
  گزارش  یک بع�د از آنک����ه 
دونال�د ترام�پ، 
رئیس جمهور امریکا، اتحادی�ه اروپا را صراحتًا 
»دشمن « امریکا خواند، مقامات اروپایی همچنان 
تالش کردند لحن محتاطانه در پیش بگیرند و به 
جای انتقاد، از در گالیه درآمدند و بر دوس�تی 
همیشگی با امریکا تأکید کردند تا معلوم شود که 
اروپا حتی در مقام دف�اع از خودش هم در برابر 
دش�منی آش�کار امری�کا ج�دی نیس�ت.

»هایکو ماس«، وزیر امور خارجه آلمان در واکنش 
به اظهارات دونالد ترامپ، در مصاحبه با روزنامه 
آلمان��ی »دویچلند فونک« گف��ت: »برای حفظ 
روابط خ��ود با امریکا بای��د آن را اصالح کنیم. ما 
دیگر نمی توانیم به طور کامل به کاخ سفید تکیه 
کنیم. برای حفظ مشارکت های خود با امریکا، باید 
این مشارکت     ها را دوباره تنظیم کنیم. نخستین 
پیامد واضح این اقدامات نیز، لزوم همسو کردن 
بیشتر خودمان در اروپا است.« وزیر خارجه آلمان 
با اشاره به تهدیدات رئیس جمهور امریکا در قالب 
توئیت اظهار داش��ت: اروپا نباید تقس��یم شود. 
هرچند حم��الت کالمی تل��خ و توئیت های پوچ 
و مضحک ممکن اس��ت ادامه دار باشد.  ماس در 
حالی چنین اظهارنظری درباره ترامپ کرده است 
که پیش از آن »فدریکا موگرینی«، رئیس سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد امریکا همچنان 
»دوس��ت « اتحادیه اروپا اس��ت و تغییر در یک 
دولت، دوستی بین کشور     ها و ملت     ها را دگرگون 
نخواهد کرد. او گفت: »اگر من جای آن خبرنگار 
بودم از ترامپ می پرسیدم به عقیده او چه کسی 
دوستش است. ما ]اتحادیه اروپا[دیدگاه روشنی 
در خصوص اینکه چه کسانی دوستان ما هستند، 
داریم و امریکا بدون شک دوست ما است. مطمئناً 
ما امریکا را دوست خود می دانیم. دوست نزدیک 
و شریک! ما همواره این کار را انجام خواهیم داد.« 
رئیس جمهور امریکا شب یک    شنبه در گفت وگو 
با شبکه خبری سی بی اس نیوز، در پاسخ به این 
س��ؤال که هم اکنون مهم  ترین رقیب و دش��من 
امریکا چه کسانی هستند، گفت: »به نظرم اتحادیه 
اروپا از نظر رفتار تجاری که با ما دارد، »دشمن « 
امریکاست. روس��یه نیز از جنبه های خاصی با ما 
دشمنی دارد و چین نیز در عرصه اقتصادی قطعاً 
دشمن اصلی امریکا محسوب می شود.«  همچنین 
فدری��کا موگرینی ، مس��ئول سیاس��ت خارجی 
اتحادیه اروپا روز یک    شنبه در واکنش به اظهارات 
اخیر »دونالد ترامپ« رئیس جمه��ور امریکا که 

اتحادیه اروپا را »دشمن « خوانده، گفت اروپایی     ها 
امریکا را دوس��ت خود می دانند و این واقعیت با 
تغییر دولت     ها عوض نمی شود.  وی که در ابتدای 
جلسه کمیته امور خارجی اتحادیه اروپا صحبت 
می کرد، در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات ترامپ، 
گفت: »اگر من روزنامه نگار ب��ودم، احتماالً از او 
می پرسیدم که او چه کسی را دوست به حساب 
می آورد؟ برای ما کاماًل روشن است که چه کسی 
دوست ماس��ت؛ قطعاً ایاالت متحده.« وی ادامه 
داد: »با این وجود، ما دوستان زیادی در سرتاسر 
جهان داریم؛ کانادا، کره جنوبی، ژاپن - ما فردا با 
ژاپن یک توافق تجاری امضا می کنیم -، استرالیا، 
نیوزیلند. امروز و فردا من میزبان وزیران خارجه 
بسیاری از کش��ورهای امریکای التین، کارائیب 
و آفریقا هس��تم. برای ما کاماًل روش��ن است که 
دوستان ما چه کسانی هستند و امیدوارم که دولت 
ایاالت متحده هم به روشنی بداند که چه کسانی 
دوستانش هستند.« »فرانس تیمرمانس« معاون 
رئیس کمیسیون اروپا شب گذشته در این مورد 

در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: »وقتی بهترین 
دوست خود را دشمن خطاب کنی، دشمن واقعی 
تو را ش��اد می کند. تاریخ و ارزش های مشترک، 
امریکایی     ها و اروپایی     ها را به هم پیوند داده است. 
اروپایی     ها هرگز امریکا را کنار نمی گذارند، چراکه 
امریکا هم هرگ��ز اروپا را کنار نمی گ��ذارد و آنها 
دوس��تان همیش��گی هس��تند.« دونالد تاسک، 
رئیس شورای اروپا که در هفته های گذشته بار    ها 
به صراحت از رئیس جمه��ور امریکا انتقاد کرده، 
بالفاصله به س��خنان ترامپ واکنش نشان داد. او 
در توئیتر نوشت: »امریکا و اتحادیه اروپا بهترین 
دوستان هم هستند. هر کس که می گوید دشمن 

