  باشگاه خبرنگاران 

خبر

سفیرایران در پاکستان: معامله قرن 
بدترین اقدام آمریکا علیه فلسطین است

سفیر جمهوری اس��امی ایران در پاکستان معامله 
ننگی��ن ق��رن را بدتری��ن اق��دام آمری��کا در کنار 
صهیونیست ها علیه ملت فلسطین دانست و گفت: 
درهر گفت وگو و روند صلحی که جای پای شیطان 
بزرگ آمریکا در آن باش��د، هیچ امیدی به رسیدن 

به صلح، ثبات و امنیت نخواهد بود.
سید محمد علی حسینی در سمینار همکاری های 
امنیتی ایران و پاکس��تان در ارتباط با سطح فعلی 
همکاری ه��ای امنیت��ی و اقدامات دو کش��ور برای 
تقویت امنیت مرزهای مش��ترک، گفت: طی دیدار 
اخیری که با وزیر کش��ور پاکس��تان انجام شد، ما 
گفت وگوهای س��ازنده ای درخصوص همکاری های 
امنیت��ی از جمل��ه تاش های دو کش��ور در حوزه 

مرزی را مورد بررسی قرار دادیم.
حس��ینی تاکید ک��رد: مرزهای مش��ترک ایران و 
پاکس��تان باید مرز صلح، دوس��تی و ثبات باش��د، 
موضوع��ی ک��ه مقام های دو کش��ور ب��ر آن اصرار 
و تواف��ق دارن��د. همکاری های م��ا در حال حاضر 
به مراتب بهتر از گذش��ته اس��ت که بیانگر نتیجه 

تعامات سازنده مقام های ایران و پاکستان است.
س��فیرایران ب��ا تایید ای��ده ای که از س��وی یکی از 
اعضای س��مینار مبنی بر تش��کیل کارگروه امنیتی 
میان تهران و اس��ام آباد مطرح شد، گفت: ایران و 
پاکستان دارای تهدیدها و دشمنان مشترک هستند، 
عناصر تروریستی مرز، ملیت و دین نمی شناسند و 
هیچ ارزشی برای خواسته های ملت ها و جان و مال 

و ناموس مردم بی دفاع قائل نیستند.
وی تاکی��د کرد: هرچه رواب��ط و همکاری های دو 
کش��ور نزدیک تر و قوی تر باش��د به همان اندازه 
در زمین��ه تولید امنیت و حفاظت از منافع خود در 
منطق��ه موفق تر خواهیم بود که نتیجه آن ناکامی 
گروه های تروریستی و بدخواهان ملت های ایران و 

پاکستان نیز خواهد بود.
حس��ینی اظهار داش��ت: ما ن��ه تنها بای��د مراقب 
سرزمین های خود باش��یم تا علیه یکدیگر استفاده 
نشود بلکه فضای مناس��ب را جهت تحکیم بیشتر 

روابط و مبارزه با تهدیدهای مشترک مهیا سازیم.
حس��ینی در پاس��خ ب��ه پرس��ش یکی از ش��رکت 
کنن��دگان گفت: ای��ران خواه��ان گفت وگو با همه 
همس��ایگان خود در منطقه خلیج فارس اس��ت و 

طرح هایی را نیز در این خصوص ارائه کرده است.
وی افزود: ایران طرح های خود رابه طور مس��تقیم 
و غیرمستقیم به کشورهای خلیج فارس ارائه کرده 
ام��ا نح��وه برخورد و تعام��ل  این کش��ورها با این 

طرح ها متفاوت بوده است.
حس��ینی اظهار داش��ت: همزمان ب��ا رویکرد صلح 
جویانه جمهوری اس��امی ایران، برخی از کشورها 
از جمله پاکس��تان و آقای عمران خان نخست وزیر 
این کش��ور نیز برای تنش زدای��ی در منطقه وارد 
صحنه وس��اطت و میانجیگری ش��دند که تهران از 

این تاش خیرخواهانه استقبال کرده است.
وی افزود: ما در جریان سفر عمران خان به تهران، 
آمادگ��ی جمهوری اس��امی ایران را ب��رای عملی 
ک��ردن ابتکار تنش زدایی اعام کردیم و این را نیز 
به طور واضح گفتیم که آماده پیشبرد این تاش ها 
چه در تهران و چه در ریاض یا اسام آباد هستیم.

