
29 كشور عضو ناتو در    گزارش  یک
حالی در بروكس�ل 
گردهم آمده اند كه هش�دار دونال�د ترامپ به 
اعضای سازمان برای افزایش سهم بودجه دفاعی 
آنها، این گردهمایی را تحت الش�عاع خود قرار 
داده است. ترامپ در نشستی با دبیركل ناتو گفته 
كه اروپایی    ها باید با افزایش بودجه های دفاعی 
خود بار مالی را از دوش امریکا بردارند. ترامپ در 
انتقاد از عملکرد متناقض آلمان در ناتو، گفت كه 
ای�ن كش�ور »اس�یر روس�یه « ش�ده اس�ت. 
س��ازمان پیم��ان آتالنتیك ش��مالی )نات��و( در 
هفتاد ویكمی��ن س��ال تأس��یس    خ��ود دچ��ار 
شكاف های عمیقی شده و اختالفات امریكا و اروپا 
بر این سازمان سایه افكنده است. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریكا كه از زمان ورود به كاخ سفید 
بر سر مسائل اقتصادی با كشورهای اروپایی دچار 
تنش ش��ده، این بار اروپایی   ها را تحت فشار قرار 
داده تا بودجه های دفاعی و س��هم خود را در ناتو 
افزایش دهند تا بار مالی از دوش امریكا كاس��ته 
شود. نشست دو روزه ناتو كه از دیروز در بروكسل، 
پایتخت بلژیك شروع ش��د و تا امروز )پنج شنبه( 
ادامه دارد، چالشی    ترین نشستی است كه در مدت 
عمر این سازمان برگزار می شود و رئیس جمهور 
امریكا پی��ش از برگزاری نشس��ت جنگ لفظی 
علیه متحدان اروپایی اش را تش��دید كرده است.  
به گزارش شبكه سی ان ان، رئیس جمهور امریكا 
دیروز پیش از برگزاری نشست در صبحانه كاری 

با ینس استولتنبرگ، دبیركل ناتو، از سیاست های 
كشورهای اروپایی انتقاد كرد و گفت:»باید بگویم 
كه این واقعاً ناراحت كننده است كه آلمان توافق 
بزرگ گازی و نفتی با روس��یه می بن��دد؛ همان 
روسیه ای كه شما )ناتو( قرار است در برابر آن دفاع 
كنید و آلمان میلیارد   ها دالر به روسیه می پردازد. 
ما در حال حفاظت از آلمان، فرانس��ه و همه این 
كشور   ها هس��تیم و تعداد زیادی از این كشورها 
توافق انتقال خط��وط انرژی می بندن��د و در آن 
میلیارد   ها دالر به روسیه می پردازند. فرض بر این 
بوده كه ما از ش��ما در برابر روسیه حفاظت كنیم 
اما آنه��ا میلیارد   ها دالر به روس��یه می دهند و به 
نظر من این مناس��ب نیست و صدراعظم پیشین 
آلمان، رئیس ش��ركت خط لوله ای است كه گاز 
روسیه را به آلمان منتقل می كند«. رئیس جمهور 
امریكا با تكرار اظهارنظرش درباره وابستگی انرژی 
آلمان به روس��یه گفت:»آلمان اسیر روسیه است 
چرا كه آنها تولید زغال سنگ و انرژی اتمی را ر   ها 
كردند و به نفت و گاز روسیه رو كردند. به نظر من 
این چیزی است كه ناتو باید به آن نگاه بكند. قطعاً 
منطقی به نظر نمی رسد كه آنها میلیارد   ها دالر به 
روس��یه بپردازند و ما از آنها در برابر روسیه دفاع 
كنیم«. این اظهارات ترام��پ واكنش برلین را در 
پی داشته اس��ت. به گزارش رویترز، اورسوال وان 
درلین، وزیر دفاع آلم��ان در واكنش به اظهارات 
ترامپ گفت:»بدون شك ما اختالفات بسیار عمیق 
و گسترده ای با روس    ها داریم و هرگز اسیر و زندانی 

سیاست های این كشور نبوده ایم، با این حال تالش 
كرده ایم كانال های ارتباطی خود را با دیگران حفظ 
كرده و با برخی دیگر از كشورها، اتحاد خود را حفظ 
كنیم.« در ادامه گفت وگوی ترامپ و دبیركل ناتو، 
اس��تولتنبرگ در واكنش به س��خنان ترامپ كه 
اروپایی    ها را به كم كاری متهم می كرد، گفت كه 
»نقطه قوت متحدان ناتو در این اس��ت كه به رغم 
اختالف نظر   ها درباره برخی موضوعات از قبیل گاز 
و نفت، ما همیشه قادر بوده ایم كه حول ارزش های 
كلیدی و ریشه ای ناتو متحد و یكپارچه شده و از 
همدیگر دفاع كنیم چرا كه ما متوجه هستیم كه 
دسته جمعی قوی تر از این هستیم كه در خانه تنها 
باشیم«. ترامپ با پریدن در حرف های استولتنبرگ 
گفت:»چطور ما با هم می توانیم قدرتمندتر باشیم 
وقتی یك كشور انرژی خود را از كسی وارد می كند 

