11

ایرانوجهان

www.ebtekarnews.com

خبر

خبر

چین جایگزین آمریکا در مناسبات راهبری اروپاییها شده است؟

عراقچی:

ظریف:

چرخش اروپا به سوی شرق

نباید بهانه دست آمریکا بدهیم

معاون سیاسی وزارت امور خارجه با تاکید بر
اینکه نباید اجازه دهیم آمریکا مجددا ایران را به
عنوان یک تهدید امنیتی معرفی کند ،گفت :هر
حرکتی که ایران را در عرصه بینالمللی به عنوان
یک تهدید معرفی کند ،بازی در زمین آمریکا
است و نباید بهانهای به آمریکا بدهیم که ایران
را در رقابتهای انتخاباتی به وجهالمصالحه
انتخاباتی آمریکا تبدیل کند.
به گزارش ایسنا ،سیدعباس عراقچی معاون
سیاسی وزارت امور خارجه ظهر دوشنبه در
نشست مدیران ارشد وزارت امور خارجه با
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه اکنون
درگیر یک معرکه سنگین سیاسی ،اقتصادی و
حقوقی با آمریکا در چارچوب سیاست فشار
حداکثری این کشور هستیم ،اظهار کرد :این
سیاست سه سال و نیم است که توسط ترامپ
شروع شده است و شروع آن یکسال پس از
اجرایی شدن برجام بود.
وی گفت :وقتی آمریکاییها متوجه شدند
ایران به تمام خواستههای خود رسیده هم
تحریمها را رفع کرده ،همه قطعنامهها را از بین
برده و همه تحریمهای موشکی و تسلیحاتی
بسته شده ،فشارهای خود را آغاز کردند .در
زمان اجرای برجام دیدید چه گشایشهایی برای
کشور ایجاد کرد که هنوز آثار آن را مشاهده
میکنید.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه ادامه داد:
آقای ترامپ پس از یک سال از اجرای برجام به
این نتیجه رسید که برجام بدترین توافق برای
آمریکا است و اقدام به اعمال فشار حداکثری
علیه ایران کرد؛ هدف سیاست فشار حداکثری
مجبور کردن ایران به تن دادن به یک توافقی
بود که به زعم آمریکاییها ایرادات برجام را
نداشت.
عراقچی خاطر نشان کرد :در مقابل سیاست
فشار حداکثری ،سیاست ایران مقاومت
حداکثری است که ماهرانه آن را در سه سال
و نیم گذشته اجرا کردیم و در یک سال و نیم
گذشته آن مقاومت را به مقاومت فعال تبدیل
کردیم.
وی افزود :به دلیل ناکام بودن سیاست فشار
حداکثری ،آمریکاییها اخیرا فشار حداکثری
خود را به حد اعالی خود رساندهاند؛ چون به
نتیج ه الزم نرسیدهاند .در حال حاضر مهمترین
هدف آمریکا ،بردن مجدد ایران به شورای امنیت
ت و توان خود
است؛ در این راستا همه ظرفی 
را بسیج کردند و این یک بازی خطرناکی است
و اگر ما در این بازی گرفتار شویم ،خسارات
راهبردی برای ایران به همراه خواهد داشت.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه اظهار کرد:
آمریکاییها از چند راه ،مسیر بردن ایران به
شورای امنیت را دنبال میکنند؛ یک مسیر از
شورای حکام است .رژیم صهیونیستی مدعی
اسنادی شدهاند که براساس آن اسناد جعلی،
آژانس درخواستهایی را مطرح کرده و بازی
بسیار پیچیدهای را در مقابل ما ایجاد کرده و
با فشار آمریکا آژانس قطعنامهای علیه ما صادر
کرده و احتمال ارجاع پرونده ایران در نشست
بعدی شورای حکام به شورای امنیت وجود دارد.
عراقچی ادامه داد :مسیر دیگر ،فعال کردن
مکانیزم ماشه و تمدید تحریمهای تسلیحاتی
است که در نیویورک دنبال میشود .بر اساس
