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 تاکید مجدد حمایت ایران
از گروه های مقاومت 
س��فیر ای��ران در لبنان طی مراس��می ب��ر ادامه 
حمایت تهران از فلس��طین و گروه های مقاومت تأکید 
کرد و حمایت از فلسطین را امری بنیادی برای ایران 

خواند.
محم��د فتحعل��ی در ادام��ه فداکاری ه��ای ملت 
فلس��طین در راهپیمایی های اخیر را س��تود و تأکید 
کرد: مسأله فلس��طین، مسأله تمام موحدین، مومنان 
و آزادگان جهان اس��ت و این موضوع برای ایران یک 
امر بنیادی و س��اختاری برگرفته از اعتقاد اس��امی و 

ارزش های انسانی است.
فتحعلی تأکید کرد: جمهوری اس��امی ایران در 
سایه رهبری حکیمانه آیت اهلل خامنه ای و دولت حسن 
روحانی از آرمان فلس��طین دفاع می کند و حمله های 
سخت کنونی به جمهوری اسامی ایران جز به خاطر 
حمایتش از مسأله فلسطین و دیگر گروه های مقاومت 
نیس��ت؛ تهران ب��رای تثبی��ت روش مقاومت، تحقق 
پیروزی و آزادسازی فلسطین از نهر تا بحر به حمایت 

خود از فلسطین ادامه خواهد داد.  صدا و سیما

رایزنی مقامات ایران و روسیه 
وزارت خارجه روسیه از دیدار معاون وزیر خارجه 
این کش��ور با س��فیر ایران در مس��کو با محور توافق 

هسته ای ایران خبر داد.
در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است: در این 
دیدار عاوه بر چشم انداز حفظ توافق هسته ای ایران، 

درباره دیگر مسائل مهم نیز بحث و گفت وگو شد.
س��رگئی الوروف گفته اس��ت خروج واشنگتن از 
برجام نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است. 
مس��کو گفته اس��ت که به دنبال حفظ ای��ن توافق با 
وجود طرح های آمریکا برای بازگرداندن تحریم ها علیه 

ایران است.  باشگاه خبرنگاران

گفت وگوی ترامپ و مکرون درباره ایران
کاخ س��فید اعام کرد: روس��ای جمهور آمریکا و 
فرانسه در دیدار با یکدیگر درباره ایران و لزوم مقابله با 

فعالیت های این کشور در منطقه گفت وگو کردند.
سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید گفت: دو طرف 
در این دیدار درباره ایران و لزوم مقابله با این کش��ور 
در منطقه، تج��ارت و دیدار پیش روی ترامپ با رهبر 

کره شمالی رایزنی کرده اند.
نشس��ت گروه 7 ب��ه دلیل سیاس��ت های جدید 
رئیس جمهور آمریکا برای اعمال تعرفه های س��نگین 
ب��ر واردات فوالد و آلومینیوم از کان��ادا، اتحادیه اروپا 
و مکزی��ک با حاش��یه هایی همراه بوده اس��ت چراکه 
تصمیمات جدید ترامپ موجب ناخرس��ندی س��ران 
این کش��ورها شده اس��ت و آنها نیز در پاسخ دست به 

اقدامات تافی جویانه زده اند.
غرب و آمریکا در حالی به طور مکرر ایران را متهم 
به دس��ت داش��تن در فعالیت های بی ثبات کننده در 
خاورمیانه می کنند که سیاس��ت های مداخله جویانه و 
جنگ طلبانه این کش��ورها خ��ود عاملی اصلی تمامی 
ناآرامی ها و مناقش��ات در منطقه اس��ت اما آنها تاش 
می کنند ایران را برای مش��کات ای��ن منطقه مقصر 

جلوه دهند.  مهر
    

تکذیب یک ادعا
س��خنگوی وزارت دف��اع افغانس��تان ب��ا ط��رح 
درخواس��ت کمک از کشورها برای تحقق مذاکره بین 
دولت افغانس��تان با گروههای مخال��ف اعام کرد که 
مدرک و ش��واهدی در اختیار نیس��ت که نشان دهد 

