لیبرمن :طرح معامله قرن برای نجات نتانیاهو است

دوشنبه  7بهمن 1398
وطنامروز شماره 2853

رئیس حزب «اسرائیل خانه ما» با انتقاد از دونالد ترامپ ،به دلیل زمان اعالم جزئیات طرح معامله قرن تاکید کرد :این طرح مانع
از بررسی عمیق و واقعی طرح آمریکایی خواهد شد .لیبرمن در ادامه نتانیاهو را به فرار به واشنگتن متهم کرد و گفت :اعالم
زودهنگام طرح معامله قرن آمریکا یعنی حدود  5هفته پیش از برگزاری انتخابات در «اسرائیل» مسألهای شکبرانگیز است.

بینالملل

روایتنشریهنزدیکبهکنگرهآمریکاازتأثیراتپنهانحملهایرانبهپایگاهنظامیانآمریکادرعراق

عیناالسد اعتبار پنتاگون را نابود کرد
گروه بینالملل :تبعات حمله ایران به پایگاه آمریکایی عیناالسد
هر روز بیش از قبل دامنگیر دولت ترامپ میشود و روزی نیست
که دولت آمریکا و پنتاگون در رسانههای آمریکا بابت پنهانکاری
در اعالم تلفات واقعی عیناالسد و ناتوانی در پاسخ به ایران مورد
ش��ماتت قرار نگیرند .به گزارش «وطن امروز» ،عیناالسد برای
ترامپ مانند گردبادی ش��ده است که آرامآرام در حال تبدیل به
نماد تالش ترامپ برای دروغگویی به مردم آمریکا و افکار عمومی
دنیاس��ت .سیر تحوالت عیناالس��د در حال عبور از یک حمله
موشکی چندساعته است و برای دولت آمریکا عیناالسد هر روز
در حال انفجار است .نکته قابل تامل تحوالت جدید اینکه حاال
منتقدان عیناالس��د نه فقط رسانهها ،بلکه اعضای اصلی هیات
حاکمه آمریکا هستند که هر یک همین حاال یا در روزگاری نه
چندان دور دارای سمتهای کلیدی بودهاند .دیر یا زود پای اسناد
آمریکاییها درباره عیناالسد به رسانهها باز میشود و آن زمان
مش��خص خواهد شد عیناالسد چگونه قدرت آمریکا به عنوان
پرخرجترین دولت تاریخ در حوزه نظامی را به چالش کشید.
در این میان رسانههای نزدیک به هیات حاکمه آمریکا نوک
پیکان حمالت خود را به س��مت بخش کمتر دیده شده ماجرا
یعنی از میان رفتن اعتبار و قدرت پنتاگون بردهاند .عیناالسد و
سایر پایگاههای آمریکا در منطقه تا قبل از حمله ایران به عنوان
دیروز هم «جک تپر» خبرنگار سیانان در صفحه توئیتری
خط قرمز بزرگ دولت آمریکا ترسیم شده بودند و به عنوان مثال
خود نوشت ۸ :آمریکایی آسیبدیده در پایگاه عیناالسد ،برای
ترام��پ تهدید کرده بود با هدف قرارگرفتن هر هدف آمریکایی
مداوا به آمریکا برده شدند و  ۹نفر در آلمان در حال درمانند.
توسط ایران ،جنگ تمام عیاری را آغاز خواهد کرد.
از نگاه این رسانه نزدیک به کنگره آمریکا ،روند دروغگوییهای
حاال وبسایت اینترنتی  https://www.rollcall.comکه
پنتاگون به مرحله عجیبی رسیده است .سیانان از قول اسپر،
در توصیف خود آورده از سال  1955میالدی به طور تخصصی
وزیر دفاع آمریکا نوشت :ما معموال این آمارها را اعالم نمیکنیم
اخبار کنگره آمریکا را پوشش میدهد ،با اشاره به افزایش روزافزون
چرا که بیش��تر موارد آن سرپایی بوده است .روز بعد ،سخنگوی
زخمیهای پایگاه عیناالسد ،این ماجرا را یک افتضاح توصیف
اس��پر اعالم کرد  ۳۴نفر از سربازان دچار آسیب مغزی شدهاند.