برجام ،تحریمهای تسلیحاتی در  26مهر خود
به خود لغو میشود؛ آمریکا همه تالش خود را
ماهها است بسیج کرده تا این تحریمها را دائمی
کند و مانند قطعنامه  1929که به همه کشورها
اجازه بازرسی از ایران را میداد ،این نظام را احیا
کند.
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به گزارش سیانان ،به نظر میرسد در سال جاری
میالدی ،مناسبات میان دو سوی اقیانوس اطلس در
مسیر بازنگریهای جدی قرار گرفته است.
پیشتر در هفته جاری ،اتحادیه اروپا از گنجاندن
نام آمریکا در فهرست «کشورهای امن» خودداری
کرد ،این بدان معناست که از مسافران آمریکایی
در کشورهای عضو این اتحادیه برای آیندهای قابل
پیشبینی استقبال نخواهد شد که دلیل آن شمار
باالی مبتالیان به کرونا در ایاالت متحده است .این
یکی از معدود مواردی است که اروپا بدون توجه به
مناسباتش با آمریکا ،مناسباتی که دهها سال است
در قالب روابط راهبردی قلمداد میشود ،این ابرقدرت
غرب را از فهرست اولویتها خارج میکند .اگرچه
به نظر میرسد شیوع کرونا دلیل این مهم باشد اما
میتواند نقطه آغازی برای زاویه گرفتن اروپا از آمریکا
باشد.
چین جایگزین آمریکا در مناسبات راهبری
اروپاییها؟
نکته بحث برانگیز درباره اقدام اروپا برای پذیرفتن
اتباع کشورهای مختلف در دوران شیوع کرونا این که
در همان فهرستی که اروپا حاضر نشده نام آمریکا را
بگنجاند ،نام چین به چشم میخورد .اروپا البته تاکید
کرده که این یک اقدام سیاسی نیست و سعی کرده
تا با اعالم این موضوع از دونالد ترامپ دلجویی کند
و مانع از خشم او شود؛ مردی که از زمان جلوس بر
کرسی ریاست در کاخ سفید ،در موارد متعدد اروپا را
مورد هجمه قرار داده است.
شبکه سیانان در گزارشی با عنوان «روابط اروپا
و آمریکا؛ از اختالفهای عادی تا شکافهای ژرف»
مینویسد :اینها نشانههایی از انزوا و تنهایی آمریکا
بیش از همیشه است.
با این همه ،سایرین در خفا چنین میگویند
که اگر بروکسل می خواست این امر ناگوار را برای
آمریکاییها دلپذیرتر کند ،میتوانست دست کم
مقداری طعم آن را شیرین کند.
یک دیپلمات اتحادیه اروپا که خواسته نامش ذکر
نشود ،درمورد نحوه اتخاذ این تصمیم اروپاییها به
سیانان گفته است :در گذشته این احتمال وجود
داشت اروپا برای جلب نظر و رضایت آمریکا ،چین
را فهرستهای اینچنینی حذف کند اما حاال حالت
عکس آن رخ داده است.
حال مسافران آمریکایی به دلیل شیوع کرونا در
ایاالت متحده ،برای آیندهای قابل پیشبینی اجازه
ورود به اتحادیه اروپا را ندارند.
شاید به نظر برسد که این رویداد ،گواهی دال بر
گسست مناسبات میان دو سوی اقیانوس اطلس
است.
اتحادیه اروپا در جستجوی استقالل دیپلماتیک از
آمریکا
بر کسی پنهان نیست که واشنگتن این روزها
کمتر به امور اروپا عالقه نشان میدهد .همچنین
کامال مشخص است که کشورهای اروپایی به طور
فعاالنهای جویای استقالل دیپلماتیک بیشتری از
آمریکا هستند .این مسئله به ویژه برای  ۲۷کشور
عضو اتحادیه اروپا صادق است.
یکی از راههایی که بروکسل تصور میکند میتواند
به واسطه آن از واشنگتن فاصله بگیرد ،تعامل با چین
به عنوان یک شریک راهبردی و اقتصادی است .به
عبارتی دیگر ،کاهش اتکا به یکی از ابرقدرتهای