كه شما باید از او در برابر آن دفاع كنید؟«
   اروپا باید فوراً عمل كند 

درحالی كه دبیركل ناتو و هیئت امریكایی از این 
سخنان ترامپ بهت زده شده بودند، ترامپ با انتقاد 
از كوتاهی اروپایی   ها در افزایش بودجه های دفاعی 
و با بیان اینكه این مسئله باید هر چه زودتر عملی 
شود، گفت:» از نظر من این كشور   ها باید فوراً قدم 
جلو بگذارند. آلمان یك كشور ثروتمند است و آنها 
درباره افزایش خیل��ی محدود هزینه های نظامی 
و دفاعی تا س��ال 2030 صحبت می كنند اما آنها 
می توانند ف��وراً همین فردا هزینه ه��ای دفاعی و 
نظامی را افزای��ش دهند و مش��كلی در این باره 

ندارند. به نظرم این برای امریكا، غیرمنصفانه است. 
ما باید كاری بكنیم چرا كه ما نمی توانیم این وضع 
را تحمل كنیم«. ترامپ افزود:»آلمان فقط كمی 
بیشتر از یك درصد از تولید ناخالص داخلی را برای 
هزینه های نظامی ناتو می پ��ردازد اما رقم واقعی 
هزینه های امریكا بیش از 4 درصد از تولید ناخالص 
داخلی است. فكر می كنم این موضوع نامناسبی 
اس��ت. ما داریم از آلمان، فرانسه و همه حفاظت 
می كنیم و پول بسیاری برای این كار می پردازیم و 
این برای دهه    ها است كه انجام می شود. این موضوع 
توسط دیگر رؤسای جمهور امریكا هم مطرح شد 
اما آنها هیچ كاری برای حل آن نكردند اما من باید 
این موضوع را مطرح كنم چرا كه خیلی برای مردم 
امریكا و مالیات دهندگان ما غیرمنصفانه است«. 
س��خنان جنجالی ترامپ با دبیركل ناتو تا جایی 
ادامه پیدا كرد كه از خبرنگاران خواستند نشست 
را ترك كنند. به گزارش یورونیوز، هرچند از سال 
2014 و پ��س از بحران اوكرای��ن، بودجه دفاعی 
كشورهای ناتو به غیر از امریكا به میزان 90 میلیارد 
دالر افزایش یافته اس��ت اما واشنگتن همچنان 

اصرار دارد كه این سهم باز هم افزایش یابد. 
رئیس جمهور امریكا دو هفته پیش هم با ارس��ال 
نامه ای هش��دارآمیز به متحدان اروپایی عضو ناتو، 
آنها را در خصوص عمل نكردن به تعهدات شان مورد 
انتقاد قرار داد. ترامپ پیش از تكیه زدن بر كرسی 
ریاست جمهوری امریكا، در مبارزات انتخاباتی بر 
كاهش هزینه های امری��كا در ناتو تأكید می كرد و 
پس از پیروزی در انتخابات نیز خواستار تعادل در 
اختصاص هزینه های ناتو میان اعضا ش��د. ترامپ 
در نشس��ت جنجالی گروه 7 در م��اه ژوئن كه در 
كانادا برگزار ش��د به رغم امضای بیانیه نهایی آن، 
بالفاصله پ��س از ترك كانادا امض��ای خود را پس 
گرفت و بی اعتنایی خود را به تصمیمات متحدانش 
ابراز كرد و باتوجه به ش��روع جن��گ لفظی ترامپ 
علیه اروپایی ها، احتمال دارد در نشس��ت ناتو نیز 
چنین اتفاق��ی رخ دهد. ناتو كه در س��ال 1949 و 
برای مقابله با تهدید شوروی تشكیل شد، بر مبنای 
همكاری های عمیق با امریكا فعالیت می كند كه 
با زرادخانه های هس��ته ای و غیرهسته ای خود به 
امنیت اروپا كمك می كند ام��ا ورود ترامپ به كاخ 
سفید وضعیت متحدان غربی را تغییر داده است و 
شكاف   ها در درون این سازمان عمیق تر شده است. 
اكنون روابط دو سوی اقیانوس اطلس تحت تأثیر 
اختالفات گسترده بر سر مسائل مختلف از جمله 
توافق هسته ای ایران و نیز آغاز جنگ تجاری امریكا 
علیه اروپا و واكنش متقابل اروپایی    ها در قبال آن، 
قرار گرفته است. سران اروپایی از یكجانبه گرایی و 
اقدامات خودمحورانه ترامپ به شدت خشمگین 
هس��تند و ادامه این وضع را برنمی تابند اما ترامپ 
كه خود را عملگرا می داند، گفته اس��ت كه به همه 
وعده های انتخاباتی خود عمل خواهد كرد. برخی 
ناظران بر این باورند كه در صورتی كه اروپایی   ها با 
خواسته ترامپ مبنی بر افزایش سهم بودجه دفاعی 
خود در ناتو موافقت نكنند، ممكن است امریكا از 
این پیمان نظامی خارج شود؛ چیزی كه در دو سال 
ریاست جمهوری ترامپ شاهد آن بودیم و امریكا به 
راحتی از پیمان تغییرات آب و هوایی، برجام و ترانس 

پاسیفیك خارج شد. 