وی تاکید کرد: ایران مخالف دخالت و تداوم نظامی 
گری های آمریکا در افغانستان است.  ایرنا 

از نگاه دیگران 

معامله قرن سیلی محکمی به ترامپ می زند
یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسامی با تاکید بر این که معامله قرن 
سیلی محکمی به گوشت ترامپ می زند گفت: فلسطین و قدس قابل معامله 
نیست پس با قاطعیت می توان گفت طرح معامله قرن طرح شکست خورده 

و همچون نوزادی است که مرده به دنیا آمده است.
حجت االس��ام علیرضا  س��لیمی ب��ا محکوم کردن ط��رح معامله قرن گفت: 

این طرح برای ایجاد حاش��یه امنی برای رژیم صهیونیس��تی کلید خورد، ولی باعث 
افزایش س��رعت فروپاشی رژیم صهیونیستی می ش��ود؛ یعنی برخاف نظر ترامپ و 

نتانیاهو این معامله استارت سرعت فروپاشی رژیم اشغالگر قدس را خواهد زد.
وی اف��زود: در این بین برخی کش��ورهای مرتجع منطقه ب��ا ترامپ همراهی کرده 
ترامپ آنها را با ویس��کی مست کرد و آنها این پروژه عجیب و غریب را امضا کردند. 

قرار است این کشورها هزینه بخش هایی از این پروژه را پرداخت کنند.  ایسنا

آمریکا به یک نیروی اهریمنی تبدیل شده است
کارگردان سرشناس آمریکایی ضمن »هولناک« توصیف کردن اقدام ترامپ 
در خ��روج از »برج��ام« تصریح کرد که آمریکا به یک نی��روی اهریمنی در 

جهان تبدیل شده است.
اولیور استون در انتقاد از عملکرد دولت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 

ادام��ه داد که ترامپ »اقدامات هولناکی« چون خروج از توافق اقلیمی پاریس 
و خروج از برجام را مرتکب ش��ده اس��ت. استون در ادامه ضمن انتقاد از جنگ های 
آمریکا در کشورهای دیگر گفت: دموکرات ها بهتر از جمهوری خواهان نیستند، هیچ 
حزب و صدای دموکراتی به جز احزاب ثالث در آمریکا وجود ندارد که می گویند "به 
چه دلیل ما وارد جنگ ها ش��دیم؟ و در عین حال تعداد احزاب ثالث )احزاب غیر از 
دموکرات و جمهوری خواه( اندک هس��تند. وی ادامه داد: هیاری کلینتون و گروه 

وی به همان اندازه دیک چنی جمهوری خواه، حامی جنگ هستند.  فارس 

با همکاری جامعه بین المللی با کرونا مقابله کنیم
سفیر چین در تهران با اشاره به دیدارش با وزیر بهداشت گفت: معتقدیم که 

باید با همکاری جامعه بین المللی با ویروس کرونا مقابله کنیم.
چانگ هوا در صفحه توئیترش نوشت: با جناب آقای دکتر سعید نمکی وزیر 
محترم بهداشت دیدار کردم، معتقدیم که باید با همکاری جامعه بین المللی 

با کرونا ویروس مقابله کنیم. گفتنی است چانگ هوا سفیر چین در تهران در 
پی شیوع ویروس کرونا در این کشور و اقدامات صورت گرفته در برخی کشورها در 
خصوص محدودیت سفر به چین و تجارت با این کشور در صفحه توئیترش نوشت: 
امیدوارم همگان توجه داشته باشند که: سازمان بهداشت جهانی به کشورها توصیه 

نمی کند محدودیت های سفر یا تجارت با چین اعمال کنند.
س��ازمان بهداش��ت جهانی دهم بهمن ماه و در پی ش��یوع وی��روس کرونا وضعیت 

اضطراری جهانی اعام کرد.  تسنیم 

کارشناس عراقی 
 هدف اصلی معامله قرن،

ایجاد منطقه ای حائل به دور از نفوذ ایران است
یک کارش��ناس عراقی، معامله قرن را فراتر از فلس��طین دانس��ت و آن 
راطرح اس��تراتژیک آمریکا برای کل منطق��ه و کاما ضد ایرانی توصیف 