هستند، دارد اخبار جعلی پخش می کند.«
    ابای اروپا از همراهی با چین ضدامریکا

دشمنی ترامپ در بحث اروپا به چند کالم محدود 
نمی ش��ود. وی در مهم  ترین اق��دام عملی خود 
چندی پیش با صدور دستور افزایش تعرفه واردات 
فوالد و آلومینیوم نخستین گام را در آغاز جنگ 
تجاری با اروپا و چین برداشته بود.  چین امیدوار 

اس��ت در پی اعمال تعرفه  های جدید گمرکی از 
سوی »دونالد ترامپ« رئیس جمهور امریکا، این 
نشست برای ایجاد یک جبهه مش��ترک با اروپا 
در برابر امریکا مناسب باش��د.  در همین ارتباط 
نشست اتحادیه اروپا و چین با موضوع تجارت از 
دیروز آغاز شده و امروز هم در پکن ادامه دارد. در 
این نشست »لی کچیانگ« نخست وزیر چین با 
»دونالد تاسک« رئیس شورای اروپا و »ژان کلود 
یونکر « رئیس کمیس��یون اروپا دیدار کردند. لی 
کچیانگ امیدوار اس��ت ای��ن دو بلوک اقتصادی 
بزرگ با یکدیگر متحد ش��وند. پکن اعالم کرده 
اس��ت که بیانیه مش��ترکی را علیه سیاست  های 
تجاری ترامپ منتشر کند و در همین ارتباط هم 
به نشانه حسن نیت پیشنهاد گشایش بیشتر بازار 
چین را مطرح کرده اس��ت اما انتظار چندانی از 
مقامات اتحادیه اروپا در همراهی با چین نمی رود 
به خصوص که چندی پیش بروکس��ل نپذیرفت 
با پکن ش��کایتنامه مش��ترکی را علیه امریکا در 

سازمان جهانی تجارت تنظیم کند. 
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 ظريف  عريضه برجام را 
به الهه برد

وزیر امور خارجه ب�ا تأکید بر اینکه ایران متعه�د به اجرای قانون 
است، گفت: برای مسئول دانستن امریکا برای وضع مجدد تحریم ها 
علیه ای�ران به دیوان بین المللی دادگس�تری ش�کایت کرده ایم.

 به گزارش ایس��نا، محمدج��واد ظریف، وزیر امور خارجه کش��ورمان 
با انتش��ار پیامی در صفحه توئیتر خود نوش��ت: امروز ایران در دیوان 
بین المللی دادگستری ش��کایتی را برای مسئول دانس��تن امریکا به 
دلیل وضع مجدد غیرقانونی تحریم های یکجانب��ه مطرح کرد. ایران 
در برابر تحقیر دیپلماس��ی و تعهدات قانونی از سوی امریکا، متعهد به 
حاکمیت قانون است. الزم است که با عادت این کشور برای نقض قوانین 
بین المللی مقابله ش��ود. وزیر خارجه ایران جزئیات بیش��تری درباره 
شکایت ایران بیان نکرده ولی اشاره او به »تحقیر دیپلماسی« و »وضع 
مجدد تحریم های غیرقانونی« نشان دهنده این است که شکایت ایران 

به خروج امریکا از برجام ارتباط پیدا می کند.