کرده و نوشته است :اعتبار پنتاگون زیر سوال رفته و این وضعیت
بخشی از چالش وزارت دفاع ریشه در این واقعیت دارد که آسیب
در حال بدتر شدن است .نکته قابل تامل این
مغزی برای پیشرفت و قابل تشخیص بودن،
گزارش اینکه مخاطبان این نشریه اینترنتی اینگونه به نظر میرسد که حمله به نیاز به گذش��ت زمان دارد .اگرچه اطالعات
بینالمللی نیستند و به دلیل نوع پردازش عیناالسد ،اخراج آمریکا از منطقه دقیق همیشه بالفاصله در دسترس نیست
اخبار این س��ایت به مسائل داخلی آمریکا ،را کلی�د زد .آنچ�ه در عیناالس�د و با ظهور عالئم ممکن اس��ت تغییر کرده
روشنفکران و نخبگان آمریکایی مهمترین نابود شد ،نه فقط مرکز فرماندهی و و م��ا آن را درک کنیم اما پنتاگون هفتهها
مخاطبان آن هستند.
هدایتپهپادیآمریکا،بلکههیمنهو برای ارزیابی آس��یب به نظامیان آمریکایی
رول کال در ادام��ه مطلب خود به روند هیبتساختگیارتشاینکشوربود .زمان صرف کرده است .اظهارات اسپر نشان
دروغگویی پنتاگون در اع�لام آمار واقعی پنهانکردنتلفاتواقعیعیناالسد ،میدهد وزارت دفاع وضعیت پرسنل نظامی
تلفات عیناالس��د اشاره کرده و مینویسد :نابودی اعتبار جنگی ارتش آمریکا آسیبدیده در حمالت به عیناالسد را با دقت
وزارت دفاع در اعالم تلفات ناشی از حمالت بود که زیرپای متحدان این کش�ور پیگیری نمیکند؛ سربازانی که آسیبهای
ایران در تاریخ  ۸ژانویه به پایگاه عیناالسد
در خاورمیانه را هم خالی کرد
آنان به قدری جدی بوده که برای معالجه به
در حال انجام یک تجربه جدید است .بامداد
آلمان یا آمریکا منتقل شدهاند.
روز  ۸ژانویه و هنگامی که موشکهای ایران به پایگاه عیناالسد در
این نشریه در ادامه نوشت :اسپر با یک واقعیت روبهرو است؛ اگر
عراق اصابت کرد ،مقامات وزارت دفاع اعالم کردند هیچ تلفاتی بر اثر
درباره تلفات حمالت عیناالسد صادقانه سخن بگوید ،با ترامپ دچار
این موشکباران متحمل نشدهایم .از نگاه «رول کال» حتی همین
تناقض میشود .رول کال برای یادآوری عملکرد اسپر در دوران قبل
مقدار دروغگویی هم نشان از ضعف پنتاگون نیست ،بلکه آنچه مایه
از انتصاب به وزارت دفاع ،به یکی از س��خنان پیشین وی استناد
خجالت وزارت دفاع آمریکا شده ،تغییر مداوم تعداد زخمیها در
کرده و مینویسد :وی گفته بود اگر از او خواستهای غیراخالقی،
بیانیههای مختلف پنتاگون و سنتکام است .این نشریه در این
غیرمنطقی یا غیرقانونی داشته باشند ،از سمتش استعفا میکند7.
ارتباط نوش��ته است :از آن زمان تاکنون ،وزارت دفاع بیانیههای
ماه بعد این سوال مطرح میشود که آیا تضعیف موقعیت پنتاگون،
کرد
مختلفی درباره آن صادر کرده است .پنتاگون روز جمعه تایید
اخالقی است؟ از زمانی که در حمالت هواپیماهای بدون سرنشین
تعداد ۳۴نفر از سربازان آمریکایی بر اثر حمالت موشکی ایران دچار
آمریکایی ژنرال قاسم سلیمانی ترور شد تاکنون ،اسپر سعی در
آسیب مغزی شدهاند« .جاناتان هافمن» سخنگوی پنتاگون در این
توضیح یا توجیه اظهارات متناقض دولت دارد .جالبتر اینکه این