ایران و روسیه به گروه طالبان کمک کرده باشند.
محم��د رادمنش در نشس��ت مطبوعات��ی خود با 
خبرن��گاران داخل��ی و خارجی در کابل در پاس��خ به 
س��وال یکی از خبرن��گاران مبنی بر این ک��ه ایران و 
روس��یه به طالبان کمک می کند، گفت: هیچ مدرکی 

در اختیار نیست که چنین فرضی را اثبات کند.
وی درعین حال از کش��ورهای همسایه و منطقه 
خواس��ت که به جای روابط با گروه های مخالف روابط 
دولت با دولت را توس��عه دهند و از این طریق به حل 

مشکات و چالش ها بپردازند.
ای��ران هرگونه اتهام زنی را هم��واره رد کرده و از 
روابط دولت با دولت حمایت کرده اس��ت. در آخرین 
مورد »محمد رضا بهرامی« س��فیر جمهوری اسامی 
ای��ران هرگونه همکاری با طالبان را رد کرد و از روابط 

با دولت افغانستان اعام حمایت کرد.  ایسنا

 بررسی راه های تقویت روابط ایران
و ساحل عاج 
در راس��تای توسعه و تقویت مناس��بات پارلمانی 
میان ایران و س��احل عاج، سفیر کشورمان در ابیجان 
با ژانو کوادیو آهوس��و، رئیس مجلس سنای این کشور 

دیدار و گفت وگو کرد.
در ای��ن دیدار ، منصور ش��کیب مهر با اش��اره به 
مناسبات پارلمانی دو کشور و تبادل هیاتهای پارلمانی 
طی س��الهای اخیر، بر اهمیت ارتباط میان نمایندگان 
مجالس دو کش��ور تاکید کرد. س��فیر کش��ورمان ابراز 
امی��دواری کرد: تا با تاش طرفین و بهره گیری از تمام 
ظرفیتهای موجود میان دو کشور ارتقا یابد.  ایسنا

اخبار

تاکید سفیر سوریه در تهران بر اهمیت هوشیاری امت اسالمی 
س��فیر سوریه در تهران با اشاره به مشارکت گسترده مردم ایران و همچنین 
دیگر کش��ورهای اسامی و آزادی خواهان جهان در راهپیمایی روز قدس تصریح 
کرد: این حضور خروشان مردم دارای پیام های مهمی است که از جمله آن این 
اس��ت که جهان اس��ام و ملت های اسامی برای ش��ان موضوع قدس و دفاع از 

حقوق مردم فلسطین دارای اهمیت زیادی است.
عدنان محمود با بیان اینکه این حضور این پیام را می رس��اند که مردم مسلمان و 

امت اسامی با نقش��ه های صهیونیست ها و آمریکایی ها در مورد فلسطین و بیت المقدس 
مخالف هس��تند گفت: این حضور باش��کوه هم زمان شده با شکس��ت پروژه تروریستی و 
تکفیری در منطقه و از جمله سوریه و این موضوعی است که باید به آن نیز توجه داشت.

این دیپلمات ارش��د سوری افزود: درهمین چارچوب ضروری است امت اسامی در 
برابر این نقشه ها، توطئه ها و اهداف هوشیار باشند.  ایسنا

دیپلمات
  همکاری ایران و ترکیه  زمینه ساز حل بحران های منطقه 
س��فیر ایران در ترکیه  گفت: توجه به مس��ئله فلس��طین می تواند در جهان 

اسام وحدت آفرین باشد و در این راستا نقش ایران و ترکیه مهم است. 
ابراهیم طاهریان افزود: بیش از هر زمانی ضروری اس��ت کشورهای اسامی 
و ملت ه��ای آزاده جهان در کن��ار یکدیگر برای دفاع از ملت مظلوم فلس��طین 

تاش کنند.
سفیر کشورمان ادامه داد: جمهوری اسامی ایران و جمهوری ترکیه در این مسیر 

تاش های مثمر ثمری داش��ته اند و در نشست فوق العاده سران همکاری های اسامی در 
استانبول، با اجماع همه اعضا تصمیمات خوبی برای مقابله با اقدامات صهیونیست ها اتخاذ 
شد که امیدواریم هر چه سریعتر این تصمیمات به مورد اجرا گذاشته شود. طاهریان گفت: 
ما می توانیم در راس��تای همکاری با یکدیگر و در فضای دوس��تانه،  زمینه همکاری های 