 نتانیاهو خواستار آتش بس 
»بادبادک های آتش زا« شد 

در پی ناکامی س�امانه گنبد آهنین رژیم صهیونیس�تی در مقابله 
با موش�ك های حماس، ارتش رژیم صهیونیس�تی سعی دارد این 
سامانه را در بخش های مختلف سرزمین های اشغالی مستقر کند. 
نخست وزیر رژیم صهیونیس�تی هم تأکید کرد در تفاهم    ها برای 
آتش بس در غزه بادبادک    ها و بالن های آتش زا مس�تثنی نیستند. 
افزایش توان موش��کی گروه های مقاومت فلس��طین در غ��زه، ترس و 
وحشت را در سرزمین های اشغالی افزایش داده است. به گزارش روزنامه 
هاآرتص، ارتش رژیم صهیونیستی از استقرار سامانه های دفاع موشکی 
جدیدی از نوع » گنبد آهنین « در منطقه » تل آویو بزرگ « و جنوب اراضی 
اشغالی خبر داد. اویخای ادرعی، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در 
صفحه شخصی خود در فیس بوک نوش��ت:»ارتش اسرائیل شماری از 
نیروهای ذخیره فعال در یگان دفاع هوای��ی را به منظور تقویت پدافند 
هوایی فراخوانده است«. ادرعی در ادامه افزود:»ارتش به تداوم حمایت 
از شهروندان اسرائیلی مصمم اس��ت و خود را برای سناریوهای مختلف 
آماده کرده است. سامانه های جدید در منطقه » تل آویو بزرگ « )مرکز و 
شمال سرزمین های اشغالی( و جنوب اراضی اشغالی مستقر شده اند«. روز 
یک   شنبه جنبش حماس، در پاسخ به حمالت جنگنده های صهیونیستی 
به غزه، 190 موشک به سمت شهرک های صهیونیستی شلیک کردند که 
به گفته رسانه های این رژیم، گنبد آهنین تنها 37 فروند از این موشک   ها 
را رهگیری کرده است. از سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی روز دو   شنبه درباره آتش بس بین تل آویو و گروه های مقاومت 
در غزه گفت:»در آتش بس غزه بادبادک    ها و بالن های آتش زا مس��تثنی 
نیستند. اگر این مسئله با حرف قابل فهم نباشد با اقدامات ارتش اسرائیل 
مفهوم خواهد ش��د«. نتانیاهو ادعا کرد، درگیری اخیر منجر به نابودی 
تونل    ها و مراکز رهبری جنبش حماس ش��د و ارتش آموزش های الزم 
را برای نابودی پدیده بادبادک    ها و بالن های آتش زا دیده و این مأموریت 
در دست اجراست. وی بار دیگر حماس را تهدید کرد و مدعی شد:»این 
جنبش باید بداند با دیوار فوالدین روبه روست و اسرائیل در زمان مناسب 
ضربه سختی بر او وارد خواهد کرد. این دیوار فوالدین از دولت اسرائیل، 
رهبران محلی و شهرک س��ازی تش��کیل ش��ده که به تقویت آن ادامه 
می دهیم و در کنار اینها ارتش نیز بخشی از این دیوار است«. نخست وزیر 
رژیم صهیونیس��تی مدعی ش��د که این رژیم از چندی��ن دهه پیش در 
وضعیت جنگی قرار دارد و چیزی به نام آتش بس با حماس وجود ندارد. 
حماس خودش شلیک موش��ک    ها را متوقف کرده و رژیم صهیونیستی 
در این باره تعهدی نداده است. بادبادک های آتش زای فلسطینی   ها در 
هفته های اخیر خسارات زیادی را به مزارع صهیونیست   ها در نزدیکی غزه 
وارد کرده است و جنگند های رژیم صهیونیستی در پاسخ به این اقدامات، 

حمالت هوایی خود را به مردم غزه و مراکز حماس تشدید کرده اند.

 سوالنا: اعتراف می كنم
ناتو  از كودتای تركیه مطلع بود

کمیس�یونر اس�بق ناتو و سیاس�ت خارجی اتحادیه اروپا دیروز 
در اعتراف�ی کم س�ابقه گفت�ه ک�ه نات�و از کودت�ای 15 ج�والی 
2016 ترکی�ه مطل�ع ب�وده ولی ب�ه ترکیه کم�ك نکرده اس�ت. 
به دنبال کودتای نافرجام 15 ج��والی 2016، فرمانده ترکیه ای پایگاه 
اینجرلیک نیز به اتهام مشارکت در کودتا دس��تگیر و زندانی شد و حاال 
خاویر سوالنا در دومین سالگرد کودتای نافرجام ترکیه که در آن دست کم 
250 نفر کشته شدند، بدون اش��اره به جزئیات در حساب توئیتری خود 
نوشته ناتو از این کودتا اطالع داشته اس��ت:  »می خواهم اعترافی بکنم. 
ما می دانس��تیم که در 15 جوالی قرار اس��ت کودتایی اتفاق بیفتد ولی 
تصمیمی برای کمک کردن به ترکیه نگرفتیم و به این خاطر، ناتو باید از 
آقای اردوغان عذر خواهی کند.«  مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا نوشته است: تالش برای تهاجمی امپریالیستی در 15 جوالی 2016 
در جمهوری ترکیه روی داد و من یک بار دیگر در آن را محکوم می کنم. 
اردوغان و ملت ترکیه پیروزی بزرگ خود را جشن می گیرند. نمی توانید 

میان این ملت تفرقه انداخته و آنها را از هم جدا کنید. «
 سوالنا جزئیاتی درباره اینکه ناتو چطور از کودتا مطلع بوده، بیان نکرده ولی 
ظاهراً اطالع ناتو از کودتا، به دلیل مناسبات ویژه ای است که نظامیان ترکیه 
با ناتو دارند. در جریان این کودتا، جت های جنگی در آسمان استانبول و 
آنکارا پرواز کردند و ارتش پل های بسفر و سلطان محمد فاتح در استانبول 
را به وسیله تانک و س��رباز   ها مس��دود کرد. چند ماه بعد از این کودتای 
نافرجام، اس��تولتنبرگ دبیرکل ناتو در نوامبر 2016 گفت که شماری 
از افسران ترکیه یا ناتو به برخی کش��ور   هایی که در آنها مستقر بوده اند، 
درخواس��ت پناهنگی داده اند. پیش تر ، اشپیگل آلمان نوشته بود که 40 
افسر بلندپایه ترک درخواست پناهندگی داده اند. اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه بعد از کودتای نافرجام به جای سفر به امریکا و کشورهای اتحادیه  
اروپا � متحدان ترکیه، در پیمان نظامی ناتو - به مسکو سفر کرد و پیش از 
دیدار با پوتین، در گفت وگو با معاون خبرگزاری ایتارتاس، بیشتر از پنج 
 بار پوتین را دوست گرامی خود نامید. وب سایت اینترنتی ینی شفق در 
گزارشی نوشت: پایگاه اینجرلیک ناتو به منظور مقابله با تهدید شوروی 
سابق در آدانا تأسیس    شد اما ناتو به رهبری امریکا از این پایگاه به هدایت 
کودتای جوالی 2016 ترکیه پرداخت. بنا بر ادعایی که در کتاب »ولکان 
اوزدمیر« مطرح شده است، روسیه اردوغان را از یک کودتای امریکایی آگاه 
کرده بود و حتی وی را نجات داده است. شاید این ادعا به صورت مستند 
اثبات نشود اما نباید فراموش کرد که اولین سفر خارجی اردوغان پس از 

