
مخالفت اتحادیه اروپا با درخواست 
آمریکا برای تروریستی   خواندن حزب اهلل 

لبنان
قانون گذاران  درخواست  اروپا  اتحادیه 
آمریکایی را برای »تروریستی« خواندن حزب اهلل 
با  اروپا  اتحادیه  ایسنا،  کرد  . به  گزارش  رد  لبنان 
جمهوری خواه  و  دموکرات  اعضای  درخواست 
برای  سنای  آمریکا  و  نمایندگان  مجلس 

تروریستی خواندن حزب اهلل لبنان مخالفت کرد . 
بیانیه ای  در  جمعه  روز  آمریکا  قانون گذاران 
اروپا خواستار »تروریستی« خواندن  اتحادیه  به 
حال،  همین  در  لبنان  شدند .  حزب اهلل 
سخنگوی اتحادیه اروپا در پاسخ به سناتورهای 
شاخه  گفت  دموکرات  آمریکا  و  جمهوری خواه 
صحنه  از  جدانشدنی  جزو  حزب اهلل  سیاسی 
سیاسی لبنان است و با توجه به  پیچیدگی توازن 
شکننده  وضع  و  لبنان  جوامع  میان  سیاسی 
منطقه، اتحادیه اروپا همچنان معتقد است  که 
مشارکت در گفت وگوی سازنده با همه احزاب 
برای  کلیدی  همچنان   ، کشور این  در  سیاسی 

ثبات لبنان  است .
او افزود: »اتحادیه اروپا به کار خود با کل دولت 
اتحادیه  ادامه خواهد داد .« در سال ۲۰۱۳  لبنان 
 اروپا شاخه نظامی حزب اهلل را در لیست گروه های 
اجازه  داد  اما  بود،  داده  قرار  تروریستی 

فعالیت های شاخه سیاسی آن ادامه یابد . 

ح الحاق   هرگز به صلح  بوگدانف: طر
منجر نمی شود

تأکید  دیگر  بار  روسیه  خارجه  وزیر  معاون 
الحاق  برای  صهیونیستی  رژیم  ح  طر که  کرد 
بخش هایی از  کرانه باختری هرگز به صلح منجر 
نخواهد شد و نیاز جدی به مذاکره وجود دارد . به 
ایسنا،  میخاییل بوگدانف، معاون وزیر  گزارش 
اسراییل  ح های  کرد:   »طر اظهار  خارجه روسیه 
برای الحاق بخش هایی از  کرانه باختری هرگز به 

صلح و امنیت در منطقه منجر نخواهد شد .«
اقدامات  این  اینکه  بر  تأکید  با  بوگدانف 
»نیاز  گفت:  نمی شود،  منجر  صلح  به  یکجانبه 
این  است  الزم  و  دارد  مذاکرات  وجود  به  جدی 
مذاکرات دو طرف را به سمت راه حل های مورد 
تأییدشان سوق دهد .« معاون  وزیر خارجه روسیه 
در ادامه تأکید کرد: »هیچ راه دیگری جز مذاکره برای 
بوگدانف  وجود  ندارد .«  سازگاری  و  صلح 
بیست وسوم ژوئن در سفر کاری خود به دوحه با 
رئیس دفتر سیاسی جنبش  اسماعیل هنیه، 
حماس و  موسی ابومرزوق، معاون او و نیز خالد 
مشعل، رئیس سابق دفتر سیاسی این جنبش 
دیدار کرد  . طبق  گزارش وزارت خارجه روسیه، در 
برای  صهیونیستی  رژیم  طرح  درباره  دیدار  این 
الحاق بخش هایی از  کرانه باختری و اقداماتی که 
جامعه جهانی می تواند برای ممانعت از هرگونه 
اقدام یکجانبه  و در  نقض قوانین بین المللی برای 
حل درگیری های دو طرف فلسطینی و اسراییلی 

انجام دهد، بحث و  گفت وگو شد .  

تصمیم آمریکا برای خروج ۴۰۰۰ سرباز 
دیگر از افغانستان

به گفته دو مقام دولت آمریکا، این دولت در 
بیش  خروج  برای  تصمیم  کردن  نهایی  آستانه 
از   ۴هزار سرباز این کشور از افغانستان تا پاییز 
موجب  به  سی ان ان،  گزارش  است  . به  امسال 
آمریکا  نظامیان  تعداد  است  تصمیم  قرار  این 
۴هزارو5۰۰  به  8هزارو6۰۰نفر  از  افغانستان  در 
نفر کاهش یابد و این پایین ترین  میزان حضور 
نخستین  زمان  از  کشور  این  در  آمریکا  نظامی 