دیگری را برای حل سایر بحران های منطقه فراهم کنیم.  تسنیم 

راهبرد
 نگرانی ترامپ برای شکل گیری ائتالف ضدآمریکایی 
عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس معتقد اس��ت آمریکا حاضر است برای 
جلوگیری از ش��کل گیری ائتافی ضدآمریکایی در گروه 7، روس��یه را مجددا به 

عضویت این گروه درآورد.
حش��مت اهلل فاحت پیشه، با اش��اره به پیش��نهاد ترامپ به پیوستن مجدد 

روسیه به گروه 7 گفت: آمریکایی ها رویکرد یکجانبه گرایانه ای را در قبال کشورها 
پی��ش گرفته اند که آخرین بار به زمان بوش پس��ر باز م��ی گردد که عموما در حوزه 

نظامی بود. وی یادآور شد: ترامپ رویکرد یکجانبه گرایانه خود در رابطه با اروپا را عمدتا 
در حوزه اقتصادی پیش گرفته است.

وی افزود: ترامپ مصر است چالش های اقتصادی خود با اتحادیه اروپا را ادامه دهد، 
از این رو از روس��یه دعوت می کند تا با ورود مجدد به گروه 7 عما مانع ش��کل گیری 

ائتافی علیه آمریکا در این گروه شود.  خانه ملت  

معادله

عضو ش��ورای رهبری اتحادیه میهنی  کردس��تان عراق گفت: روابط عراق با دیـــــدگاه
جمهوری اس��امی ایران، ریش��ه ای و مبتنی بر اشتراکات 
گوناگ��ون اس��ت و تحت تاثیر فضاس��ازی ها ق��رار نخواهد 

گرفت.
س��امان گرمیانی گفت: عراق به کشوری با تعدد احزاب 
در می��ان س��ه گروه اصلی آن یعنی ش��یعه، اهل س��نت و 
کرد تبدیل ش��ده اس��ت و انتخابات اخی��ر هم این وضعیت 
را ب��رای همگان روش��ن ک��رد که در میان این س��ه عنصر 
تش��کیل دهنده سیاس��ت امروز عراق، با دیدگاه ها و حتی 

سیاست های متفاوتی مواجه هستیم.
وی در ادامه گفت: البته چنین وضعیتی محاس��نی هم 
دارد، هیچ جریانی به تنهایی توان اداره عراق و ترسیم آینده 
سیاسی آن را نداش��ته و مدیریت این کشور نیازمند توافق 

مجموعه ای از ائتاف ها و جریان های سیاسی است.
عض��و ارش��د اتحادیه میهنی کردس��تان ع��راق گفت: 
چنین توافقی اگرچه می تواند به تش��کیل کابینه ائتافی بر 
اس��اس ش��راکت واقعی جریان هایی از میان شیعیان، اهل 
س��نت و کردها منجر شود اما از سوی دیگر سبب می شود 
اپوزیس��یون قدرتمندی در عراق وجود نداشته باشد که به 
عن��وان رقیبی برای دولت جدید محس��وب ش��ود و بتواند 
انگیزه ه��ای مدیریت��ی و رفع مش��کات را در ای��ن کابینه 

تقویت کند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال تاثیرپذیری 
روابط عراق با جمهوری اسامی ایران پس از انتخابات اخیر 
بر اس��اس آنچه که در شماری از رسانه های عراق و منطقه 
عنوان می شود، گفت: روابط عراق با ایران، روابطی ریشه ای، 
مبتنی بر اش��تراکات گوناگون و بر اساس رعایت مصالح دو 
طرفه و حس��ن همجواری اس��ت که تحت تاثیر فضاسازی 
ها ق��رار نخواهد گرف��ت و با توجه به اینک��ه کابینه جدید 
عراق، کابینه ای ائتافی خواهد بود و بخش��ی از جریان های 
تشکیل دهنده آن اعم از شیعیان و کردها دارای روابط گرم 