چند روز مانده به دیدار رؤس�ای جمهور امریکا و 
روسیه در هلسینکی دانمارک، والدیمیر پوتین 
میزبان یک مقام ارشد از تهران است تا پیام ویژه 
رهبر و رئیس جمهور ایران را دریافت كند. تا عصر 
روز گذشته جزئیاتی از محتوای پیام ایران بیرون 
نیامد اما دو پرونده سوریه و برجام احتماالً مهمترین 
موضوعاتی خواه�د بود ك�ه در این پی�ام به آن 
پرداخته شده است؛ دو پرونده ای كه روسیه و ایران 
همکاری نزدیک و پیچیده ای دارند و با حساسیت 
باالی�ی در س�طح بین المللی گره خورده اس�ت. 
عل��ی اكبر والیت��ی، مش��اور عالی مق��ام معظم 
رهبری در ام��ور بین الملل ب��ا والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روس��یه در مس��كو دیدار می كند 
تا پیام ویژه مقام معظ��م رهبری و رئیس جمهور 
را به پوتی��ن، رئیس جمهور روس��یه ابالغ كند. 
والیتی درب��اره جزئیات پیام خ��ود حرف نزد اما 
آنچه مشخص اس��ت ایران و روسیه در دوپرونده 
مه��م منطق��ه ای و بین المللی رواب��ط نزدیك و 
پیچی��ده ای دارن��د، یعن��ی س��وریه و برج��ام. 
زمانی ك��ه تهران پ��س از نزدیك به چهار س��ال 
مقاومت علیه تروریست های تحت حمایت غرب 
در سوریه موفق شد مس��كو را متقاعد به دخالت 
مستقیم در جنگ چندبعدی و چندجانبه سوریه 
كن��د، روابط ایران و روس��یه ش��اهد یك جهش 
بی سابقه بوده است. موفقیت این همكاری خیلی 
زود در سطح میدانی خود را نشان داد و نیروهای 
متحد موفق ش��دند مناطق زی��ادی را از كنترل 
تروریس��ت    ها خارج كنند و ضربات سنگینی در 
حلب، پالمیرا، حمص، دیرالزور و درعا وارد كنند. 
به نظر می رس��د دو طرف به توافقی درباره نكات 

مشترك و اختالف خود رسیده اند. 
   توسعه روابط؛ تنها گزینه دوطرف

در حالی كه روسیه و ایران درباره حفظ حاكمیت 
مركزی و سرزمینی و مبارزه با تروریسم همكاری 
و توافق دارند اما درباره رژیم صهیونیستی دو طرف 
زوایه دارند. سیاست عملگرایانه مسكو باعث شده 
روابط خوبی با تمام بازیگران از حماس و حزب اهلل 
گرفته تا رژیم اسرائیل داشته باشد.  ناظران نوع روابط 
تهران و مسكو در پرونده سوریه را سنگ بنای روابط 
استراتژیك دو طرف می دانند؛ مسئله ای كه علی 
اكبر والیتی نیز روز گذشته در گفت وگو با خبرنگاران 

به آن تأكید كرد. وی گفت: »رابطه ایران و جمهوری 
فدراتیو روسیه رابطه ای اس��تراتژیك است و طی 
سال های اخیر مجموعه روابط دو جانبه و منطقه ای 
رو ب��ه افزایش و ارتقا ب��وده و همكاری    هایی كه در 
منطقه بین مجموعه جبهه مقاومت به محوریت 
ایران و روسیه در تقابل با تروریسم و بانیان آن صورت 
گرفت در سوریه و سایر كشورهای منطقه یك الگوی 
مثال زدنی از همكاری های مثبت بین ایران و روسیه 
است كه فقط یك رابطه اس��تراتژیك و بلندمدت 
می تواند چنین همكاری    های��ی را توجیه كند.«  با 
وجود این، ناظران درباره اینكه ایران و روسیه بتوانند 
روابط اس��تراتژیك پایدار برقرار كنند، سؤال های 
جدی مطرح می كنن��د. آمار رواب��ط اقتصادی دو 
كشور خیلی ناچیز اس��ت كه بتواند پشتوانه الزم 
اقتصادی برای یك روابط استراتژیك را فراهم آورد.  
باوجود این، تحوالت و پویایی نظام بین الملل باعث 
شده روسیه و ایران گزینه ای  جز توسعه روابط خود 
نداشته باشند. مهم  ترین وجه مشترك دو كشور در 
سطح بین المللی مقابله با یكجانبه گرایی امریكا است 
و همكاری های چند سال اخیر تهران و مسكو این 
امیدواری را در میان مقامات دو طرف ایجاد كرده 
بتوانند روابط خود را تعمیق و گسترش دهند.  به 
همین دلیل مقابله با یكجانبه گرایی امریكا و لزوم 
گسترش روابط از مهم  ترین مواردی بود كه والیتی 