کرد.
جاس��م حنوندرباره طرح صلح ادعایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
موسوم به معامله قرن گفت که این طرحی که آمریکایی ها و اسرائیلی ها 
رونمای��ی کردن��د با این هدف اجرایی می ش��ود که در نهای��ت، عراق به 

منطقه ای حائل به دور از نفوذ ایران تبدیل شود.
وی در گفت وگ��و با عین العراق توضی��ح داد که  معامله قرن یک توطئه 
نیس��ت بلکه یک طرح اس��ت که مدتها پیش تدوین شده و هدف اصلی 
دیگری در پشت آن قرار دارد. هدف اصلی با تجزیه عراق و تقسیم اراضی 
آن محقق می شود و موجب ایجاد منطقه ای حائل میان عراق و سوریه به 

منظور آنچه که نفوذ ایران در عراق خوانده می شود، خواهد شد.
این تحلیل گر سیاس��ی افزود: معامله قرن به عنوان یک طرح اس��تراتژیک 
آمریکای��ی در نظر گرفته ش��ده که فراتر از آنچه که مربوط به فلس��طین و 
اسرائیل است، و شامل کل منطقه خواهد شد. این اقدام پس از شکست برخی 
سیاست های آمریکا در منطقه صورت گرفت و آمریکا از این راه می خواهد بار 
دیگر به عمق استراتژیک منطقه از طریق ورود به عمق استراتژیک اسرائیل 

که مهمترین ابزار اجرای سیاست های واشنگتن است، بازگردد. 
ترامپ ش��امگاه سه شنبه پیش، طی نشس��ت خبری به همراه »بنیامین 
نتانیاهو« نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی از طرح معامله قرن خود که 
مدعی اس��ت برای پایان دادن به منازعه فلس��طینیان و صهیونیس��ت ها 
اس��ت، رونمایی کرد. در این طرح، شهر قدس به کلی به عنوان پایتخت 
رژیم صهیونیس��تی، به این رژیم واگذار ش��د. از س��ویی دیگر؛حس��ین 
شیخ االس��ام س��فیر پیشین ایران در س��وریه نیز گفت: این طرح اعان 

جنگ به فلسطینی ها، اعراب، مسلمانان و همه آزاده های جهان است.
وی ب��ا بیان اینکه همه حقوق فلس��طینی ها در این طرح پایمال ش��ده، 
خاطرنش��ان کرد: آمریکا بر خاف قواعد بین المللی و انسانی با قلدری و 

زورمداری می خواهد این طرح را تحمیل کند، ولی نمی تواند. فارس

گزارش

آی��ا هنوز باید به برجام اروپایی و اجرای کانل مالی اروپایی 
ک��ه تحقیر ملت ایران اس��ت و به نام نف��ت در برابر غذا و 
دارو مطرح بوده اس��ت امیدوار بود؟ آیا ش��رایط جمهوری 
اسامی ایران به نقطه ای رسیده است که مقامات اقتصادی 
س��وییس به نام اروین بولینگر ب��دون توجه به هویت ملی 
ایران��ی موضوع مکانیزم جدید تجاری انتقال دارو را مطرح 
بنماید و س��عی در ش��رطی کردن ملت ایران داشته باشد؟ 
مگر مل��ت ایران فراموش می کند فوت ش��دگان از کمبود 
داروه��ای خاص و وی��ژه برای تعدادی از بیماران بس��تری 

بیمارستان های جمهوری اسامی ایران؟
اخیرا رس��انه های غربی به نقل از منابع ناش��ناس گزارش 
دادند طرح هایی برای اجرایی کردن ساز و کار مالی ادعایی 

اروپایی ها با ایران موسوم به اینستکس در جریان است.
وب س��ایت آلمانی دویچه وله ب��ه نقل از یک منبع مرتبط 
با اینس��تکس که نامش ذکر نش��ده اس��ت، گ��زارش داد: 
طرح هایی برای حصول توافقی در آینده نزدیک در ارتباط 

با این سامانه وجود دارد.
دویچ��ه به نقل از این منبع آورده اس��ت: ما باید به توافقی 
ب��رای زمینه س��ازی برای آینده برس��یم، ام��ا بی اعتمادی 
دوطرفه به طرز چش��مگیری س��رعت مذاکرات را کاهش 