روزهای جنگ در سال ۲۰۰۱  است . 
ح راه را برای خروج آمریکا از افغانستان  این طر
است،  ترامپ  دونالد  مدنظر  اهداف  از  یکی  که 
آنکه طالبان ماه فوریه  هموار  می کند . با وجود 
توافقی تاریخی را با آمریکا امضا کرد، بحث درباره 
خشونت های  افزایش  ضمن  تصمیم  مذکور 
بررسی  افغانستان در حال  طالبان علیه دولت 
است  . این تصمیم نهایی  نشده و مارک اسپر، 
ح با  وزیر دفاع آمریکا چند روز پیش درباره این طر
این  و  کرد  ناتو  بحث  در  کشورش  هم پیمانان 
موضوع در دیدارهای روز جمعه او در بروکسل با 
شد .  ینس  ح  مطر مجددا  نیز  ناتو  مقام های 
استولتنبرگ، دبیرکل ناتو روز جمعه قبل از دیدار 
با اسپر اظهار کرد: »ما قرار است ادامه بحث مان را 
 درباره افغانستان پیگیری کنیم. ناتو به تنظیم 
حضور ما در حمایت از فرآیند صلح افغانستان 
ادامه  خواهد داد. این کار ضمن هماهنگی نزدیک 

با هم پیمانان و شرکا انجام خواهد شد.«
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اخبار  روزیادداشت

ح کرد:    آنگال مرکل در مصاحبه با 6روزنامه اروپایی مطر

باید به فکر جهانی بدون رهبری آمریکا باشیم
  ]یاسمن طاهریان[ با باال گرفتن تنش ها میان آلمان و آمریکا، روز جمعه صدر 
اعظم آلمان هشدار داد که بقیه کشورهای  جهان دیگر نمی توانند تصور کنند که 
ایاالت متحده همچنان خواستار رهبری جهان است، بنابراین باید  اولویت های 

خود را مطابق با این واقعیت اصالح کنند.  
آنگال مرکل، در گفت وگو با گروه 6نفره از خبرنگاران روزنامه های اروپایی ازجمله 
گاردین،  اعالم کرد: »ما با این طرز فکر بزرگ شده ایم که ایاالت متحده می خواهد 
یک قدرت جهانی باشد. حاال  اگر آمریکا می خواهد به خواسته خود این نقش را کنار 

بگذارد، باید عمیقا درباره این موضوع فکر  کنیم.«  
به گزارش گاردین، مرکل، نخستین رهبر آلمانی است که در بخش شرقی 
پرده آهنین به دنیا آمده و در آنجا  بزرگ شده. او در گذشته بارها تأثیر جهانی آمریکا 
را ستایش کرده بود.  سال ۲۰۰9 مرکل  در کنگره آمریکا با شوق و هیجانی از »هدیه  
شگفت انگیز آزادی« گفت که بر اثر حمایت های  آمریکا در فروپاشی دیوار برلین، به 

شهروندان آلمان شرقی اهدا شده بود.  
اما دولت مرکل در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما نیز بارها به دلیل 
هزینه های پایین نظامی  سرزنش شده بود؛ انتقادهایی که در دولت ترامپ 
نیز ادامه پیدا کرد به گونه ای که به تصمیم خروج   9هزار و5۰۰سرباز آمریکایی از 

پایگاه های نظامی آلمان منجر شد.  
در این گفت وگوی خبری که خبرنگاران گاردین انگلیس، زوددویچه تسایتونگ 
آلمان، لوموند فرانسه، ال  وانگاردیه اسپانیا، ال استامپا ایتالیا و پولیتیکا لهستان 
حضور داشتند، مرکل گفت که حضور نیروهای  نظامی آمریکا در اروپای مرکزی به 
دلیل منافع خودش بوده است. صدراعظم آلمان در ادامه گفت: »حضور  سربازان 
آمریکایی در آلمان نه تنها برای کمک به حفاظت از آلمان و بخش اروپایی ناتو بلکه 

برای  حفاظت از منافع ایاالت متحده آمریکا است.«   
مرکل درباره هزینه های نظامی آلمان گفت: »ما در آلمان می دانیم که باید بیشتر 
برای دفاع از خود  هزینه کنیم. در سال های اخیر به پیشرفت های قابل توجهی 

دست پیدا کرده ایم و در توسعه  توانایی های نظامی به راه خود ادامه می دهیم.«  
اما به نظر نمی رسد »عمیقا فکر کردن« مرکل با حمایت های امانوئل مکرون، 
رئیس جمهوری فرانسه  برابری کند که در سخنان خود از »استقالل راهبردی« نام 