باره به خبرنگاران گفت :در حالی که نیمی از آنها به کار بازگشتند،
نشریه حتی مواضع وزیر دفاع آمریکا و سایر مقامات نظامی آمریکا
 ۱۷نفر همچنان در آلمان و ایاالت متحده تحت مداوا هستند .از
را با مواضع ترامپ در توجیه ترور شهید سلیمانی مقایسه میکند
زمان انجام حمله تاکنون ،پنتاگون نخست گفت این حمله هیچ
و در این فاز هم به انتقاد از عملکرد پنتاگون میپردازد .این نشریه
تلفاتی نداشته است اما سپس  8نفر ،بعد  ۱۱نفر و اکنون  ۳۴تن
نزدیک به کنگره آمریکا در اینباره نوش��ت :اس��پر و ژنرال مارک
را به عنوان رقم آسیبدیدگان نظامی آمریکا اعالم کرده است.
میلی ،رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا ،در ابتدا این ترور را برای
عربستان افزایش احتماالت در رابطه با هک تلفن
«جف بزوس» رئیس کمپانی آمازون از
سوی عربستان سبب ش��ده رسانههای اروپایی از نگرانیها
درباره احتمال هک تلفن سران کشورهایی که با عربستان و
بویژه بنسلمان رابطه نزدیک دارند خبر بدهند.
روزنامه «میل آن س��اندی» با افش��ای اینکه نخستوزیر
انگلیس هر از گاهی از ولیعهد سعودی پیامهایی در واتسآپ
دریافت میکند ،این سوال را مطرح کرد که آیا تلفن بوریس
جانس��ون هم هک شده است؟ این روزنامه میافزاید بوریس
ک
جانسون ،نخستوزیر انگلیس انبوهی از پیامهای حاوی شکل 
از محمد بنس��لمان ،ولیعهد سعودی دریافت کرده و همین
موض��وع نگرانیهایی را درباره هک ش��دن تلفن او به وجود
آورده اس��ت .عربستان در کانون انتقادهای بینالمللی بر سر
ادعاهای هک تلفن جف بزوس ،موس��س میلیاردر آمازون از
در پنجمین روز از دادگاه اس��تیضاح
آمریکا
دونال��د ترامپ ،تیم حقوقی وی با زیر
سوال بردن استداللهای دموکراتها در رابطه با استیضاح،
گفتند حزب دموکرات قصد باطل کردن نتایج انتخابات۲۰۱۶
را دارد .در همی��ن رابطه دموکراتهای مجلس نمایندگان
آمریکا هم در جمعبندی استداللهای محاکمه دونالد ترامپ
هش��دار دادند ،او به سوءاستفاده از قدرت خود ادامه خواهد
داد ،مگر آنکه کنگره برای برکناری او پیش از انتخابات ۲۰۲۰
مداخله کند.
به گزارش «وطن امروز» ،تیم حقوقی ترامپ در پنجمین
روز دادگاه اس��تیضاح که در س��نا برگزار میش��ود ،فرصت
یافتند از رئیسجمهور آمریکا در برابر اتهامات وارده مبنی بر
سوءاستفاده از قدرت و مانعتراشی در مسیر عملکرد کنگره
دفاع کنند .اهمیت این دفاعیات آنجا بیشتر میشود که کاخ
سفید پیشتر رسما از همکاری با دموکراتها در روند پرونده
استیضاح امتناع ورزیده بود .سناتورها باید تصمیم بگیرند آیا
ترامپ باید به خاطر این اتهامات برکنار شود یا نه .نتیجهای
که با توجه به اکثریت داشتن جمهوریخواهان در سنا بعید
است ،چرا که این کار نیازمند دوسوم آراست.
پیشتر  6عضو مجلس نمایندگان از حزب دموکرات که در
روند محاکمه نقش دادستان را بازی میکنند ،استداللهای
خود را برای برکناری ترامپ مطرح کردند و در روز چهارم و
پنجم نوبت به تیم حقوقی ترامپ رسید تا از رئیسجمهور دفاع
کنند .عمده دفاعیات تیم حقوقی ترامپ بر دو محور استوار