داده است.
وی گفته اس��ت: ایرانی ها شک داشتند که پس از تراکنش 
اولیه تجارت دیگری انجام شود. به همین دلیل تهران نیاز 
ب��ه اطمینان از این مس��ئله دارد که این فقط یک آزمایش 
نیس��ت، بلکه برای تراکنش های دیگری ه��م برنامه ریزی 
ش��ده اس��ت. اردیبهشت س��ال 1397 زمانی که ترامپ به 
صورت یک جانبه از برجام خارج ش��د، اروپایی وعده دادند 
تا با راه اندازی س��ازوکاری، تج��ارت بین ایران و اروپا را در 
برابر تحریم های آمریکا مصون کنند اما این وعده اروپایی ها 

تاکنون در حد حرف باقی مانده است.
نکته جالب توجه اینکه؛ یک مقام ارش��د در وزارت اقتصاد 
س��وئیس نیز گفته؛ کشورش موفق به انجام هماهنگی های 
بین المللی الزم درخصوص سازوکار جدید مبادله کاالهای 
کش��اورزی و دارویی ش��ده و تا زمانی که اعتبار کافی نزد 

بانک های سوئیسی باشد هیچ محدودیتی وجود ندارد.
اروی��ن بولینگ��ر درباره س��ازوکار جدید مبادل��ه کاالهای 
کشاورزی و دارو میان سوئیس و ایران، گفت که شرکت های 

زیادی برای استفاده از این سازوکار ابراز عاقه  می کنند.
این مقام اقتصادی س��وئیس یادآور ش��د که پس از خروج 
آمری��کا از برجام، کار برای ش��رکت ها و بانک ها به منظور 

تأمین منابع مال��ی همکاری های اقتصادی، حتی در حوزه 
اقامی که تحریم نبودند دشوار بود.

وی با بیان اینکه س��وئیس موفق ب��ه انجام هماهنگی های 
بین المللی الزم درخصوص س��ازوکار جدید ش��ده اس��ت، 
گفت: اهمیت س��ازوکار در این اس��ت که می تواند انتقال 

دارو به ایران را تضمین کند.
او درباره تفاوت این س��ازوکار با س��ازوکاری که سه کشور 
اروپای��ی عضو برجام حدود دو س��ال پیش برای تس��هیل 
همکاری ه��ای مش��روع تج��اری با ای��ران )اینس��تکس( 
راه اندازی کردند گفت: اینس��تکس به عنوان یک شرکت از 
سوی کشورهای اروپایی ثبت شده، اما ما از ابتدا با مقامات 
آمری��کا، وزارت خزان��ه داری و دفتر کنترل س��رمایه های 
خارجی در تماس بودیم، ریز اطاعات ش��رکت هایی را که 
در این س��ازوکار همکاری می کنند با آمریکا به اش��تراک 
می گذاری��م؛ معامات را به طور دقی��ق ارزیابی می کنیم و 

برخی از این اطاعات را با آمریکا به اشتراک می گذاریم.
بولینگر خاطر نش��ان کرد که این ابتکار نتیجه رایزنی مقام 
های س��وئیس با مقام های آمریکا و ایران اس��ت که از این 

لحاظ با اینستکس متفاوت است. این سیاستمدار سوئیسی 
عنوان کرد که این س��ازوکار در حال حاضر برای ش��رکت 
هایی که در سوئیس ثبت شده اند خدمت رسانی می کند و 
هیچ محدودیتی به لحاظ معامات و مبادالت تجاری وجود 
ندارد. بولینگر درباره معامله دارویی هفتم بهمن هم گفت: 
ما می خواس��تیم مطمئن ش��ویم که این سازوکار کار می 
کند. لذا تا زمانی که اعتبار کافی نزد بانک های سوئیس��ی 

باشد هیچ محدودیتی وجود ندارد.