کودتای نافرجام 15 جوالی به کشور روسیه بود.

دكترسيدرضاميرطاهر

اروپا دشمنی امريکا را با دوستی جواب داد!
دونالد تاسك و موگرینی: ما امریکا را دوست خود می دانیم، دوست نزدیك و شریك

تظاهرات  عراقی    ها در اس�تان های جنوبی این 
کشور در اعتراض به وضعیت بد خدمات رسانی 
و معیش�تی همچن�ان ادام�ه دارد و برخ�ی از 
تالش داعش و برخی دیگر از تالش عربس�تان 
ب�رای بهره ب�رداری از آن خب�ر می دهن�د. 
به گ��زارش فارس، تظاه��رات مردمی عراق در 
اس��تان های جنوبی این کش��ور که نخستین 
جرقه آن از استان بصره، غنی    ترین استان نفتی 
آغاز شده بود، روز دو   ش��نبه نیز ادامه یافت. بر 
اساس این گزارش، مردم در استان های جنوبی 
عراق، بامداد روز گذشته نیز به خیابان    ها آمدند 
و به وضعیت بد خدمات رس��انی و معیش��تی، 
قطعی های مستمر برق، کمبود آب، فساد اداری 
و بیکاری اعتراض کردند. عشایر »خفاجه« در 
اس��تان »ذی قار « بامداد روز گذشته در مسیر 
اصلی منتهی به بغداد و واس��ط تجمع کردند و 
با آتش زدن الستیک های خودرو علیه اقدامات 
دول��ت ف��درال در قب��ال تظاهرات کنندگان و 
ب��ه خش��ونت کش��یدن اعترا ض ه��ا، ش��عار 
دادند. در طول ی��ک هفته گذش��ته چهار نفر 
از تظاهرات کنن��دگان با تیران��دازی نیروهای 
امنیتی عراق کشته شده اند. این اعتراضات بیش 
از یک هفته است که از استان بصره آغاز شده و 
دامنه آن تا استان های المثنی، میسان، دیوانیه، 

ذی قار، نجف و کربال کشیده شده است. 
   توطئه وهابی امریکایی

جاسم محمد جعفر، نماینده سابق پارلمان عراق، 
دستگاه اطالعاتی عربستان س��عودی را عامل 
تنش ایجاد شده در اس��تان های جنوبی کشور 
دانست و اعالم کرد که این دستگاه اطالعاتی با 
همکاری فرماندهان بعث و چراغ سبز امریکا، این 
هرج و مرج را ایجاد کردن��د. وی در گفت وگو با 
خبرگزاری »المعلومه « اظهار داشت: تظاهرات    ها 
به صورت خودجوش آغاز ش��د ام��ا خیلی زود 
دارای رویکرد سیاسی شد و این امر در آتش زدن 

دفاتر احزاب سیاسی و اموال عمومی و تعطیلی 
اقتصاد در استان های جنوبی کاماًل روشن است. 
جعفر تصریح کرد: این تظاهرات با برنامه ریزی 
عربستان و کمک بعثی    ها و چراغ سبز امریکا در 
جریان اس��ت و فرماندهان بعثی در شبکه های 
اجتماع��ی از خش��ونت های ج��اری در عراق 
خشنود و راضی اند و به نوعی جشن گرفته اند. 
وی از دولت عراق خواست هرچه سریع تر آغاز 
تحقیقات و بازخواس��ت وزرای مقصر در بخش 
خدمات رسانی و برکناری مسئوالن مستقیم را 
اعالم کند و همزمان یک طرح فوق العاده برای 
ممانعت از تداوم توطئه جاری تدوین و اجرایی 
کند.  از س��وی دیگر، »عبدالکری��م العبیدی« 
دبیرکل تجم��ع »اهل الموصل«، دو   ش��نبه از 
دعوت برخی داعش��ی های فعال در شبکه های 
اجتماعی با حس��اب های جعل��ی، برای دعوت 
به تظاهرات در مناط��ق مختلف نینوا خبر داد. 
وی در گفت وگو با »الغد پرس « از دولت فدرال 
خواست حضورش را در مرزهای عراق و سوریه 
به ویژه در منطقه »البعاج « تقویت کند تا مانع 
نفوذ داعش��ی    ها به این منطقه ش��ود. العبیدی 
گفت که منطقه الربیعیه و س��نجار کاماًل تحت 
کنترل نیروه��ای امنیتی و عش��ایر و نیروهای 
حزب کارگران کردستان اس��ت و تنها منطقه 
البعاج که اطراف آن مناطق صحرایی وس��یعی 
قرار دارد، خ��ارج از کنترل اس��ت و پناهگاهی 
برای داعش��ی ها و خطر برای اس��تان نینوا به 
شمار می رود.  وی درباره تالش برخی به منظور 
ایجاد هراس در دل ساکنان موصل و بزرگنمایی 
احتمال بازگشت داعش به این شهر هشدار داد 
و گفت: ما انکار نمی کنیم که هنوز هسته های 
خاموش داعش و عناصر وابسته به آن، در برخی 
مناطق موصل پنهان ش��ده اند اما همه آنها به 
دلیل حضور نیروهای امنیتی فلج شده اند و قادر 