در سفر خود به مسكو مطرح كرد. 
مش��اور مقام معظم رهبری در ام��ور بین الملل 
همچنین گفت: »ش��رایط كنونی شرایط بسیار 
حساس��ی اس��ت و دنیا تحت تأثیر هژمونی یك 
فرد عاصی به عنوان رئیس جمهور امریكا نس��بت 
به قوانین بین المللی اس��ت و این ض��رورت این 

همكاری    ها را بیش تر و بیش تر می كند.«
این اظهارات والیتی پنج روز مانده به دیدار پوتین 
و ترامپ مطرح شده است. رؤسای جمهور روسیه و 
امریكا قرار است روز دو   شنبه در هلسینكی دانمارك 
دیدار كنند. بر اساس مواضع رسمی و غیررسمی دو 
طرف مهم  ترین محور مذاكرات پوتین و ترامپ درباره 
پرونده س��وریه خواهد بود. هرچند بعضی رسانه    ها 
گزارش دادند كه اس��رائیل، عربس��تان و امارات در 
گوش ترامپ نجوا می كنند ب��ا پذیرفتن حاكمیت 
روسیه بر اوكراین از پوتین در سوریه امتیاز بگیرد. 
خواسته هر سه رژیم سقوط دمشق بود اما حاال كه 
با تحوالت میدانی این خواس��ته كاماًل غیرواقعی و 
غیرممكن ش��ده می خواهند ایران كاماًل از سوریه 
خارج شود. اما سرگئی الوروف صریحاً این درخواست     
را نیز غیرواقع بینانه دانست و بر نقش غیرقابل انكار 
تهران تأكید كرد. وی حدود یك هفته قبل در دیدار 
با همتای اردنی خود گفت این »مطلقاً غیرواقع بینانه 
است كه انتظار داشته باشیم ایران از سوریه خارج شود 

و از ایفای نقش در منطقه دست بكشد. حل مشكالت 
منطقه بدون ایران امكان پذیر نیست.«

   نقطه عطف
 عالوه بر سوریه در پرونده برجام نیز روسیه و ایران 
روابط نزدیكی دارند. مسكو خروج امریكا از برجام را 
محكوم و تحریم های یكجانبه این كشور علیه ایران 
را رد كرده اس��ت. در همین خصوص والیتی روز 
گذشته گفت: »در حوزه بین المللی هم كمك    هایی 
كه روسیه به جمهوری اسالمی ایران در سازمان 
ملل كرد و همكاری    هایی ك��ه دو طرف در برجام 
داشته اند، از مصادیق دیگر همكاری های راهبردی 

بین دو كشور است.« 
پرونده سوریه و برجام از مهم  ترین موضوعاتی است 
كه ایران و روسیه همكاری نزدیك و پیچیده ای با 
یكدیگر دارند و هر دو پرونده در سطح بین المللی گره 
خورده و از حساسیت زیادی برخوردارند. به همین 
دلیل ناظران معتقدند پیام فرستاده ایران احتماالً 
درباره این دو پرونده خواه��د بود.  هرچند والیتی 
به جزئیات بیشتری اشاره نكرد اما خاطرنشان كرد: 
»باید بگویم وجه اینكه بنده افتخار این را دارم حامل 
پیام رهبری و رئیس جمهور باشم همین وضعیت 
ویژه و حساس كنونی جهان است و اگر ان شاءاهلل 
گفت وگوهای بنده با والدیمیر پوتین رئیس جمهور 
روسیه و سایر مقامات این كشور آن طور كه انتظار 
می رود پیش برود باید گفت این سفر نقطه عطفی 
در روابط اس��تراتژیك دو كشور اس��ت.« والیتی 
همچنین قرار است با وزیر انرژی این كشور كه رئیس 
كمیسیون مشترك ایران و روسیه است، نیز دیدار 
كند. این دیدار از آن جهت حائز اهمیت اس��ت كه 
امریكا تالش دارد فروش نفت ایران را به صفر برساند 
و تهران در واكنش هشدار داده اجازه نمی دهد نفت 

منطقه صادر شود اما نفت ایران صادر نشود. 
از سوی دیگر، مشاور مقام معظم رهبری در امور 
بین الملل در مورد همزمانی سفر نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی با سفر وی به مسكو گفت: ایشان آدم 
دوره گردی است كه هر روز به یك نقطه از جهان 
سفر كرده و اظهارات بی مبنا و بی منطقی می كند 
و كم كم به جایی رسیده كه كسی به حرف های او 
اهمیتی نمی دهد، لذا حضور یا عدم حضور او در 
روس��یه هیچ تأثیری در مأموریت استراتژیك ما 

در مسكو ندارد. 
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نشست اطالعاتی برگزار كردند