ترامپ :دنبال فرصتی برای خروج
آبرومندانه از عراق هستم

حسین آجرلو

کارشناس ارشد مسائل عراق

جلوگیریازحملهقریبالوقوع
به پرس��نل ایاالت متحده در
منطقه ،ضروری توصیف کردند .پس از نشستهایی پشت درهای
بس��ته ،برخی نمایندگان آمریکایی درباره چگونگی قریبالوقوع
بودن این حمالت ابراز تردید کردند .سپس ترامپ که این حمله
را مشروع میداند ،مکررا ادعا کرد ایران قصد داشته به  4سفارت
آمریکا حمله کند .اسپر در گفتوگویی تلویزیونی درباره این ادعا
گفت :من هیچ مدرک مش��خصی در ارتباط با این  ۴سفارتخانه
ندیدهام .وی گفته این نظر رئیسجمهور بوده که خطری میتواند
برخی سفارتخانههای آمریکا را تهدید کند .ترامپ سپس در پیامی
توئیتری نوشت :واقعا این مهم نیست که یک حمله ،قریبالوقوع
بوده است .بر اساس گزارش انبیسی ،انجام این حمله  7ماه در
حال بررس��ی بوده و اسپر نیز هیچ اش��ارهای به آن نکرده است.
سردرگمی و بالتکلیفی در پنتاگون و کاخ سفید و اتخاذ مواضع
گاه صددرصد متناقض با یکدیگر پدیده تازهای است که تا قبل از
حمله ایران به عیناالسد نمونهای نداشته است .این نشریه نزدیک
به کنگره آمریکا تناقض دیگر رویکرد وزارت دفاع با آنچه از زبان
ترامپ شنیده میشود را اینگونه بیان میکند :ماه گذشته ،اسپر
گزارشی از والاستریت ژورنال را که اعالم کرده بود پنتاگون در نظر
دارد هزاران سرباز دیگر به خاورمیانه اعزام کند رد کرد؛ اقدامی که
به نظر میرسد با وعدههای رئیسجمهور مبنی بر پایان دادن به
جنگهای بیپایان در این منطقه در تناقض است .اسپر هنگامی که
در مجمع دفاعی ریگان صحبت میکند ،در پاسخ به این سوال که
آیا این گزارش اخبار جعلی است ،جعلی بودن آن را تایید میکند.
این در حالی است که با وجود تنش آمریکا با ایران ،هزاران سرباز
دیگر به خاورمیانه فرستاده شدهاند .رول کال در پایان مینویسد:
یکی از چالشهای مردم با دولت ،حفظ صداقت و صحت کالم آنها
در شرایطی است که رئیسجمهور راحت در حال دروغ گفتن به
مردم آمریکاست .به عبارت دیگر ،پنتاگون با ریاست اسپر مشکلی
دارد به نام «اعتبار».
اینگونه به نظر میرسد که حمله به عیناالسد ،اخراج آمریکا
از منطقه را کلید زد .آنچه در عیناالسد نابود شد ،نه فقط مرکز
فرماندهی و هدایت پهپادی آمریکا ،بلکه هیمنه و هیبت ساختگی
ارتش این کشور بود .پنهان کردن تلفات واقعی عیناالسد ،نابودی
اعتبار جنگی ارتش آمریکا بود که زیرپای متحدان این کشور در
خاورمیانه را هم خالی کرد.

ک واتسآپی بنسلمان به جانسون
راز ارسال شکل 

امنیتی ،س��طح تماس با جانسون را
«نگرانکننده» توصیف کردند و روابط
کنونی با عربستان با رفتار بنسلمان
ش��دیدا به بوته «آزمایش» گذاشته
شده است .دفتر نخستوزیری انگلیس
از اظهارنظ��ر درباره اینکه جانس��ون
پیامه��ای ویدئویی ی��ا تصاویری از
بنسلمان در واتسآپ دریافت کرده است یا خیر امتناع کرد.
کارشناسان جرائم سایبری میگویند گشودن چنین فایلهایی
«همانند آن است که به سارقی کلیدهای خانهتان را بدهید».