به کاری نیستند.

قاسمی:  اينکه ترامپ به تهران زنگ بزند محتمل تر استتوطئه  وهابی در کمین تظاهرات مردمی عراق
س�خنگوی وزارت خارج�ه ای�ران در م�ورد 
س�خن رئیس جمه�ور امریکا مبنی ب�ر اینکه 
مقام�ات ای�ران روزی ب�ه او زن�گ می زنن�د، 
گفت که رفت�ار دونالد ترامپ نس�بت به ایران 
خصمانه اس�ت، البته ممکن اس�ت روزی او به 
تهران زن�گ بزند و تقاض�ای مذاکره داش�ته 
باش�د، این موض�وع بیش�تر محتمل اس�ت. 
در ش��رایطی که دونالد ترام��پ، رئیس جمهور 
امریکا مدعی اس��ت ک��ه اعم��ال تحریم های 
گسترده، ایران را مجبور به مذاکرات جدیدی با 
امریکا خواهد کرد اما مقامات ایرانی خالف این 
ادعا را مطرح می کنند. به گزارش ایسنا، بهرام 
قاسمی، س��خنگوی وزارت خارجه ایران دیروز 
در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، در مورد 
اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه امریکا در تالش 
است صادرات نفت ایران را به صفر برساند و آیا 
ایران برای جلوگیری از این موضوع، رایزنی     هایی 
را در این زمینه با ش��رکای سیاسی و اقتصادی 
خود در عرص��ه جهانی انجام داده اس��ت یا نه، 
گفت:»ترامپ زیاد صحبت می کند، زیاد خواب 

می بیند و آرزوهای زیادی دارد«. 
قاس��می با بیان اینکه ادعای ترام��پ مبنی بر 
اینک��ه امریکا ص��ادرات نفت ای��ران را به صفر 
برس��اند، گزافه گویی است و ش��دنی نیست و 
تجربه در موارد بسیار این موضوع را نشان داده 
است، تأکید کرد:»ما با تمام شرکای سیاسی و 
اقتصادی خود در سطح جهان به صورت مستمر 
در تماس هستیم و از تمام ابزارهای خود برای 
خنثی کردن این توطئه     ها و تالش     ها اس��تفاده 
می کنیم و امیدواریم در نهایت با موفقیت های 
خوبی این دوران را س��پری کنیم«. سخنگوی 
وزارت خارجه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی 
بر اینکه ترامپ در حاش��یه اج��الس ناتو گفته 
اس��ت که باالخره مقامات ایران��ی به وی زنگ 
خواهند زد، تصریح کرد:»رفتار ترامپ نسبت به 

ایران خصمانه است. این رفتار خصمانه در ابعاد 
مختلف کامالً دیده می شود، شاید ایشان شوخی 
کرده اند البته ممکن است یک روزی ایشان به 
تهران بزنگ بزنن��د و تقاضای مذاکره داش��ته 
باشند، این موضوع بیشتر محتمل است و شاید 

عالئمی هم در گذشته وجود داشته باشد.«
به گزارش بی بی سی، دونالد ترامپ هفته گذشته 
در حاشیه نشست سران سازمان ناتو، با اشاره به 
اختالف امریکا و ایران مدعی شد:»می دانم آنها 
با مشکالت فراوانی مواجه هستند و اقتصادشان 
در ش��رف س��قوط اس��ت اما من این را به شما 
می گویم ک��ه روزی به من تلف��ن خواهند زد و 
خواهند گفت که بیایید توافقی بکنیم«. ترامپ 
در جریان مبارزات انتخاباتی توافق هس��ته ای 
ای��ران را » بد    ترین توافق تاری��خ « توصیف کرد 
و گفت که خواس��تار مذاکرات مج��دد و توافق 
بهتری با ایران خواهد شد. سه ماه پیش هم در 
سخنانی اعالم کرد که واشنگتن از برجام خارج 
شده است و مدعی شد که تحریم های سنگینی 
علیه ایران اعمال خواهد کرد. قاسمی در ادامه 
سخنان خود همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی 
بر اینکه آیا در دی��دار ترامپ و والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه قرار اس��ت ایران از طریق 
پوتین پیامی را به ترامپ بدهد، با رد این موضوع 
گفت:»م��ا پیامی از طریق پوتی��ن برای ترامپ 
نداریم و اگ��ر در محفلی چنی��ن چیزی گفته 
شده گمانه زنی رسانه ای است«. از سوی دیگر، 
درحالی که ترامپ تالش می کند همه کشور    ها را 
به اعمال تحریم    ها علیه ایران با خود همراه کند 
اما اروپایی     ها می گویند که برجام را ادامه خواهند 
داد. به نوشته خبرگزاری رویترز، دونالد تاسک، 
رئیس شورای اروپا روز دو    شنبه گفت که امریکا 
و روسیه وظیفه دارند مانع جنگ تجاری شوند. 
وی گفت: »ما در تعهد خود به ادامه اجرای کامل 