و مستحکمی با تهران هس��تند، این روابط نه تنها تضعیف 
نخواهد ش��د بلکه س��یر صعودی آن همچنان تداوم خواهد 

داشت.
سامان گرمیانی گفت: اکراد عراقی با جمهوری اسامی 
ایران دارای روابط مس��تحکم و تاریخی هستند و افزون بر 
این هم ما دارای مرز طوالنی مشترکی با این کشور هستیم 
که چنین مولفه هایی به عاوه دیگر اش��تراکات، ما را به این 
واقعیت می رساند که باید به همسایگی خود با ایران احترام 
بگذاریم. ایران همیش��ه پناه و حامی ما کردها بوده است و 
این نگاه مثبت مس��ئوالن جمهوری اس��امی به کردستان 
عراق در مقاطع مختلف تاریخی به ویژه در دوران مبارزاتی 
ما علیه نظام بعثی صدام وجود داش��ته اس��ت، بنابراین به 
اعتقاد ما تداوم و تحکیم روابط عراق با جمهوری اس��امی 

ایران یک مسئله ضروری است.
ای��ن مقام حزب��ی اقلیم کردس��تان عراق با اش��اره به 
هزینه ه��ای اقتصادی نب��رد علیه گروه تروریس��تی داعش 
و مش��کاتی ک��ه جامع��ه این کش��ور در زمین��ه خدمات 
رس��انی های عمومی با آن روبرو اس��ت، گفت: عراق یکی از 
مهمترین کش��ورهای صادرکننده نفت اس��ت و در صورت 
وج��ود یک برنامه منظم اقتصادی و مبارزه واقعی با فس��اد 
مالی میتواند وضعیت به مراتب بهتری در آینده داشته باشد 
و انتظار می رود کابینه جدید با نگاه مردم محور خود بتواند 
بر مشکات کنونی فائق آمده و در حد انتظارات مردم ظاهر 
ش��ود. اگر نگاهی به س��طح مش��ارکت عراقیها در انتخابات 
اخیر داشته باشیم به این واقعیت می رسیم که سطح پایین 
مش��ارکت آنها ناش��ی از نبود خدماتی است که حتی باعث 

شده است این روزها به اعتراضات خیابانی بپردازند.
وی گف��ت: به عنوان اتحادیه میهنی کردس��تان معتقد 
به حضور متحدانه کردها در پروس��ه سیاسی عراق هستیم 
و در ای��ن خصوص با تمام جریان های سیاس��ی کردی وارد 
گفت وگو خواهیم ش��د ت��ا بهتر بتوانی��م از حقوق خود در 

چارچوب قانون اساسی عراق دفاع کنیم.  تسنیم

عضو شورای راهبردی اتحادیه میهنی کردستان عراق
روابط عراق با ایران ریشه ای و مستحکم است

تارنمای یک اندیش��کده معتبر هند با  و در حــاشـیه منطق��ه ای  تح��والت  ب��ر  م��روری 
بین الملل��ی پس از خ��روج آمریکا از برجام نوش��ت: اکنون 
زمان آن رس��یده است که هند به نقش خود به عنوان یک 

میانجی بین ایران و آمریکا عمل کند.
تارنمای بنیاد تحقیقات آبزور با انتش��ار مقاله ای به قلم 
' گات��ام چیکه مان' با اش��اره به اینک��ه مفاهیم جدیدی در 
عرصه روابط بین الملل حاکم ش��ده است نوشت: آمریکا که 
در آخری��ن حرکت خود، تحریم های یک جانبه اقتصادی را 
ب��ه ایران تحمیل کرده و از برجام خارج ش��د. این بار بهانه 
تروریسم، نقض حقوق بشرو فعالیت های بی ثبات کننده در 

منطقه در مقابل ایران قرار گرفته است.
درادامه این مطلب آمده است چین و روسیه هم اکنون 
در مقاب��ل آمریکا ق��رار گرفته اند. چین به دلیل وابس��تگی 
نفتی خود به ای��ران و همچنین برای مطرح کردن خود به 
عن��وان رقیبی برای انحصار طلبی اقتصادی و قدرت آمریکا 