 صف آرایی اطالعاتی ائتالف 4 
مقابل پمپاژ داعش به افغانستان 

سعودی   ها برای افغانستان نشست صلح برگزار می كنند، انگلیس 
نیروهایش را دو برابر كرده و بعد از سفر وزیر خارجه امریکا به كابل، 
زمزمه   ها از تغییر در استراتژی كاخ سفید در افغانستان حکایت دارد. 
همه اینها نشان از سرعت گرفتن تحوالت افغانستان است؛ تحوالتی 
كه مقام های اطالعاتی ایران، پاكستان، روسیه و چین را در اسالم آباد 
دور هم جمع كرده تا درباره كوچ داعش به افغانستان رایزنی كنند. 
دو هفته قبل بود كه شورای امنیت س��ازمان ملل به درخواست روس ها، 
نشست ویژه ای درباره افغانستان برگزار كرد، نشستی كه در آن »واسیلی 
نبنزیا« نماینده دائم روسیه در سازمان ملل برای چندمین بار درباره حمایت 
تسلیحاتی بالگردهای ناشناس از داعش انتقاد كرد و گفت : » یكی از منابع 
حمایت از تروریس��ت ها، كمك های نظامی است كه برخی از شریكان ما 
بدون كنترل های مناس��ب به دولت افغانس��تان ارائه می كنند و اغلب به 
راحتی ربوده می شود.«  تخمین نماینده روس��یه این است كه داعش در 
افغانستان 10 هزار جنگجو دارد كه در 9 والیت فعالیت دارند و به همین 
دلیل او از جامعه بین المللی خواسته علیه دهشت افكنی در افغانستان مبارزه 
مشترك صورت گیرد به خصوص كه به گفته نماینده روسیه، درباره توسعه 
حضور داعش در افغانستان»تعمداً مخفی كاری می شود. «  حاال به فاصله دو 
هفته ای از نشست شورای امنیت، مسئوالن اطالعاتی روسیه، چین، ایران 
و پاكستان در نشستی در اسالم آباد، تهدید فزایند داعش در افغانستان را 
بررسی می كنند. به گزارش ایتارتاس روسیه، سرگئی ایوانف، سخنگوی 
سرویس اطالعات خارجی روسیه  دیروز گفته كه بحث نشست چهارجانبه 
اسالم آباد ، بر ظهور داعش در افغانستان است:  » این نشست درباره اهمیت 
گام های هماهنگ برای جلوگیری از تزریق قطره ای تروریست های داعش 
از سوریه و عراق به افغانستان است ، جایی كه آنها برای كشورهای همسایه 

تهدید ایجاد می كنند.«
ایران و روس��یه برای رویارویی با داعش در س��وریه یك مدل همكاری 
امنیتی ترتی��ب داده بودند، اما حاال با جدی تر ش��دن گزارش   ها درباره 
افزایش حضور داعش در افغانستان كه با دو كشور پاكستان و چین نیز 
هم مرز است، به نظر می رسد پكن و اسالم آباد نیز در حال ملحق شدن 
به ائتالف ایران و روسیه هس��تند. دویچه وله به تازگی گزارش كرد كه 
شماری در افغانس��تان معتقدند كه امریكا با داعش همكاری می كند تا 
این گروه با نفوذ در كش��ورهای آس��یای مركز تهدیدی را برای روسیه 
ایجاد كند، موضوعی كه دیگر كارشناس��ان آن را به ای��ران و چین نیز 
تعمیم می دهند. جاوید كوهستانی، كارشناس افغان در برنامه »فراخبر « 
تلویزیون » طلوع نیوز « افغانستان گفته است: » پروژه طالبان دیگر برای 
تداوم جنگ در افغانستان پاسخگو نبود. بازی طالبان یك بازی كوچك تر 
در سطح منطقه بود اما برنامه ای كه برای داعش طراحی شده، برنامه ای 
وسیع تر مانند دوران جنگ سرد اس��ت، كه می خواهند آن را به سمت 
آسیای میانه )مركزی( و علیه ایران به كار ببرند. داعش دامنه ای وسیع تر 
دارد كه می تواند تمام گروه های طالبان را زیر این پرچم به نام خالفت به 
پیش ببرد. حمایت های مالی برای مال عمر هم از سال گذشته قطع شده 
است.« »قمر آغا« تحلیلگر مسائل امنیتی از هند نیز می گوید: » تهدید این 
گروه تروریستی متوجه چین و روسیه نیز هست به ویژه در مناطقی كه 
گروه های شبه نظامی حضور دارند. تروریست های داعش ممكن است به 
منطقه »سین كیانگ« چین نفوذ كنند، جایی كه گروه های شبه نظامی با 

گروه های تروریستی در پاكستان مانند »لشكر طیبه« ارتباط دارند.«
   صف آرایی ائتالف غربی