وعده های پوشالی اروپا
دکتر س��یدرضا صدرالحس��ینی در خصوص ادعاهای اخیر 
دویچ��ه ول��ه گفت: پس از اق��دام نابخردان��ه اتحادیه اروپا 
در خصوص به کارگیری مکانیزم ماش��ه در مس��ئله توافق 
برجام که با تناقض گویی های متعدد از جانب این مقامات 
نیز روبرو ش��د اخیرا یکی از س��ایت های بین المللی به نام 
دوویچه وله مجدد موضوع راه اندازی اینس��تکس و مسائل 

حاشیه آن در خبرهای خویش مطرح نموده است!
وی افزود: سوال این است که آیا هنوز باید به برجام اروپایی 

و اجرای کانل مالی اروپایی که تحقیر ملت ایران است و به 
نام نفت در برابر غذا و دارو مطرح بوده اس��ت امیدوار بود؟ 
آیا شرایط جمهوری اسامی ایران به نقطه ای رسیده است 
که مقامات اقتصادی س��وییس به نام اروین بولینگر بدون 
توجه به هویت مل��ی ایرانی موضوع مکانیزم جدید تجاری 
انتقال دارو را مطرح بنماید و س��عی در شرطی کردن ملت 
ایران داشته باش��د؟ مگر ملت ایران فراموش می کند فوت 
ش��دگان از کمبود داروهای خ��اص و ویژه برای تعدادی از 

بیماران بستری بیمارستان های جمهوری اسامی ایران؟
صدرالحسینی اظهارداش�ت: آیا امکان دارد بیمارانی که به 
بیماری زخم پروانه ای دچار بوده و به دلیل عدم وجود دارو 
و لوازم پانسمان در ماه های اخیر فوت شدند از یاد و خاطره 

ملت بزرگ ایران رفته باشد؟
وی گفت: در سال های اخیر پابه پای آمریکایی ها اروپاییان 
نی��ز برای فش��ار به این ملت تاش واف��ر نموده و حتی در 
ش��رایطی که امید نس��بی اقدامات آنان برای رفع برخی از 
نیازهای ضروری ملت ایران بوجود آمده بود سران تعدادی 
از کش��ورهای اروپایی متفق القول حالت تخاصمی به خود 

گرفته و آن امیدها را بر باد دادند. 
این استاد دانش��گاه گفت: به نظر می رسد به دلیل مواضع 
اصول��ی که در هفته های اخی��ر بعضی از مقامات جمهوری 
اس��امی ایران اتخاذ کردند و در همین ای��ام آمریکایی ها 
س��ازمان انرژی اتم��ی ایران ورئی��س آن را تحریم نمودند 
مجددا آمریکایی ها دوستان اروپایی خویش را جلو فرستاده 
و ب��ا بیانات ک��ه در مصاحبه گفته ش��د می خواهند اذهان 
م��ردم ای��ران را از واقعیت چهره اروپایی��ان به خصوص 3 
کشور انگلیس فرانس��ه و آلمان پاک کرده تا شاید بتوانند 
حیله های جدید در درون جامعه ایران دو گانگی نسبت به 

جنایات غرب ایجاد کند.
صدرالحس��ینی بیان داشت: ارتباط و تعامل در ذات انقاب 
اس��امی که در اولین روز دهه مبارکه فجر هس��تیم؛ البته 
ب��ا ذکر 3 مولفه اصلی سیاس��ت خارجی که ش��امل عزت، 
حکمت و مصلحت اس��ت در واقع اسام عزیز نه جمهوری 
اسامی در تعامات خویش محدودیتی به جز حفظ حدود 
و سقور معارف دینی و تامین منافع ملی ایران عزیز ندارند 
که این مهم با دش��من شناس��ی و پر رنگ نمودن خطوط 

فاصل با نظام سلطه عجین شده است. 
وی گفت: در واقع سیاس��ت خارجه ایران بر اساس این آیه 
شریف رحماهم بینهم و اشدا علی کفار استوار گشته است 

و هیچ استثنایی بر آن مترتب نیست. 
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دویچه وله: طرح هایی برای اجرایی کردن اینستکس در جریان است:

امید به کدام طرح؟

انتقام س��خت ای��ران از آمریکا برای ترور س��ردار 
س��لیمانی هن��وز با آن ش��تاب مورد انتظ��ار آغاز 
نش��ده است و همچنان در مرحله گرم شدن است، 
در واقع موش��ک باران پایگاه عین االسد فقط یک 
س��یلی بود که ممکن است »ضرباتی« را به دنبال 