و مؤثر توافق هسته ای ایران متحد هستیم.«

  خبر

 اروپا– امريکا
 معضل ترامپ يا تحول بنیادين؟

ورود ترامپ به کاخ س��فید در 20 ژانویه 2017 را می ت��وان به مثابه آغاز 
سیاستی غیرمعمول و جهان ستیز دانست. ترامپ در راستای شعار » نخست 
امریکا«  ضمن اولویت دادن به منافع و اهداف امریکا بدون توجه به س��ایر 
کشور   ها معتقد است سیاست های یکجانبه گرایانه و خودمحورانه واشنگتن 
به افزایش قدرت و غلبه این کش��ور بر رقبایش منجر خواهد شد. ترامپ 
با پیگیری سیاست یکجانبه گرایانه و خط مشی کاماًل مستبدانه درصدد 
تحمیل رویکرد   ها و خواسته های مختلف خود به شرکای اروپایی واشنگتن 
برآمده و روابط دو سوی اقیانوس اطلس را عمالً به محاق برده است. این روابط 
هیچ گاه مانند برهه کنونی به شکاف و اختالف و واگرایی فزاینده دچار نشده 
بود. ترامپ بار   ها اروپایی   ها را به دلیل آنچه سهم ناکافی آنها در ناتو خوانده، 
سرزنش کرده و با خروج از توافق آب و هوایی پاریس موجبات آزردگی و انتقاد 
شدید سران کشورهای بزرگ اروپا را فراهم آورده است، ضمن اینکه خروج 
امریکا از برجام نیز کامالً برخالف خواسته اتحادیه اروپا و تروئیکای اروپایی 
است. رویکرد ترامپ در زمینه اصالت دادن صرف به امریکا و منافع آن باعث 
اتخاذ مواضعی برخالف اجماع جامعه جهانی و حتی شرکای اروپایی آن شده 
است. از نگاه ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا  ایده  »نخست امریکا«ی  
ترامپ منجر به امریکای تنها شده اس��ت. ضمن اینکه ترامپ در پیگیری 
سیاست خود به روش   هایی غیرمعمول یعنی تحکم، بلوف و زد و بند متوسل 
شده که ویژه شخص اوست. اختالفات ترامپ صرفاً محدود به شرکای اروپایی 
وی نبوده و خواسته   ها و مطالبات زیاده خواهانه رئیس جمهوری پوپولیست 
امریکا در زمینه مسائل تجاری و حمایت گرایی آشکار وی، با وضع تعرفه های 
سنگین ، باعث نوعی ائتالف جهانی علیه سیاس��ت   ها و اقدامات ترامپ در 
عرصه تجاری شده است. سفر اروپایی اخیر ترامپ که با شرکت در نشست 
سران ناتو در بروکسل و سپس سفر به انگلیس دنبال شد، نوعی شکست 
آشکار برای وی بود، زیرا نه فقط مواضع و خواسته های ترامپ در نشست 
ناتو با مخالفت سران اروپایی مواجه شد، بلکه در انگلیس نیز با موج بی سابقه 
مخالفت های مردم، سازمان   ها و نهادهای حقوق بشری، ضد جنگ و ضد 
نژادپرستی مواجه شد که به طور آشکار موضع واحد مردم اروپا در ضدیت 
با ترامپ را آشکار س��اخت. انتظار می رفت که ترامپ پس از مواجه شدن 
با واکنش های منفی اروپایی ها ، موضع بس��یار سختی را در قبال آن اتخاذ 
کند. ترامپ در اظهاراتی بی  سابقه نه فقط اتحادیه اروپا را »دشمن « امریکا 
خواند، بلکه بار دیگر روس��یه و چین را دیگر دشمنان امریکا نامید. ترامپ 
گفت:»اتحادیه اروپا دشمن است، به خاطر کاری که در تجارت می کنند؛ 
روسیه هم به جهات مشخصی، دشمن است ، چین هم از لحاظ اقتصادی 
دشمن است.« گرچه روابط امریکا با اتحادیه اروپا طی ماه های گذشته با 
تنش های بسیاری همراه بوده است اما این صریح    ترین موضعگیری ترامپ 
در قبال اروپا بوده است. بدین ترتیب ترامپ پس از 70 سال اتحاد دو سوی 
اقیانوس اطلس ، اروپا را نیز در فهرست دشمنان واشنگتن قرار داد. ترامپ 
در مالقات با ترزا می  نیز از وی خواسته بود به جای مذاکره با اتحادیه اروپا، 
از آن شکایت کند. در مقابل، دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا که بار   ها به 
صراحت از رئیس جمهور امریکا انتقاد کرده ، ترامپ را به انتش��ار ادعاهای 
خالف واقع متهم کرد. او در توئیتر نوشت: »امریکا و اتحادیه اروپا بهترین 
دوستان هم هستند. هرکس که می گوید دشمن هستند، دارد اخبار جعلی 
پخش می کند.« وی دو هفته پیش هم با بیان اینکه امریکا متحدان زیادی 
ندارد، به دولت این کشور توصیه کرده بود که قدر این متحدان را بداند، چراکه 
واشنگتن »متحدی بهتر از اتحادیه اروپا نخواهد داشت.«  »فدریکا موگرینی « 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در واکنش به اظهارات اخیر ترامپ 
که اتحادیه اروپا را »دشمن « خوانده، گفت اروپایی    ها امریکا را دوست خود 