موازی ب��ا صف آرایی گروه 4، تح��ركات امریكا و ائت��الف غربی نیز در 
افغانستان تشدید شده است؛ سمت و سویی كه ائتالف غربی هم مانند 
تحوالت س��وریه، برای آن به گس��ترش نفوذ داعش اس��تناد می كند. 
واش��نگتن اگزمینر به نقل از مقامات وزارت خارجه امریكا نوش��ت به 
رغم تالش های ائت��الف امریكایی در افغانس��تان و انجام عملیات های 
متعدد، شاخه والیت خراسان تكفیری های داعش روز به روز بر قدرت 
خود در افغانستان می افزاید. اوالیل فوریه 2018 بود كه دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریكا گفت كه 4هزار و 500 نیروی جدید را به بهانه مقابله 
با داعش به این كشور اعزام خواهد كرد. دیروز هم رویترز گزارش كرد كه 
امریكا آماده است در راهبرد خود در افغانستان تجدیدنظر كند. یك مقام 
عالی رتبه امریكایی به رویترز گفته است: پیام   هایی از كاخ سفید دریافت 
كردیم كه حاكی از آن است ترامپ احتماالً طی ماه های آینده خواستار 
بازبینی راهبرد واشنگتن در افغانستان می شود و بنابراین ما آماده اتفاقات 
آتی هستیم. همزمان، ترزا می، نخست وزیر انگلستان نیز دیروز اعالم كرد 
كه دولتش قصد دارد 440 سرباز دیگر را به افغانستان اعزام كند و تعداد 
نیروهای این كش��ور را به هزار و 100 تن برساند تا به آموزش نیروهای 
افغان برای مقابله طالبان و داعش بپردازند. به نظر می رسد، عربستان 
بخش دیگری از ائتالف غربی است كه قصد دارد همزمان با ظهور داعش 
در افغانستان ایفای نقش كند. دیروز و روز سه    شنبه حدود 100 نفر از 
علمای كشورهای اسالمی در نشست جده كه برای بررسی مشروعیت 

جنگ افغانستان برگزار شده بود، شركت كردند. 
ترامپ: انگلیس دچار اغتشاش است

رئیس جمهور امریکا در اظهاراتی در آس�تانه سفرش به انگلیس 
گفت این كشور دچار اغتشاش  ش�ده است. این در حالی است كه 
مخالفان دولت در انگلیس خود را آماده تظاهرات گس�ترده علیه 

دونالد ترامپ می كنند. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریكا 
در اظهاراتی پیش از عزیمت به چهار كشور اروپایی كه شامل انگلیس 
می شود، گفت: من در این سفر ناتو را دارم و انگلیس را نیز كه » به نحوی 
دچار اغتش��اش اس��ت«، دارم و در عین حال دیدار با والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روس��یه را نیز دارم و صادقانه باید بگویم كه ممكن است 
بخش مربوط به پوتین آسان     ترین بخش كل سفر من باشد.  ترامپ در 
این اظهارنظرهایش حمایت چندانی از ترزا می  نشان نداد.  او در حالی 
كه به همراه همس��رش مالنیا وارد هواپیمای مخصوص حمل ریاست 
جمهوری شده بود،  گفت: قرار اس��ت زمان جالبی را در بریتانیا داشته 
باش��م و همچنین زمان جذابی را نیز در ناتو داشته باش��م. ما به نتایج 
خوبی خواهیم رسید و همه كشور    ها راضی خواهند بود.  ترامپ در این 
صحبت هایش به جای اعالم حمایت از نخس��ت وزیر انگلیس بوریس 
جانسون، وزیر امور خارجه مستعفی كابینه او را یك » دوست « خواند.  او 
تأكید كرد: بوریس جانسون دوست من است و بسیار با من خوب بوده 
و بسیار حامی من بوده است و ش��اید من هنگامی كه به آنجا بروم با او 
صحبت كنم. من بوریس جانسون را دوست دارم. من همیشه او را دوست 
داشته ام .  ماه گذشته میالدی یكسری صحبت های جانسون فاش شد 
كه در آنها گفته بود ترامپ بهتر از ترزا می  می تواند بر سر برگزیت مذاكره 
كند.  این وزیر امور خارجه مستعفی گفته بود من هرچه بیشتر دونالد 
ترامپ را تحسین می كنم، بیشتر و بیشتر متقاعد می شوم كه او در عین 
دیوانگی اش شیوه ای خاص دارد.   او گفته بود تصور كنید ترامپ بخواهد 
برگزیت را عملی كند. ممكن است او دست به فروپاشی همه چیز بزند و 
همه نوع آشوبی به وجود آورد و هركس فكر كند كه او دیوانه شده است و 
عماًل شما به جایی خواهید رسید و این خیلی فكر خوبی است.  جانسون 
در نامه استعفایش گفته بود ترزا می  صرفاً می خواهد یك » نیمه برگزیت « 
را رقم بزند. در صورتی كه ترامپ در سفرش به انگلیس با جانسون ارتباط 
برقرار كند، از نظر بس��یاری این یك توهین برای ت��رزا می  خواهد بود.  
ترامپ در اظهارنظر درباره وضعیت ترزا می  گفت: بریتانیا مطمئناً مسائل 
زیادی را دارد.  ترامپ در پاسخ به اینكه آیا باید فرد جدیدی به جای ترزا 
می، نخست وزیر انگلیس شود، گفت: این به عهده مردم است. من خیلی 
خوب با او كنار می آیم و روابط خیلی خوبی با او دارم. تصمیم گیری در 

این مورد به عهده مردم است نه به عهده من . 