چین:

وزارت خارجه در مقابل دوستان
داخلی هم مجبور است از خود
دفاع کند

ائتالف میان واشنگتن و اروپا اگرچه برای مدت بیش از  ۷۰سال بهعنوان یک بنیاد و اساس محکم برای ثبات اروپا ایفای نقش کرده و پشتوانهای برای
ارزشهای نظام غرب تحت رهبری آمریکا بوده است ،اما اکنون به نظر میرسد که مناسبات دیرین بین دو سوی اقیانوس اطلس در حال بازنگری و
در آستانه دگرگونیهای قابل توجه است.

یکی از راه های
بروکسل تعامل با
چین به عنوان یک
شریک راهبردی
و اقتصادی است،
به عبارتی دیگر،
کاهش اتکا به
یکی از ابرقدرت
های جهان با
برقراری توازن
در مناسباتش با
ابرقدرتیدیگر
جهان با برقراری توازن در مناسباتش با ابرقدرتی
دیگر.
در سالهای گذشته ،وقتی ترامپ بسیاری از
توافقنامههای بینالمللی را زیر پا گذاشت ،اتحادیه
اروپا بدون دنباله روی محض از کاخ سفید ،درمورد
موضوعات مهم و بینالمللی موضع خود را حفظ کرد.
نگاهی به رفتار دونالد ترامپ در قبال مواردی
چون توافق آب و هوایی پاریس و توافق هستهای
ایران و گروه  ۵+۱معروف به برجام و الگوی رفتاری
اروپا در قبال این نوع رفتار واشنگتن ،حاکی از آن
است اتحادیه اروپا در متحد شدن با چین در مقابل
قدیمیترین متحدش یعنی آمریکا قابل درک است.
یک مقام اتحادیه اروپا که در زمینه سیاست خارجی
اتحادیه اروپا فعالیت دارد ،گفت که دور شدن
واشنگتن از اروپا به عنوان یک اولویت ژئوپولیتیک در
دوره ریاست جمهوری باراک اوباما آغاز شد.
وی افزود :اوباما به اندازه روسای جمهوری قبلی
آمریکا ،عالقهای به خاورمیانه نداشت ،منطقهای که
از نظر جغرافیایی بیشتر یک مشکل اروپایی است و
در عوض ،اولویتهایش را از اروپا به چین و آسیا
تغییر میداد.
تشدید اختالف میان اروپا و آمریکا درصورت پیروزی
ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰
با این همه ،ناظران مسائل ائتالف درمورد این
مسئله اتفاق نظر دارند که روابط اروپا و آمریکا در
چهار سال گذشته به تیرگی گرائید و درصورت پیروزی
ترامپ در انتخابات  ،۲۰۲۰بدتر نیز خواهد شد.
به گفته ولینا چاکارو عضو موسسه اتریشی فعال
در زمینه سیاست امنیتی و اروپایی ،ترامپ اتحادیه
اروپا و به ویژه آلمان را یک رقیب تجاری و اقتصادی
قلمداد میکند ،این یعنی اینکه تنشها درصورت

پیروزی وی در انتخابات ،ادامه خواهد یافت.
این کارشناس یادآور شد :از آنجا که اتحادیه اروپا
درجهت استقالل قویتر در زمینه امنیتی و دفاعی
گام برمیدارد ،ترامپ درتالش است این تمهیدات را
از طریق حمله به اعضای اروپایی ناتو و همچنین با
تدابیر اقتصادی و تجاری تضعیف کند.
مقام یادشده تاکید کرد که جدایی ترامپ از
چندجانبهگرایی در زمینه موضوعات مهم بینالمللی
همچون ایران توام با کاهش مسئولیت آمریکا در
بخش امنیتی اروپا ،این تفکر اروپایی را تقویت کرده
است که باید از آمریکا فاصله گرفت و امورات خود را
در عرصه جهانی به سرانجام رساند.
این مشخصه یک دولت خصمانه آمریکایی که
سخت تالش میکند از همکاری با اروپاییها سرباز
زند ،موردی است که دیپلمات اتحادیه اروپا به آن
اشاره داشت و گفت :مشکل این است که مقام
های واشنگتن خواستار همکاری با اروپا هستند ،اما
از دولت اجازه تعامل به نحوی جدی را ندارند .آنها
تا آنجا که بتوانند از این مسئله دست نمیکشند ،اما
اگر ترامپ یک دوره دیگر رئیس جمهوری شود ،آنگاه
به دردسر واقعی دچار می شویم.
اروپا ،امیدوار به پیروزی بایدن در انتخابات ۲۰۲۰
چاکاروا گفت :به همین دلیل موسسات اتحادیه
اروپا و رهبران کشورهای عضو این اتحادیه امیدوارند
که جو بایدن پیروز انتخابات  ۲۰۲۰باشد ،وی (بایدن)
طرفدار چندجانبهگرایی است و انتظار میرود که
مناسبات بین آمریکا و اروپا را تحکیم بخشد.
سیانان با شماری از مقامهای موسسات اتحادیه
اروپا و دیپلماتها از هر دو طرف اقیانوس اطلس
برای اظهارنظر درمورد این مسئله تماس برقرار کرد که
اکثرشان از اظهارنظر خودداری کردند .برخی اذعان