می دانند و این واقعیت با تغییر دولت    ها عوض نمی شود. 
در حالی که اروپا و امریکا پس از جنگ جهانی دوم تالش کرده اند به عنوان 
متحدان دو سوی اقیانوس اطلس عمل کنند، اما از زمان روی کارآمدن ترامپ 
معادالت سیاسی تغییر یافته است و مواضع ترامپ نگرانی های بسیاری را 
برای متحدان اروپایی واشنگتن ایجاد کرده است. بسیاری از مقامات اروپایی 
معتقدند که سیاست های ترامپ نوعی الگوی امریکایی را نشان می دهد که 
در آن، دوست و دشمن وجود ندارد و مقررات نظام بین الملل کنار گذاشته 
می شود. سؤال مهم این است که آیا موضع ترامپ در قبال اروپا فقط موضع 
شخصی وی است یا اینکه ترامپ نماینده جریانی در امریکا است که خواهان 
بازبینی اساسی روابط خارجی واشنگتن از جمله درباره روابط با اروپا است؟ 
از دیدگاه زیگمار گابریل، وزیر امور خارجه اسبق آلمان، عقب نشینی امریکا 
از نقش بین المللی خود تنها به خاطر یک رئیس جمهور نیست ، بلکه این 
یک تحول بنیادی است که پس از انتخابات های آینده نیز تغییر نخواهد 
کرد. به عبارت دیگر آلمانی   ها معتقدند که بایستی از این پس با امریکایی 
متفاوت برخورد داشته باشند که تا حد زیادی نقش حمایتی خود را کنار 
گذاشته و در چارچوب رویکرد سیاس��ت خارجی ترامپ که می توان آن 
را تجاری سازی سیاس��ت خارجی نام گذاش��ت ، به موضع گیری و اقدام 
می پردازد. به عبارت دیگر اکنون واش��نگتن خواهان آن است که هزینه 
هر اقدامی که برای متحدان خود صورت می دهد از جانب آنها پرداخت 
شود و در عین حال آنها نقش اصلی را در تأمین امنیت خود بر عهده گرفته 
و مخارج مشارکت امریکا در این زمینه را نیز پرداخت کنند. ضمن اینکه 
 )Establishment(ترامپ و همفکران وی درساختار حاکمیتی امریکا
بر این باورند که اروپایی   ها پس از جنگ دوم جهانی در همه زمینه   ها وامدار 
امریکا بوده اند و اکنون باید دین خود را به امریکا ادا کنند . ترامپ معتقد 
است اروپایی   ها از روابط دو سوی اقیانوس اطلس در زمینه های مختلف از 
جمله در بعد امنیتی،  اقتصادی و تجاری بهره کامل را می برند، در حالی که 
این روابط برای امریکا صرفاً هزینه آفرین و زیانبار بوده و باید اکنون به طور 
ماهوی تغییر کند. بدین ترتیب می توان پیش بینی کرد که روابط دو سوی 
اقیانوس اطلس به سوی واگرایی هر چه بیشتر حرکت کرده و اختالفات دو 

طرف با گذشت زمان تعمیق پیدا خواهد کرد.

رسانه های امریکایی روز یك   شنبه گزارش هایی 
را درباره آنچه سرقت از اسناد برنامه هسته ای 
ایران خواندند منتش�ر کردند و مدعی شدند 
جاسوس های رژیم صهیونیستی طی عملیاتی 
مقادیری از این اس�ناد را به س�رقت برده اند. 
نیویورک تایم��ز گ��زارش داد هفت��ه پیش س��ه 
روزنامه نگار از سه رسانه به دعوت دولت اسرائیل در 
جلسه ای برای مرور بعضی از بخش های مهم این 
اسناد شرکت کردند.  بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیس��تی روز 30 آوریل امسال در یک 
س��خنرانی تلویزیونی ادعا کرده بود اس��رائیل به 