با این اقدام مخالف است.
این مطلب می افزاید:هند به عنوان دومین کشور بزرگ 
مقصد ص��ادرات نفتی ایران، اعام کرده اس��ت که تنها به 
تحریم های سازمان ملل متحد و نه تحریم هایی که از سوی 
کش��وری خاص اعام شود پایبند اس��ت. آلمان و فرانسه و 
احتماال اتحادیه اروپا نیز در مقابل این اقدام آمریکا شورش 

کرده اند.
این تحلیلگر مرکز تحقیقات آبزور در ادامه بااش��اره به 
افت و خیز دائمی سیاست های آمریکا در دوره ترامپ بویژه 
لغو تحریم های کره ش��مالی نوشت ش��اید رئیس جمهوری 
آمریکا به دنبال مح��ک زدن آخرین عملکردهای یک نظم 
جهانی پیر اس��ت و از تهدیدات ب��رای ارائه یک راه حل که 

اغلب مذاکرات آن را ارائه نمی کند استفاده می کند.
تارنم��ای اندیش��کده 'او آر اف' هند در ادامه بررس��ی 
تح��والت جهان پ��س از خروج آمریکا از برج��ام افزود: هم 
اکن��ون کش��ورهایی مانن��د هند تصمی��م گرفته ان��د تا از 

تحریم ه��ای جهانی به جای تحریم های ایاالت متحده علیه 
هر کش��ور از جمله ایران حمایت کنند. برای هند که تشنه 
رش��د است و به مصرف س��وخت نیاز دارد ، تامین نیازهای 

انرژی نسبت به هر امر دیگری در اولویت قرار دارد. 
ایران دومین تامین کننده نفت هند است. اما این تنها یک 
دلیل برای حمایت از ایران کافی نیست. آمریکا بعد از چین، 
دومین شریک بزرگ تجاری هند است و یکی از کشورهایی 
است که هندوستان با آن دارای تعادل مناسب تجاری است. 
آنچه هند به خوبی می تواند آن را انجام دهد، ایفای نقش به 

عنوان مذاکره کننده بین آمریکا و ایران است. 
این اقدام ،هند را در یک موضع خنثی، نسبتا دوستانه 

و یک بی طرف در این بحران قرار خواهد داد. 
هن��د دارای روابطی نرم با هر دو کش��ور اس��ت. آنچه 
هند فاقد آن اس��ت قدرت سخت است که بتواند هر معامله 
ای را به نتیجه برس��اند. آیا نارندرا مودی نخست وزیر هند 
می تواند از این فرصت اس��تفاده کن��د؟ حتی اگر او نتواند 
نتیج��ه ای به دس��ت آورد، این کار اقدامی ارزش��مند برای 

سیاست جهانی هند خواهد بود.
تارنمای مذکور تاکید کرد:در زمانی که نظم جهانی به 
رهبری س��ازمان ملل متحد به شکل فزاینده ای بی اعتبار به 
نظر می رسد، این فرصتی است که می تواند به ایجاد تعادلی 

در فضای بین الملل که بسیار مورد نیاز است کمک کند.
مس��یر کش��ورها به س��وی رش��د تا به امروز از طریق 
روش های خش��ن باز شده است. اکنون به روشی جدید نیاز 

است، روشی آرام، اهل تعامل و صلح آمیز.
در پایان مقاله تحلیلی اندیش��کده او آر اف تاکید شده 
است هند که در گذشته با امپریالیسم بی رحم روبرو بوده و 
به آینده ای با صلح اقتصادی و سیاسی برای تحکیم موقعیت 
خود در قرن بیست و یکم به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان 
احتی��اج دارد، می تواند گزینه برای ایجاد این تعامل باش��د. 
حل بحران میان آمریکا و ایران ش��روع خوبی در این راستا 