کردند که به اعتقاد آنها این یک مسئله مهم است.
در همین حال ،سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا
درمورد علت اصلی و بالقوه اتحادیه اروپا برای دوری
از مناسبات تاریخی با آمریکا گفت :آمریکا و اتحادیه
اروپا در شراکت قوی و بادوامی برپایه ارزش های
مشترک دموکراتیک ،احترام به حقوق بشر و حاکمیت
قانون ،روابط عمیق اقتصادی و تعهد به شکوفایی و
امنیت دو سوی اقیانوس اطلس سهیم هستند.
وی افزود :این شراکت دیرینه ،حیاتی است زیرا
ما در زمینه تمهیدات بینالمللی بسیاری هماهنگ
هستیم .به گفته یک دیپلمات اتحادیه اروپا ،پرسش
این نیست که آیا میتوانیم روابط را به جایی که وجود
داشت بازگردانیم ،بلکه این است که آیا میتوانیم
آمریکا را به الحاق مجدد به نظم غربی متقاعد کنیم.
این دیپلمات اروپایی گفت :تغییرات اساسی جاری
در آمریکا احتماال به قوت خود باقی خواهد بود و ما
باید خود را با این مسئله وفق دهیم و بهترین رابطه
ممکن را برقرار کنیم .این تغییرات ،ساختاری است و
مبتنی بر یک شخص خاص نیست.
البته هیچ یک از این نظرات به این معنا نیست که
ائتالف دو سوی اقیانوس اطلس از اهمیت برخوردار
نخواهد بود آمریکا همواره متحد مهمتری برای اروپا در
مقایسه با چین خواهد بود .عالوه بر این ،برنامههای
بزرگ اتحادیه اروپا برای تعامل بیشتر با چین،
دستکم در شرایط کنونی ،به واسطه شیوع بیماری
کووید ۱۹متحمل ضربه بزرگی شده است.
در این میان ،تالش اروپا برای یافتن مکانی جدید در
عرصه جهانی به دلیل غیرقابل پیشبینی بودن نقش
بینالمللی آمریکا را فقط میتوان برای کسانی خبری
خوب دانست که این قدرتهای غربی در گذشتهای
نه چندان دور علیه آنها متحد بوده اند.

امیدواریم طرفهای برجام با گفتمان مشکالتشان را حل کنند
سخنگوی وزارت امور خارجه چین ضمن انتقاد از سیاست آمریکا
در برابر ایران گفت که امیدوار است اعضای برجام اختالفات
مربوط به پایبندی به تعهداتشان را از طریق گفتمان حل کنند.
به گزارش ایسنا ،صفحه رسمی توئیتر سخنگوی وزارت خارجه
چین در پیامی توئیتری نوشت که لیجیان جائو ،سخنگوی وزارت
امور خارجه این کشور ،در نشست مطبوعاتی خود درباره رویکرد
آمریکا نسبت به توافق هستهای گفت :خروج آمریکا از برجام و
فشار حداکثری آن بر ایران ،منشاء اصلی تنشها پیرامون مسئله
هستهای ایران است.