اطالعاتی دست پیدا کرده که نشان می دهد ایران 
پس از امضای توافقنامه هسته ای در سال 2015 
همه اسناد مربوط را در یک مرکز محرمانه در حومه 
تهران )شورآباد( مخفی کرده است. نتانیاهو، با به 
نمایش گذاش��تن تعداد زیادی پوش��ه و سی دی 
گفت اسرائیل در یک عملیات اطالعاتی توانسته 
به 55 هزار صفح��ه و 55 هزار فای��ل دیجیتال از 
اطالعات مربوط به برنامه هس��ته ای نظامی ایران 
در قالب 1۸3 سی دی دست پیدا کند.  او با نشان 
دادن تصاویری از آنچه به گفته او از اسناد هسته ای 
ایران به دس��ت آمده، ایران را متهم کرد که برای 

سال   ها به مجامع بین المللی درباره برنامه هسته ای 
خود دروغ گفته اس��ت. نیویورک تایمز یک   شنبه 
نوشت که مأموران اس��رائیلی برای ورود به مرکز 
نگهداری اسناد تا پیش از رسیدن مأموران در صبح 
روز بعد شش س��اعت و 29 دقیقه وقت داشتند: 
» آنها در این فاصله به مرکز نفوذ کردند، زنگ خطر 
را از کار انداختند و گاوصندوق   ه��ا را برای خارج 
کردن اس��ناد محرمانه پیش از ترک موفق محل 
شکافتند.«  واشنگتن پست هم که برای دیدن این 
اسناد دعوت شده بود در گزارشی نوشت ایران دهه 
قبل آن برنامه را در حالی ر   ها کرد که در آس��تانه 

مهارت یافتن در فناوری های کلیدی ساخت بمب  
هسته ای بود. نیویورک تایمز تأکید کرد که راهی 
برای تأیید مس��تقل اصالت این اسناد که قدمت 

بیشترشان حداقل 15 سال است، وجود ندارد.
 نیویورک تایمز نوشت که انباری که اسرائیل در 
تهران به آن نفوذ کرد در س��ال 2015 راه افتاد 
یعنی پس از توافق ایران با قدرت ها. بر این اساس 
مرکز ذخیره اس��ناد در محله ای تج��اری بدون 
س��ابقه ارتباط با برنامه اتمی قرار داشت و حتی 
نگهبان 24ساعته نداشت به طوری که همسایگان 

را گوش به زنگ کند.

فیلم هالیوودی با کارگردانی صهیونیست    ها از ادعای» سرقت اسناد اتمی ايران«
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   اولتیماتوم رئیس جمهور تونس به دولت
رئیس جمهور تونس با تأکید بر ضرورت پایان بحران سیاسی کنونی، از دولت 
این کشور خواست یا به اجماع سیاسی دست یابد یا استعفا کند.  »الباجی قائد 
السبسی « با اشاره به اینکه وضعیت کنونی تونس نباید استمرار یابد، تصریح 
کرد که »وضعیت به حدی رسیده که می توان گفت از وضعیت بد به سمت 
بدتر شدن پیش می رویم و لذا باید این وضعیت متوقف شود.« رئیس جمهور 
تونس افزود که »در صورت نبودن اجماع و توافق سیاسی با همه گروه ها، 
ممکن نیست هیچ دولتی بتواند خواس��ته های ملتش را برآورده سازد.« 
رئیس جمهور تونس در ادامه از »یوس��ف الشاهد« نخست وزیر این کشور 
خواست به جای آنکه به فکر نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده 
باشد، به وضعیت کنونی کشور اهتمام ورزد چرا که با وجود اینکه همگان 
به سال 2019 چشم دوخته اند اما کسانی که اکنون در رأس قدرت هستند 

نباید تنها به سال 2019 فکر کنند بلکه باید به فکر موفقیت دولت باشند. 
-------------------------------------------------------------

   شبه نظامیان بوکوحرام یك پایگاه ارتش را تصرف کردند
منابع امنیتی در نیجریه اعالم کردند شبه نظامیان بوکوحرام در دومین 
حمله بزرگ خود به نظامیان ارتش این کش��ور در عرض 4۸ ساعت یک 
پایگاه نظامی را در منطقه ای دورافتاده در شمال شرق نیجریه تصرف کردند 
و صد   ها سرباز نیجریه ای نیز مفقود هستند.  به گزارش ایسنا، یک منبع 
نظامی به خبرگزاری فرانسه گفت: شبه نظامیان بوکوحرام اقدام به حمله 
به یک پایگاهی در ایالت » یوبه « که بیش از 700 سرباز در آن مستقر بودند، 
کردند و درگیری در این پایگاه چندین ساعت ادامه پیدا کرد.  این ایالت 
جایی است که آنها اوایل س��ال جاری میالدی در آن اقدام به ربودن بالغ 
بر 100 دختر دانش آموز از یک مدرسه کردند.  این حمله بزرگ در حالی 
اواخر روز     شنبه انجام شد که 24 ساعت قبل از آن شبه نظامیان بوکوحرام در 

ایالت بورنو یک کاروان نظامی ارتش نیجریه را مورد حمله قرار دادند. 