برده بود که به توانایی دفاع از قاره  اروپا بدون اتکا به ایاالت متحده اشاره می کند.  
مرکل به خبرنگاران اروپایی گفت: »به دنیا نگاه کنید؛ به چین یا هند. دالیل 
قانع کننده ای وجود دارد که  همواره به ائتالف دفاعی ترانس آتالنتیک و چتر 
هسته ای مشترک مان متعهد باشیم. البته اروپا باید  مسئولیت بیشتری نسبت 

به زمان جنگ سرد به دوش بکشد.«  
مرکل در پاسخ به این سوال که آیا آلمان تهدید روسیه را دست کم گرفته، به 
الگوی رفتار جنگجویانه این  کشور تأکید و به »کمپین های اطالعات غلط« و قتل 
زلیم  خان خانگوشویلی دربرلین که از چچن تبعید  شده بود، اشاره کرد. به گفته 
مرکل، دادستان های آلمانی مسکو را متهم کرده اند که دستور قتل  خانگوشویلی 

را صادر کرده است.  
صدراعظم آلمان گفت: »واضح است قتلی که در پارک تیرگاردن در برلین صورت 
گرفته، حادثه ای  جدی است و هم اکنون دادگاه درحال مشخص کردن مقصر آن 
است. به هر حال، ما جنگ هیبریدی و  شیوه های بی ثبات سازی را به عنوان الگوی 

رفتاری روسی می شناسیم.«  
مرکل در ادامه گفت: »اما از سوی دیگر، دالیل خوبی برای ادامه گفت وگوهای 
سازنده با روسیه داریم.  روسیه در کشورهایی مانند روسیه، لیبی و کشورهای 
همسایه اروپا تأثیرات استراتژیک قابل توجهی  دارد. بنابراین به تالش های خود 

برای ادامه همکاری ادامه می دهیم.«  
نزدیک به یک ماه پیش، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز 
اعالم کرده بود که  افول قدرت آمریکا از مدت ها پیش قابل پیش بینی بود و شیوع 
ویروس کرونا به آن سرعت بیشتری  بخشیده است. بورل همچنین در اظهارات 
خود نسبت به قدرت گرفتن چین ابراز نگرانی کرده بود و  تأکید داشت که اروپا باید با 

استراتژی قدرتمندانه با چین برخورد کند.  
تنش ها میان آلمان و آمریکا از آنجا شروع شد که ریچارد گرنل، سفیر پیشین 
آمریکا در آلمان، به دلیل  کافی نبودن بودجه آلمان برای هزینه های نظامی از این 
کشور انتقاد کرده و خواستار کاهش نیروهای  نظامی آمریکا در آلمان شده بود. پس 
از آن، دونالد ترامپ دستوری امضا کرد و به پنتاگون فرستاد تا   9هزار و 5۰۰نفر از 

۳۴هزار و5۰۰ نیروی نظامی آمریکایی از آلمان خارج شوند.    

در این گفت وگوی خبری که 
خبرنگاران گاردین انگلیس، 

زوددویچه تسایتونگ 
لمان، لوموند فرانسه،  آ

ال  وانگاردیه اسپانیا، ال 
استامپا ایتالیا و پولیتیکا 
لهستان حضور داشتند، 

مرکل گفت که حضور 
نیروهای  نظامی آمریکا 

در اروپای مرکزی به دلیل 
منافع خودش بوده است. 

لمان در ادامه  صدراعظم آ
گفت: »حضور  سربازان 

لمان نه تنها  آمریکایی در آ
برای کمک به حفاظت از 

لمان و بخش اروپایی  آ
ناتو بلکه برای  حفاظت از 

منافع ایاالت متحده آمریکا 
است.«   

کار ترامپ هنوز تمام نشده است

 روزنامه نگار

بیل بارو

پرزیدنت ترامپ وارد چهار ماهه پایانی دوره 
که  دوره ای  است.  شده  خود  ریاست جمهوری 
آمار شدید بیکاری و  آن با بحران کرونا،  انتهای 
است.  شده  مواجه  نژادپرستی  به  اعتراضات 
نظرسنجی ها  در  او  دموکرات  رقیب  بایدن  جو 
به سرعت در حال جلورفتن است و یکسری از 
برای  زیادی  موانع  از  حاکی  ملی  نظرسنجی های 
انتخاب مجدد ترامپ است اما هنوز زود است که 

در مورد نتایج قطعی انتخابات حرف بزنیم.
به  را  سیگنال  این  طرفدارانش  و  بایدن 
دموکرات ها می دهند که از این پیشروی خیلی 
رئیس جمهوری  اوباما،  باراک  نشوند.  مغرور 
فرماندار   ، وایتمر گرتچن  و  آمریکا  پیشین 
میشیگان اصرار دارند که اتفاقات زیادی وجود 
دارد که نتیجه را تا روز انتخابات تغییر می دهد و 
از همین رو حزب دموکرات باید در مقابل ترامپ 
مواجهه  در  که  کسی  باشد؛  هوشیار  بسیار 
مرزی   و  حد  هیچ  سیاسی اش  دشمنان  با 