سيدرحيمنعمتیعلیقنادی

دیدار پوتین–ترامپ با مالحظات تهران
امروز والیتی با رئیس جمهور روسیه مالقات می كند

جنگ حق السهم در ناتو
ترامپ به مركل: پول دفاع از شما را ما می دهیم، قرارداد انرژی نصیب روسیه می شود!

 سنگ اندازی ریاض 
در مسیر تشکیل کابینه لبنان

سعد حریری نزدیك به سه هفته قبل گفته بود كه به معادله نهایی برای 
تشكیل دولت نزدیك شده و تنها برخی رایزنی های جزئی در مورد اعطای 
پست های وزارتی باقی مانده است. علی حسن خلیل، وزیر دارایی لبنان، 
قبل از این حرف حریری از عدم پیش��رفت جدی برای تشكیل كابینه 
سخن گفته بود و اینكه دس��تاورد قابل توجهی در این زمینه به دست 
نیامده است. حاال و با گذشت این مدت بیشتر حرف حسن خلیل تأیید 
شده و خبری از آن معادله نهایی حریری نیست چرا كه اظهار نظرهای 
حریری بعد از دیدار با نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، در روز چهار   شنبه 
11 ژوئن از مشكالت و موانع در برابر تشكیل كابینه می گوید و انتظار دارد 
احزاب با كاهش اختالفات میان خود راه را برای رسیدن به توافق هموار 
كنند. معلوم است كه حریری آن خوش بینی قبل را به معادله نهایی ندارد 
كه دو هفته بعد از دیدار با میشل عون، رئیس جمهور لبنان، برای برطرف 
كردن موانع سراغ نبیه بری رفته و باید دید كه او چگونه می تواند با این 

رایزنی    ها به آن معادله نهایی برسد. 
یك علت قابل توجه در ناكامی حریری برای رس��یدن به معادله نهایی 
كابینه اش در سهم خواهی احزاب است كه خود او نیز به این مانع اعتراف 
كرده و بعد از دیدار با نبیه بری از س��همیه های وزارتی گفت كه باعث 
اختالف بین احزاب و مانعی برای تش��كیل دولت ش��ده است. هرچند 
كه او به صراحت نامی از این احزاب نبرد اما رو در وریی دو حزب اصلی 
مسیحیان مارونی در روزهای اخیر آنقدر اوج گرفته كه مبدل به مشكل 
عمده حریری شده است. حزب القوات اللبنانیه به رهبری سمیر جعجع 
با به دست آوردن 15 كرسی پارلمان در انتخابات اخیر مدعی پنج سهمیه 
وزارتی است در حالی كه جریان ملی آزاد به رهبری جبران باسیل، وزیر 
خارجه، و با حمایت میش��ل عون قصد حفظ پست های وزارتی خود را 
دارد. این رو در روی��ی تا جایی پیش رفته ك��ه القوات اللبنانیه نیمی از 
مفاد توافق دو س��ال قبل بین این دو حزب به نام مع��راب را در اقدامی 
پیش دستانه منتش��ر كرد تا به طور مستقیم باس��یل را متهم به خلف 
وعده و عمل برخالف آن توافق بكند. اصرار ولید جنبالط، رهبر حزب 
سوسیالیست ترقی خواه، برای حفظ سه پست وزارتی متعلق به دروزی    ها 
در دست حزبش برای حریری دردسرساز شده چرا كه طالل ارسالن، 
رهبر حزب دموكرات، از ش��خصیت های دروزی اس��ت كه درخواست 
سهمیه وزارتی برای حزبش دارد. در این میان نباید تالش خود حریری 
را هم فراموش كرد كه می خواهد پست های قبلی وزارتی حزبش را حفظ 
كند، در حالی كه حزب او در انتخابات اخیر حدود نیمی از كرسی های 
خود را در پارلمان از دست داده و دست كم 10 كرسی اهل تسنن متعلق 