ژائو در ادامه گفت :چین امیدوار است که تمامی طرفها بتوانند
در چارچوب کمیسیون مشترک برجام باقی بمانند و اختالفات
مربوط به پایبندی را از طریق گفتمان و رایزنی حل کنند.
اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چین درپی این مطرح میشود
که پس از تعلل کشورهای اروپایی عضو برجام در عمل به
تعهداتشان ،وزیر امور خارجه کشورمان در نامهای به جوزپ بورل
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،عدم پایبندی این کشورها
به اجرای تعهداتشان را به کمیسیون مشترک برجام ارجاع داده
است.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه «امروز وزارت
امور خارجه در صحنه خارجی با کشورها و
گروههایی مواجه است که از همه توان خود
برای فشار بر مردم ایران استفاده میکنند»،
گفت :همانطور که دیروز هم در جلسه
مجلس مشاهده شد ،وزارت امور خارجه در
مقابل دوستان داخلی هم مجبور است از خود
دفاع کند.
به گزارش ایسنا ،محمد جواد ظریف وزیر
امور خارجه ظهر دوشنبه در نشست مدیران
ارشد وزارت امور خارجه با معاون اول رئیس
جمهوری اظهار کرد :امروز وزارت امور خارجه
در صحنه خارجی با کشورها و گروههایی
مواجه است که از همه توان خود برای فشار بر
مردم ایران استفاده میکنند.
وی افزود :شاید کمتر زمانی برای کشوری
این میزان فشار از سوی برخی قدرتها به
ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی تدارک دیده
شده بود؛ این اتفاق به دلیل بالندگی و
توانمندیهای جمهوری اسالمی ایران است که
نگرانی ایجاد کرده و موجب صفکشی علیه
کشور شده است.
وزیر امور خارجه با اشاره به حضور خود در
جلسه مجلس شورای اسالمی گفت :همزمان
همانطور که دیدید وزارت امور خارجه در مقابل
دوستان داخلی هم مجبور است به دفاع از
خود بپردازد؛ گرچه ما وظیفه خود را دفاع از
کشور میدانیم و برای دفاع از وزیر و وزارت
خارجه حقوق نمیگیریم بلکه همه همکاران من
برای دفاع از کشور همه فشارها و توهینها را
به جان میخرند ولی حاضر نیستند حرفهایی
که الزم است برای دفاع از خودشان بیان کنند،
اما برای منافع ملی بیان آنها مناسب نیست؛
این رسم ما در هفت سال قبل بوده و در یک
سال آتی نیز همچنان پابرجا خواهد بود.
وی افزود :اگر روابط ما با همسایگان مبتنی
ن همجواری باشد ،هیچ چیزی جز
بر حس 
کنوانسیون جامع خزر کمک نمیکند .روابط
 ۲۵ساله ما با چین درواقع منافع ملی ما را
مورد توجه قرار میدهد ،اما متاسفانه در این
موضوعات شاهد دروغپردازیهایی هستیم؛
در رابطه با چین امروز هم جناح اصولگرایان،
هم اصالحطلبان و هم ضد انقالب فعالیت
شدیدی دارند .درمورد برجام نیز همین کار را
کردند از دیپلماسی کاریکاتوری ساخته و آن را
دفن کردند و متوجه هم نشدند که چه کردند.
وزیر امور خارجه گفت :اصوال ً مباحث
سیاست خارجی مباحثی نیست که همه
موضوعات آن قابل بحث در مجامع عمومی
باشد؛ نه اینکه ما چیزی برای پنهان کردن از
مردم داریم ،بلکه خیلی از این موضوعات در
حال مذاکره است مثال ًدر موضوع کنوانسیون
خزر ،ایران در حال مذاکره درباره موضوع خط
مبداء است اگر ما بخواهیم توضیح دراینباره
بدهیم دست طرف مقابل را باز کردهایم در
حالی که طرف مقابل هنوز نمیداند حداقل و
حداکثر ما در این مذاکرات چیست .یا درباره
سند  ۲۵ساله با چین تازه مذاکرات نهایی ما
آغاز شده است.

هزین ه میلیاردی حضور نظامیان آمریکایی در آلمان برای برلین
در حالیکه رئیسجمهوری آمریکا مدعی است حضور نظامیان این کشور
در آلمان برای این کشور درآمدزا است ،گزارشها حکایت از هزینههای
گزاف این حضور برای آلمانیهادارد.
به گزارش نشریه هاندلزبالت ،دولت آلمان طی سالهای گذشته
هزینههای هنگفتی بابت حضور نظامیان آمریکایی در این کشور پرداخته،
به طوری که تنها در  ۱۰سال گذشته این هزینه ها بر یک میلیارد یورو بالغ
شده است.
این در حالی است که حدود  ۶۵۰میلیون یورو از این مبلغ صرف هزینه
های جانمایی و تامین مسکن نظامیان و حدود  ۳۳۴میلیون نیز برای
مخارجی که از آن تحت عنوان «هزینه های دفاعی» مربوط به این نظامیان
یاد می شود ،صرف شده است.
بر این اساس بخشی از این هزینه ها شامل پرداخت غرامت به زیان
دیدگان و یا بازسازی اماکنی است که از حضور آنها و یا در حین ماموریت
های نظامی متضرر میشوند.
به نوشته هاندلز بالت دولت آمریکا نیز برای استقرار نظامیان خود در
اروپا ساالنه حدود  ۷میلیارد یورو هزینه میکند.
این مطلب از آن رو حائز اهمیت است که رئیس جمهوری آمریکا مدعی
است حضور نظامیان آمریکایی در آلمان به خاطر تامین امنیت این کشور