افشایخطونشانرئیسجمهورآمریکابرایهمحزبیهایش

ترامپ:جمهوریخواهانعلیهمنرأیدهندسرشانرامی ُبرم!
بود؛ اول اینکه دموکراتها قصد دارند
انتخابات ریاستجمهوری  ۲۰16را
زیر سوال برده و نتیجه انتخابات را
باطل کنند و دوم اینکه هیچ مدرک
مستقیمی دال بر انجام تخلف از سوی
رئیسجمهور وجود ندارد.
«پت سیپولونی» از وکالی ترامپ
و از کارکنان کاخ سفید ،در استداللی
که جمهوریخواه��ان قبال مطرح
کردهاند گفت :دموکراتها از شما میخواهند نه فقط نتایج
انتخابات گذشته را باطل کنید ،بلکه میخواهند نام او را از
برگههای رای در انتخابات بعدی که تقریبا  ۹ماه دیگر اتفاق
میافتد حذف کنید .او افزود« :آنها از شما میخواهند کاری با
پیامدهای خیلی خیلی جدی انجام دهید و من به شما میگویم
این ،خیلی خیلی خطرناک است»« .مایک پرپورا» دیگر وکیل
مدافع ترامپ نیز با اشاره به اینکه بخش عمده اتهامات علیه
ترامپ به تماس تلفنی ماه ژوئیه او با زلنس��کی بازمیگردد،
گفت« :برخالف ادعای دموکراتها او در آن تماس به دنبال
بده بستان نبود و زلنسکی زیر هیچ فشاری نبود .زلنسکی گفت
هیچ فشاری به او وارد نشد اما دادستانهای مجلس نمایندگان

گزارش لوموند درباره محتوای دیدار رؤسایجمهور
آمریکا و عراق در داووس

چرا گروههای مخالف مقاومت
خواهان اخراج آمریکا هستند؟

رسانههایانگلیسیازاحتمالهکتلفننخستوزیراینکشورتوسطسعودیهاخبرمیدهند

طریق ارس��ال فایلی در پیامرس��ان
واتسآپ ق��رار دارد .ب��زوس ،مالک
روزنامه واشنگتنپست است که جمال
خاش��قجی ،مقالهنویس آن در اکتبر
 ۲۰۱۸به دست رژیم سعودی به قتل
رسید .حال «میل آن ساندی» فاش
کرد ،بوریس جانسون با بنسلمان در
واتسآپ تماس منظم دارد و آن دو وقتی جانسون وزیر خارجه
بود ،شماره رد و بدل کردند .استفاده بیحد ولیعهد سعودی از
شکلکها هم جانسون و تیمش را سردرگم کرده است .منابع

گزارشویژه

یدانند».
به شما میگویند آنها بهتر م 
این دفاعیات با واکنش گسترده
دموکراتها روبهرو شد« .آدام شیف»
رئی��س کمیته اطالع��ات مجلس
نمایندگان آمریکا در پایان جلس��ه
استماع دفاعیات تیم حقوقی ترامپ
گفت«:مسألهاینجاستکهآنهااساسا
با کمک خواستن از کشور خارجی
در انتخابات مخالفت��ی ندارند .این
در حالی است که رئیسجمهور ما از رئیسجمهور اوکراین
خواست علیه «جو بایدن» به وی کمک کند ...آنها تالش دارند
واقعیت را تحریف کنند».
شیف همچنین با اش��اره به گزارش  CBSگفت :شبکه
خبری س��یبیاس نیوز در گزارش��ی به نق��ل از یک منبع
جمهوریخ��واه اعالم کرده اس��ت که ترامپ س��ناتورهای
جمهوریخواه را تهدید کرده اگر علیه او رای بدهند س��ر از
تنش��ان جدا خواهد کرد .وی در ادامه گفت :من نمیتوانم
صحت این خبر را رد یا تایید کنم اما بسیار از بابت شنیدن
آن نگرانم.
«الیزابت وارن» س��ناتور «ماساچوست» و رقیب ترامپ