داشته باشد.
عبدالباری عطوان نوشت: زمانی که سپاه پاسداران 
ایران در انتقام از ترور سردار حاج قاسم سلیمانی 
فرمانده نیروی قدس، پایگاه عین االس��د در غرب 
عراق را با ش��لیک 11 موش��ک ک��روز هدف قرار 
داد، دونالد ترام��پ رئیس جمهوری آمریکا، کامًا 
مغ��رور و متکبر توئیت کرد و هرگونه تلفات میان 
نیروهای آمریکایی را رد کرد و اثرات این بمباران 
را بی اهمیت خواند و مدعی پیروزی شد. بسیاری، 
به وی��ژه در برخی کش��ورهای عرب��ی حوزه خلیج 
)ف��ارس( این واکنش را مورد تمس��خر قرار دادند 

و آن را کم اهمیت دانستند.
روز جمعه، توماس کامپل س��خنگوی وزارت دفاع 
آمریکا )پنتاگون( اذع��ان کرد که میان 64 نفر از 
نظامی��ان آمریکایی که )زمان بمب��اران( در عین 
االسد بودند، عایم آس��یب مغزی تشخیص داده 
ش��ده اس��ت و آنها در بیمارس��تان های صحرایی 
تحت مداوا قرار گرفته و 34 نفر از آنها به خدمت 
بازگش��ته اند. ول��ی او به سرنوش��ت یا نح��وه و یا 
خطر آس��یب دیدگی 25 نفر دیگر از این سربازان 
مصدوم اش��اره ای نکرد که این بدان معناست که 
آنه��ا همچنان تحت درمان هس��تند و ش��اید به 
بیمارستان هایی در پایگاه های آمریکایی در آلمان 

یا حتی در آمریکا منتقل شده اند.
این که ترامپ دروغ می گوید چیز جدیدی نیس��ت 
و این که برخی هم پیمانان��ش در امپراطوری های 
نفاق رسانه های عربی این دروغ ها را باور می کنند 
تا از اهمیت پاسخ انتقام جویانه ایران بکاهند، این 
نیز چیز جدیدی نیس��ت ولی جدی��د، و به نظر ما 
قطعی، این اس��ت که تمام 18 پای��گاه  آمریکایی 
مستقر در خاک عراق، و شاید در دیگر کشورهای 
منطق��ه خلیج )ف��ارس( و خاورمیان��ه در تیررس 
س��پاه پاس��داران و هم پیمانانش است و کسی که 
در موش��ک باران پای��گاه عین االس��د تردید نکرد 

می تواند در هر زمانی پایگاه های دیگر آن را هدف 
قرار دهد؛ چرا که موش��ک های نقطه زن )ایران( با 
کارآیی باال آماده نابود کردن آنها است و تصاویری 
از تخریب  ها که شبکه تلویزیونی سی.ان. ان از قلب 
پایگاه )عین االس��د( منتش��ر کرده اس��ت، بر این 

واقعیت صحه می گذارد.
دروغ آمریکای��ی ب��ار دیگ��ر در افغانس��تان تأیید 
ش��د زمانی که نیروهای طالبان موفق به س��اقط 
کردن هواپیمای جاسوس��ی بسیار پیشرفته مدل 
بومباردیر 11A-E در منطقه غزنی در ش��رق این 
کشور ش��دند که در نتیجه آن، تمامی سرنشینان 
هواپیما کش��ته شدند. در ابتدا سخنگوی پنتاگون 
سقوط یا ساقط شدن هواپیما را تکذیب کرد ولی 
این س��خنگو، پس از آن که گروه طالبان ویدئوی 
مربوط به هواپیما و ش��عله ور شدن آتش در آن را 
منتشر کرد، از اظهارات خود عقب نشینی کرد ولی 
او تاکنون نگفته اس��ت که چه  تعداد سرباز در این 
حادثه کش��ته شدند و درجه نظامی کشته شدگان 
چه بود، ولی اعتقاد بر این اس��ت که آنها افسرانی 