به نمایندگان خارج از فراكسیون المستقبل وابسته به حریری است. 
حریری به اندازه كافی با این سهم خواهی های احزاب گرفتاری دارد كه 
عوامل خارجی هم بر س��ر راه تشكیل دولت او س��نگ اندازی می كنند. 
بی شك حكومت عربستان یكی از مهم  ترین عوامل خارجی در این زمینه 
است چنان كه روزنامه های وابسته به دربار آل سعود مثل الشرق االوسط 
و الوطن و روزنامه بحرینی اخبارالخلیج حمالت رسانه ای هماهنگ خود 
را علیه دولتی از لبنان شروع كرده اند كه حزب اهلل در آن مشاركت داشته 
باشد. این رس��انه    ها با این حمله تبلیغاتی س��عی در وارد كردن فشار بر 
حریری دارند تا از دادن پست های وزارتی به حزب اهلل خودداری كند اما 
واقعیت این است كه چنین خواسته ای از حریری غیرواقع بینانه است به 
خصوص بعد از پیروزی كه ح��زب اهلل و متحدانش در انتخابات پارلمانی 
اخیر به دست آورده اند. حریری با توجه به این واقعیت است كه می گوید: 
هیچ كس در لبنان نمی تواند دیگری را حذف كند و با این حرف پاسخ خود 
را به درخواست غیر معقول عوامل خارجی داده است. نمی توان گفت كه 
فشار عوامل خارجی بر حریری تنها محدود به تهدیدهای رسانه ای است 
بلكه برخی از تحلیلگران سهم خواهی های جعجع و جنبالط را به تحریك 
سعودی    ها می دانند چرا كه آل سعود قاعده بازی را در لبنان بعد انتخابات 
پارلمان چنان باخته كه راهبرد مشخصی ندارد و بیشتر به دنبال آن است تا 
با تأخیر در تشكیل كابینه برای خود زمان بخرد. فراخواندن ولید البخاری، 
كاردار سفارت عربستان در بیروت و حرف و حدیث    هایی در مورد فرستادن 
یك نظامی با رتبه سرلشكری به جای او نشانه بارزی از این تحلیل است و 
نشان می دهد كه سعودی    ها در شرایط فعلی بیشتر قصد بازنگری وضعیت 
خود در لبنان را دارن��د و نمی خواهند تا قبل از ای��ن بازنگری و چینش 
مجدد نیروهایش در لبنان دولت این كشور تشكیل شود. به این ترتیب، 
سعودی    ها با ایجاد مانع بر سر راه تشكیل كابینه لبنان به دنبال خرید زمان 
هستند و آن تهدیدهای رسانه ای را هم باید بخشی از این برنامه دانست. به 
هرحال، حریری برای عمل به تكلیفش و تشكیل كابینه مجبور است هم 
با سهم خواهی احزاب دست و پنجه نرم كند و هم با عوامل خارجی پشت 
این سهم خواهی    ها و معلوم است كه او با این موانع و مشكالت به سختی 

می تواند سومین كابینه خود را شكل بدهد. 
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   اخراج 2 دیپلمات روسیه از یونان
دو دیپلمات روسی از یونان اخراج و دو دیپلمات دیگر نیز از سفر به این 
كشور محروم شدند. هنوز اطالعاتی در خصوص این اقدام یونان منتشر 
نشده است.  رس��انه های یونانی نوش��تند اقدامات اتخاذ شده به دلیل 
» اقدامات غیرقانونی علیه امنیت ملی « و پاسخ به اقدامات غیرقانونی در 
خاك یونان است كه نشان دهنده دخالت در امور داخلی یونان می باشد. 
در میان اتهامات علیه دیپلمات ها، تالش برای جمع آوری و انتش��ار 
اطالعات و همچنین رشوه دادن به مقامات دولتی گفته شده است. این 
اقدام به بهانه مسمومیت یك جاسوس روس تبار پناهنده به انگلستان 
صورت گرفته است. »سرگئی اس��كریپال « ماه گذشته در انگلستان با 
موادی كه لندن مدعی است مواد شیمیایی نظامی بوده، مسموم شد. 
كشورهای غربی مسكو را به دست داشتن در این حادثه متهم كرده و 
امروز در اقدامی هماهنگ، دهها دیپلم��ات روس را اخراج و اقدامات 

تنبیهی دیگری علیه مسكو در دستور كار قرار داده اند. 
-------------------------------------------------------------

   140 حزب سیاسی جهان خواستار تحریم اسرائیل شدند 
شورای سوسیالیسم بین الملل در نشستی كه در ساختمان سازمان ملل 
در ژنو پایتخت سوئیس برگزار كرد، تصمیم گرفت اسرائیل را تحریم 
و سرمایه های خود را از سرزمین های اشغالی خارج و مجازات   هایی را 
نیز علیه رژیم صهیونیس��تی وضع كند.  به گزارش یورنیوز، این شورا 
خواستار وضع مجازات   هایی ضد اسرائیل شد كه این مجازات   ها از طریق 
ممنوعیت كامل تجارت نظامی و منع هم��كاری نظامی با این رژیم تا 
پایان اشغالگری نظامی آن و همچنین پایان اقدامات نژادپرستانه ضد 
ملت فلسطین خواهد بود.  شورای سوسیالیسم بین الملل مشتمل بر 
بیش از یكصد و چهل حزب سیاسی جهانی است كه در میان این احزاب 
سی و پنج حزب حاكم بر كشورهای جهان نیز وجود دارد و این شورا در 
واقع كمیته عالی تصمیم گیری در سوسیالیسم بین الملل را تشكیل 
می دهد. از سوی دیگر كمیته ملی فلسطین از اقدام این شورا در تحریم 
اسرائیل قدردانی كرد و آن را همبستگی سوسیالیسم بین الملل با ملت 
فلسطین دانست. كمیته ملی فلس��طین همچنین اعالم كرد: با توجه 
به اینكه شورای سوسیالیس��م بین الملل در همه جهان فعالیت های 
گسترده ای دارد از این رو دعوت این شورا به تعیین مجازات ضد اسرائیل 

یك دستاورد تاریخی برای جنبش تحریم BDS به شمار می رود. 
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