تظاهرات میلیونی مردم عراق در مخالفت با حضور
نظامی آمریکا در این کش��ور را باید نقطه عطفی در
تحوالت خاورمیانه و بویژه عراق جدید تحلیل کرد.
اینکه در بحبوحه جدالهای سیاسی عراقی -عراقی
بین احزاب و طرفداران آنها برای انتخاب نخستوزیر
و تش��کیل دولت ،تظاهرات میلیونی با حضور همه
اقشار مردم عراق و برافراشته شدن پرچم این کشور
به عنوان پرچم واحد تظاهراتکنندگان برگزار میشود
تنها یک پیام دارد و آن تاکید جامعه عراق بر پایان
اشغالگری آمریکا در کشورشان است .پیامی که خود
آمریکاییها نیز آن را دریافت کردهاند و میدانند تداوم
حضورشان به معنای افزایش تنشها و بیثباتی در
عراق خواهد بود.
حضور نظامیان آمریکا در عراق برای عراقیها دیگر
معن��ا و مفهومی ندارد .بعد از س��قوط صدام و نظام
بع��ث در عراق و همچنین پایان حکومت داعش که
توسط نیروهای مردمی عراق صورت گرفت ،آمریکا
با جانبداری از گروههای سیاسی که عمدتاً در جهت
عکس منافع ملی این کشور اقدام میکردند در مقابل
دولت و مردم عراق صفآرایی کرده اس��ت .ناراحتی
عراقیها از آمریکا پس از ترور س��پهبد سلیمانی به
عنوان میهمان دولت عراق و ابومهدی المهندس از
فرماندهان نظامی رسمی عراق به انزجار رسید .اینکه
هموطن آنها توسط یک نیروی خارجی ترور شده و
آمریکاییها همچنان به حضورش��ان در عراق ادامه
میدهند هویت ملی عراقیها را خدشهدار کرده است.
در ای��ن فضا ،حمای��ت مردم ع��راق از نیروهای
نظامیش��ان سبب شد مسأله اخراج آمریکا از عراق
با جدیت دنبال ش��ود .این جدیت نهتنها از س��وی
جریانه��ای مقاومت و حامیان آن ،بلکه از س��وی
گروههای سیاسی رقیب و مخالف مقاومت هم وجود
خواهد داشت .دلیل این مسأله نیز این است که عقالی
عراق به این موضوع واقفند که تظاهرات میلیونی مردم
عراق مهر تاییدی بر مصوبه پارلمان بر اخراج آمریکا
و حمای��ت از گروههای مقاومت برای مقابله نظامی
با نظامیان آمریکاس��ت و از آنجا که آمریکا به دلیل
حساسیت بر موضوع انرژی و امنیت رژیم صهیونیستی
در خلیجفارس و سوریه با جبهه مقاومت درگیر نخواهد
شد ،عراق تنها میدان مبارزه بین نیروهای عراقی حامی
مقاوم��ت و آمریکا خواهد بود .ضمن اینکه عراقیها
نمیتوانند جغرافیای خود را تغییر دهند و نیاز مبرم
به برقراری روابط دوستانه با همسایگان از جمله ایران
را ضروری میبینند .جمیع این موارد سبب شده تا
همسویی جامعی بین گروههای سیاسی درباره اخراج
نظامیان آمریکا از عراق صرفنظر از رویکرد کلی آنها
ش��کل بگیرد .این رویه منجر به این خواهد شد تا
مجموعهای که دولت آمریکا در عراق روی اقدامات
اعتراضی و تظاهراتهای آن سرمایهگذاری کرده بود
هم به محاق رود و عم ً
ال عراق آماده اخراج آمریکاست.