نمی شناسد.
می دانیم  خوبی  به  »ما  می گوید:  وایتمر 
انتخابات  به  مانده  ماه   5 که  اکنون  آنچه  که 
خ  ریاست جمهوری، فکر می کنیم ممکن است ر
دهد می تواند کامال متفاوت از آن چیزی باشد که 

خ می دهد.« در روز انتخابات ر
که  است  میانی  ایاالت  از  یکی  میشیگان 
ترامپ با اختالف اندکی در  سال ۲۰۱6 آرای الکترال 
آن را از آِن خود کرد؛ گر چه آرای مردمی کمتری را 
کسب کرده بود. سایر دموکرات ها هم در کشور 
می گویند که نباید قدرت حامیان رئیس جمهوری 

را دست کم گرفت.
جمع آوری  اول  هفته  در  پیشتر  نیز  اوباما 
بر این نکته  بایدن  با  کمک های مالی در دیدار 

تأکید کرده بود.
اوباما خطاب به هزاران حامی مالی که به حزب 
آنالین  صورت  به  بودند،  کرده  کمک  دموکرات 
گفت: »ما نباید از خودراضی یا کوته نظر باشیم 
رئیس جمهوری  است  واضح  که  کنیم  گمان  و 
نتوانسته کار خود را به خوبی انجام دهد )و رأی 
نخواهد آورد(. او یک بار پیروز شده و ما می دانیم 

که چگونه این کار را کرد.«
شوند  پیروز  می خواهند  اگر  دموکرات ها 
پیش  چهار  سال  باشند.  هوشیار  بسیار  باید 
هیالری کلینتون در نظرسنجی های انتخاباتی در 
میشیگان، ویسکانسین و پنسیلوانیا و حتی در 
سراسر کشور پیشتاز بود. اینها ایاالتی بودند که 
ترامپ  شکست  باعث  می توانستند  درنهایت 
شوند. اما در هفته های پایانی پیش از انتخابات 
جمهوری خواهان با اتحاد و ائتالف حول محور 
نامزد خود یعنی ترامپ توانستند باعث پیروزی 

او شوند.
ترامپ حاال می خواهد بار دیگر در انتخابات 
پیروز شود. او که پیشتر در  سال ۲۰۱6 در مورد 
»انتخابات تقلبی« هشدار داده بود، حاال بدون 
پاییز  انتخابات  که  می گوید  مدرکی  هیچ  ارایه 

»فاسدترین انتخابات تاریخ« آمریکا خواهد بود.
تغییر  مورد  در  جمهوری خواهان  از  بسیاری 
نظرسنجی ها و صعود بایدن در اذهان عمومی 
را این گونه  سکوت کرده اند، اما برخی هم خود 
دلداری داده و می گویند که این توقف به همان 
دالیلی است که پیشتر باعث توقف دموکرات ها 
شرایط  حال  این  بود.با  شده  نظرسنجی ها  در 
هنوز شبیه سال ۲۰۱6 نشده است. چهار  سال 
پیش ترامپ از این موضوع که هیالری کلینتون 
در میان بدنه جامعه بدنام بود، استفاده کرد و 
پیروز شد. او همچنین به  عنوان نامزدی که برای 
بار نخست در انتخابات شرکت می کند، به راحتی 
توانست نفاق افکنی کند؛ اما دیگر نمی تواند؛ زیرا 
خیلی سخت است که شما از درون کاخ سفید به 
کنید.در  کشور اعتراض  سیستم حکمرانی یک 
حال حاضر نظرسنجی گالوپ نشان می دهد که 
نظر مردمی نسبت به تأیید عملکرد ترامپ در 
این ماه حدود ۳9 درصد بوده است که وضعیتی 
خطرناک برای او است. از زمان جنگ جهانی دوم، 
شود؛  رئیس جمهوری  نتوانسته  نامزدی  هیچ 
۴5 درصد  از  بیش  او  برای  عدد  این  آنکه  مگر 
بوده باشد؛ جز هری ترومن که در  سال ۱9۴8 با 
از سوی مردم پیروز  ۴۰ درصد تأیید عملکردش 
شد. اما ترامپ قبال هم نشان داده که می تواند 
نمونه ها را نقض کرده و برخالف پیش بینی همه 

نظرسنجی ها پیروز انتخابات شود. 
منبع: آسوشیتدپرس
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