عالی رتبه بودند.
این دروغ ها بود که باعث شد کنگره، روز پنجشنبه 
با اکثریت آراء قطعنامه ای را در راس��تای محدود 
کردن اختیارات دونالد ترامپ در اعام جنگ علیه 
ایران، تصویب کند، مگر آن که کنگره مجوز آن را 
ص��ادر و با آن موافقت کند، چرا ک��ه قانونگذاران 
آمریکای��ی از بی پ��روا بودن ترامپ و س��وق دادن 
کشور به جنگی فرسایش��ی و طوالنی مدت که به 
مرگ ده ها نفر و چه بس��ا صدها نفر از س��ربازان، 
کارمن��دان و ش��هروندان آمریکای��ی در منطقه و 

جهان منجر شود، می ترسند.
مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا، روز پنجشنبه اعام 
کرد که واش��نگتن منتظر اس��ت ت��ا دولت عراق 
برای استقرار س��امانه های موشکی پاتریوت برای 
محافظ��ت از پایگاه های آمریکای��ی موافقت کند. 
ما یقی��ن داریم که این انتظ��ار به دالیل متعددی 
طوالنی  خواهد ش��د که بارزترین ش��ان این است 
ک��ه اوالً دولت ع��ادل عبدالمهدی نخس��ت وزیر 
مستعفی عراق اختیارات موافقت با این درخواست 
را ن��دارد و دوم این که نخس��ت وزیر بعدی عراق، 

به دلی��ل برخ��ی اختافات میان فراکس��یون های 
حزبی مهم درباره شخصیت مورد توافق، همچنان 
نامش��خص است. تصمیمی نیز در پارلمان عراق با 
اکثریت آراء اتخاذ ش��ده است که خواستار اخراج 
تمام پایگاه های آمریکایی از عراق ش��ده که هیچ 
نخس��ت وزیری نمی توان��د این تصمی��م را زیر پا 

بگذارد و یا آن را اجرا نکند.
عطوان ب��ا بیان این ک��ه انتقام ترور س��ردار حاج 
قاسم سلیمانی هنوز با آن شتاب مورد انتظار آغاز 
نشده است و همچنان در مرحله گرم شدن است، 
خاطرنشان کرد که موشک باران پایگاه عین االسد 
فقط یک سیلی بود که ممکن است »ضرباتی« را 
به دنبال داش��ته باش��د همان گونه که رهبر معظم 

انقاب به آن اشاره کرده اند.
دروغ ترام��پ درباره قربانیان حمات موش��کی به 
عین االسد، در مقایسه با آنچه از دروغ های »سیاه« 
در آینده نزدیک ممکن اس��ت مطرح شود، سفید 
باشد به ویژه این که دایره دشمنان آمریکا و منفوران 
از آن و بع��د از رونمایی از »معامله قرن« و فروش 
قضیه فلسطین به رژیم اش��غالگر اسرائیل با تبانی 
عربی، گس��ترده شده است. پیش��تر؛ عطوان گفته 
بود؛ آمریکا با تحریک اس��راییل و کوشنر و تمامی 
صهیونیس��ت هایی که می خواهن��د منطقه را به 

ویرانی بکشند، دچار حماقت و اشتباه بزرگی شد.
وی اف��زود: در واقع ترامپ که در اثر تحریک رژیم 
صهیونیس��تی و نتانیاهو دس��ت به چنی��ن اقدام 
تروریس��تی زد، در دام صهیونیس��ت ه��ا افتاد اما 
بدون شک ترور قاسم سلیمانی به آرزوهایش پایان 
خواهد داد و ش��اید عراق به ویتن��ام دیگری برای 
آمریکا مبدل شود زیرا ملت شریف عراق به سادگی 
از این اقدام توهین آمیز آمریکا نخواهد گذشت.  

این کارشناس مسائل سیاسی منطقه یادآور شد : ملت 
عراق در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما آمریکا را 
شکست داد و کاخ سفید را وادار کرد تا در اواخر 2۰13 
نیروهایش را از این کشور بیرون براند و واشنگتن پس 
از کشته ش��دن 4 تا 5 هزار سرباز آمریکایی در برابر 
عراقی ها پرچم س��فید خود را برافراش��ت . در واقع 
حضور آمریکا در عراق برایش هزینه گزاف 6 تریلیون 

دالری به همراه داشت.  تسنیم 

عطوان: 
انتقام سخت مورد انتظار از ترور شهید سلیمانی هنوز آغاز نشده است
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