هفته قبل بود که روزنامه گاردین در گزارش��ی به نقل از
منابع آگاه اع�لام کرد ،تلفن همراه جف بزوس ،میلیاردر و
مالک شرکت آمازون ،سال  ۲۰۱۸پس از دریافت پیامی در
واتسآپ از سوی شماره شخصی محمد بنسلمان ،ولیعهد
س��عودی ،هک شد ،اتفاقی که چند ماه پیش از قتل جمال
خاش��قجی رخداده بود .این پیام رمزگذاری ش��ده از شماره
مورد اس��تفاده ولیعهد سعودی حاوی یک فایل بدافزار بود
که پس از وارد شدن به گوشی مورد استفاده بزوس ،ظرف
چند س��اعت حجم انبوهی از اطالعات آن را استخراج کرد.
هرچن��د هیچکدام از طرفین در رابطه با این اخبار موضعی
اتخاذ نکردند اما تحوالتی که در پی قتل جمال خاش��قجی
روزنامهنگار سعودی روزنامه واشنگتن پست رخ داد منجر به
تیرگی روابط بین دولت عربستان و مدیران واشنگتنپست
شد.
در انتخابات ریاستجمهوری پیش رو نیز تاکید کرد «برای
رسیدن به حقیقت باید شاهدان را احضار کرد»« .چاک شومر»
رئیس اقلیت سنا نیز دفاعیات تیم حقوقی ترامپ را دلیلی
محکم بر لزوم احضار شهود خواند.
دموکراتها از چهارشنبه تا جمعه در مجموع  ۲۴ساعت
برای طرح اتهامات خود وقت داشتند و تقریبا همه آن را به
کار گرفتند .وکالی ترامپ هم  3روز و مجموعا  ۲۴ساعت
وقت دارند از او دفاع کنند .با این حال جلسه نخست دفاعیه
آنها ظرف فقط  2ساعت به پایان رسید .آنها بعدازظهر امروز
(دوش��نبه) بار دیگر طرح دفاعیات را از سر خواهند گرفت.
نکت��ه مهم در روزهای پیش رو ،نه رای جمهوریخواهان به
عزل ترامپ ،بلکه موافقت آنان با احضار شهود و ارائه مدارک
بیشتر خواهد بود .اکثر جمهوریخواهان خواستار محاکمهای
س��ریع و مخالف احضار شاهدان هستند ،البته در این بین
برخی جمهوریخواهان مانند س��ناتور «میت رامنی» اعالم
کرده با احضار ش��هود جدید موافقت خواهد کرد .افشاگری
ی��ک مقام اطالعاتی آمریکا درباره محتوای مکالمات ترامپ
و زلنس��کی در سال  ۲۰۱۹س��بب به جریان افتادن پرونده
اس��تیضاح چهلوپنجمین رئیسجمهور آمریکا شد .به این
ترتیب ترامپ اکنون عنوان سومین رئیسجمهور استیضاح
شده آمریکا را یدک میکشد .هر چند به نظر میرسد ترامپ
از این استیضاح عبور خواهد کرد اما نباید از پیامدهای این
استیضاح بر نتیجه و شکل آرای انتخابات ریاستجمهوری
 ۲۰۲۰و نیز عرصه سیاسی این کشور غافل شد.

گروه بینالملل :روزنامه فرانسوی لوموند به بیان ناگفتههایی از
دیدار دونالد ترامپ و برهم صالح ،روسایجمهور آمریکا و عراق
در حاشیه اجالس داووس پرداخت .به گزارش «وطنامروز»،
لوموند با اش��اره به تظاهرات میلیون��ی روز جمعه عراق در
اعتراض به ادامه حضور سربازان آمریکایی در این کشور نوشت:
ترامپ در دیدار با رئیسجمهور عراق در حاش��یه همایش
اقتصادی داووس گفته که موافق خروج نیروهای آمریکایی
از عراق است .ولی میخواهد این کار را زمانی انجام دهد تا
موجب س��رافکندگی آمریکا نشود .در واقع حفظ پرستیژ،
مهمترین دلیل ادامه حضور آمریکا در عراق در شرایط فعلی
است .شهادت سپهبدقاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در
واقع آغاز پایان حضور آمریکا در عراق محسوب میشود .از
همان ساعات اولیه این ترور ،موج گستردهای از محکومیت
اقدام آمریکا در سراسر عراق به راه افتاد .موج اعتراض تا آنجا
پیش رفت که جلسه فوری پارلمان این کشور برای بررسی
اخراج س��ربازان آمریکا از عراق با اکثریت آرا رای به اخراج
اشغالگران از این کشور داد .نکته اینکه این جلسه پیش از
این بارها با کارشکنیهای طیفهای متمایل به غرب و برخی
چهرههای عراقی تشکیل نشده بود اما موج شهادت سردار
سلیمانی آنقدر زیاد بود که با درخواست تشکیل جلسه بدون
مقاومت خاصی موافقت شد و در نهایت با رای باال این مصوبه
رای آورد .بالفاصله بعد از مصوبه پارلمان ،عادل عبدالمهدی،
نخستوزیر دولت پیشبرد عراق آن را برای اجرا به سفارت
آمری��کا در عراق ابالغ کرد .در اولین واکنش به این مصوبه
دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا مدعی ش��د مقامات
توگوهای خصوصی خود خواستار ادامه
رسمی عراق در گف 
حضور آمریکا در کشورشان هستند .با ادامه تاکید دولت عراق
بر اهمیت ترک عراق توسط نظامیان آمریکایی ،ترامپ این بار
با اتخاذ رویکردی طلبکارانه گفت تنها در صورتی عراق را ترک
میکند که دولت بغداد هزینه سالها حضور و سرمایهگذاری
آمریکا در عراق را بدهد .این هزینهها به ادعای شخص ترامپ
رقمی معادل 35میلیارد دالر است .تظاهرات روز جمعه بغداد
که میلیونها عراقی زیر پرچم عراق واحد به میدان آمدند در
واقع تیرخالصی بر اندک امیدهای آمریکا برای بقا در عراق
بود .موج جریان ضدآمریکایی در عراق تاآنجاست که برهم
صالح ،رئیسجمهوری این کش��ور به واسطه دیدار با دونالد
ترامپ در حاش��یه اجالس داووس مورد سرزنش گسترده
نمایندگان پارلمان و حتی مشاوران خود صالح قرار گرفت و
حتی یکی از مشاوران وی در اعتراض به این دیدار از سمت
خود کنارهگیری کرد .بعد از حمله ایران به عیناالسد ،عراق
بیش از گذشته برای آمریکا ناامن است .نکته اینجاست که
ترامپ اگر همین امروز فرمان خروج آمریکا از عراق را صادر
کند از سوی افکار عمومی و مردم آمریکا به عقبنشینی در
برابر خواست ایران متهم میشود .پس برای حفظ پرستیژ
برباد رفته پنتاگون دنبال فرصتی برای فرار آبرومندانه از این
کشور میگردد .دیر یا زود این اتفاق روی خواهد داد.