بوده و منافع مالی زیادی برای آلمانیها به همراه داشته است.
طی هفتههای اخیز تصمیم «دونالد ترامپ» برای خارج کردن نظامیان
آمریکایی از آلمان به موضوعی چالش برانگیز در مناسبات واشنگتن با
برلین تبدیل شده و انتقادهایی را نیز از سوی شرکای ایاالت متحده در ناتو
متوجه ترامپ کرده است.
با این حال گفته میشود رئیس جمهوری آمریکا تصمیم دارد برلین را به
دلیل پرداخت نکردن سهمش از بودجه ناتو و نادیده گرفتن سیاستهای
تحریمی واشنگتن علیه روسیه ،مجازات کند و در این راستا از کاهش
تعداد نظامیان آمریکایی در آلمان به عنوان اهرم فشاری استفاده میکند.
این تصمیم انتقادهای داخلی و خارجی به ویژه در بین همپیمانان ترامپ
در آمریکا و ناتو ،به همراه داشته است.
جدیدترین واکنشها به طرح رئیس جمهوری آمریکا برای خارج کردن
نزدیک به  ۱۰هزار نظامی این کشور از آلمان ،انتقاد شدید هفته پیش
همحزبیهای وی در کنگره بوده است.
خبرگزاری آلمان دراینباره نوشت« :مایکل مک کول» نماینده پیشرو
جمهوریخواهان و  ۵نفر از همحزبیهای وی در کمیته روابط خارجی
مجلس نمایندگان آمریکا ،طی نامهای از ترامپ خواستند ،در این تصمیم
تجدید نظر کند .آنها هشدار دادند که خروج نظامیان آمریکایی از آلمان

امنیت ملی ایاالت متحده را به خطر میاندازد.
ترامپ دوشنبه دو هفته پیش اعالم کرد که تعداد سربازان آمریکایی
در آلمان باید به  ۲۵هزار نفر کاهش یابد .در حال حاضر حدود ۳۴
هزار و  ۵۰۰سرباز آمریکایی در آلمان مستقر هستند .ترامپ با این اقدام
میخواهد آلمان را به خاطر آنچه که او پرداخت نکردن سهم واقعی از
هزینههای دفاعی ناتو مینامد ،مجازات کند .او همچنین انتقاد میکند
که آلمان میلیاردها دالر برای دریافت انرژی به روسیه میپردازد ،اما در
عین حال میخواهد که ایاالت متحده از منافع این کشور محافظت کند.
با وجود بحثها و گمانه زنیهای فراوان درخصوص طرح اعالم شده
از سوی ترامپ برای خروج بخش از نظامیان آمریکا از آلمان که گفته
میشود تا پایان تابستان اجرا خواهد ،هنوز درخصوص عملی شدن این
طرح تردیدهای زیادی وجود دارد.
«بن هاجر» فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی در اروپا با زیر سوال
بردن چنین تصمیمی ،به خبرگزاری آلمان گفت :ما دقیقا ً نمیدانیم که
این اتفاق میافتد یا نه؟ ما هنوز یک برنامه رسمی برای عملی شدن این
تصمیم از سوی ترامپ ندیدهایم .اما اگر نظامیان آمریکایی به عنوان مثال
از آلمان به لهستان منتقل شوند ،بدون پیامد نخواهد بود.
هاجز تاکید کرد :این در حالی است که لهستان نیز هنوز آماده نیست؛

ما با آلمان بر سر دستورالعملی که تمامی جنبههای قانونی ماندن سربازان
آمریکایی را دربر میگیرد ،به توافق رسیدهایم .اما هنوز با لهستان این
توافق را نداریم.