دور دنیا

حمله جنگندههای
رژیم صهیونیستی به جنوب غزه

جنگندهه��ای رژیم صهیونیس��تی  2پای��گاه مقاومت
فلسطین در جنوب نوار غزه را در واکنش به پرواز درآوردن
بالنهای آتشزا به س��مت اراضی اشغالی بمباران کردند.
جنگندههای اسرائیلی پایگاههای الخیل و فجر وابسته به
گردانهای شهید عزالدین قسام ،شاخه نظامی حماس در
ش��رق خان یونس واقع در جنوب نوار غزه را هدف حمله
قرار دادند .این حمله تلفات جانی در پی نداش��ت .ارتش
رژیم صهیونیستی در بیانیهای اعالم کرد جنگندههای این
رژیم تعدادی از مواضع حماس در جنوب نوار غزه از جمله
تاسیسات تولید تجهیزات نظامی و مجتمع نظامی شامل
تاسیسات جمعآوری اطالعات این گروه را بمباران کردند.

انتقاد لهستان از استانداردهای
دوگانه اتحادیه اروپایی

لهستان ،اتحادیه اروپایی را به خاطر زیر سوال بردن دادگاه
قانون اساسی این کشور به داشتن معیارهای دوگانه متهم کرد؛
اتهامی که به اختالفات میان ورشو و بروکسل در آستانه سفر
یکی از مقامات ارشد این بلوک به لهستان دامن میزند .از
زمانی که دادگاه قانون اساسی لهستان اعالم کرده احکام صادر
شده توسط قضات منصوب شده تحت قوانین دولت جدید این
کشور ممکن است به چالش کشیده شوند ،سیستم حقوقی
و قضایی لهستان با به تاخیر انداختن رسیدگی به پروندهها
دچار بینظمی و هرج و مرج شده است .کمیسیون اروپا روز
جمعه ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به این وضعیت ،هشدار
داد مشروعیت و استقالل دادگاه قانون اساسی لهستان به طور
جدی متزلزل شده است.

آمار باالی حضور راستهای افراطی
در ارتش آلمان

بر اساس گزارش یک نشریه آلمانی ،سرویس ضدجاسوسی
ارتش این کش��ور مشغول انجام تحقیقاتی گسترده درباره
صدها س��رباز این ارتش به ظن داشتن گرایشهای راست
افراطی است .نشریه آلمانی «ولت آم زونتاگ» گزارش کرد
سرویس ضداطالعاتی ارتش آلمان اعالم کرده مشغول انجام
تحقیقات درباره  550نفر از سربازان این ارتش به ظن داشتن
دیدگاههای راست افراطی است .در سالهای اخیر کشف موارد
متعددی از خدمت کردن عوامل راستگرای افراطی در ارتش
و دیگر قوای امنیتی آلمان جنجالبرانگیز شده است .این در
حالی است که دولت آلمان تالش زیادی دارد تا با تهدید و
خشونت راستهای افراطی مقابله کند.