خواهد بود.  ایرنا  

پژوهشکده هندی پیشنهاد کرد:
هند به عنوان میانجی در بحران ایران و آمریکا عمل کند

گوی��ا رییس جمه��ور آمریکا  قص��د دارد ب��ا چینش س��ه پرونـــــده
پرونده برجام، هزینه ه��ای نظامی ناتو و تعرفه های 
گمرکی علیه کاالهای اروپایی، قدرت مانور س��ران 
اروپایی را نس��بت به وضعیت فعلی نیز کاهش دهد 
و در ای��ن ام��ر موفق نیز عمل ک��رده چرا که غرب 
حتی ت��وان مقابله با سیاس��ت های ض��د برجامی 
آمری��کا را ندارند ونمی تواند بنگاه های اقتصادی اش 
را برای بر هم نزدن قراردادشان با ایران راضی کند!

برجام به ص��ورت ظاهری یک��ی از مهمترین 
مس��ائل مورد اختاف اروپا و آمریکا در یکس��ال و 
نیم حکمرانی ترامپ بوده اس��ت و با وجود خروج 
آمریکا از این توافق، کشورهای اروپایی همچنان بر 

سر ادامه داشتن این توافق اصرار دارند. 
رهبران اتحادیه اروپا درعمر س��ه ساله توافق 
هس��ته ای  بیشترین بهره را از محتوای توافق نامه 
برج��ام برده اند و حاال ه��م  برای به فنا نرفتن این 
مناف��ع و هم حفظ حیثیتش��ان جن��گ زرگری با 

آمریکا به راه انداخته اند
البت��ه از این هم نباید غافل ش��ویم که اروپا به 
دنبال راهکارهایی برای خنثی س��ازی مجازات های 
آمریکا علیه ش��رکت ها و کمپانی های خود برآمده 
اس��ت اما هنوزبرای راضی نگه داش��تن آنها و برهم 
نزدن توافقاتش��ان با ایران تاشش موثر واقع نشده 
است مهمتر از وابستگی اقتصادی اروپا به بازارهای 
ای��ران، جای��گاه تعیین کننده تهران در مناس��بات 
منطقه ای و جهانی است که نزد سران اتحادیه اروپا 
اهمیت دارد. در صورت پشت پا زدن اروپا به برجام، 
تهران به سوی شرق به ویژه روسیه و چین کشیده 
خواهد شد؛ موضوعی که هرگز مقبول اروپا نیست. 
صدر اعظم آلمان در تازه ترین س��خنان خود، 
از اختاف��ات ج��دی می��ان اروپا و واش��نگتن بر 
س��ر برجام و وضع تعرفه ه��ای گمرکی بر فوالد و 
آلومینیوم وارداتی اروپا در آمریکا خبر داده است. 
آنگا مرکل در این خصوص گفته است: اختافات 
بی��ن آلمان و آمری��کا و در واقع بین اروپا و امریکا 
درباره برجام، ای��ران و تعرفه های گمرکی جدی و 

بسیار مهم است.
در کن��ار ای��ن دو موض��وع، مس��ئله افزایش 

بودجه نظامی کش��ورهای عضو نات��و و اختصاص 
2 درصد تولی��د ناخالص داخلی این کش��ورها به 
هزینه ه��ای دفاعی دراین مجموع��ه نیز همچنان 
نارضایت��ی بازیگران اروپایی از ترامپ را برانگیخته 
اس��ت. تحلیلگران مسائل نظامی و امنیتی در اروپا 
معتقدند که این موضوع،  درحاش��یه نشست گروه 
7 بار دیگر از س��وی م��رکل و ترامپ مورد بحث ) 

منازعه( قرار خواهد گرفت.
صدر اعظم آلمان در سفر اخیر خود به ایاالت 
متح��ده آمریکا و دیدار با ترام��پ، درخصوص هر 
س��ه موضوع با وی گفت و گو کرده بود. با این حال 
نتیج��ه این گفت و گوه��ا کاما به ض��رر اتحادیه 
اروپا ب��ود. ترامپ پ��س از دیدار اردیبهش��ت ماه 
خود با مرکل،  از توافق هس��ته ای ب��ا ایران خارج 
ش��د. او سپس بار دیگر مواضع خود در قبال دیگر 
اعضای ناتو )وافزایش بودجه نظامی اعضای پیمان 

آتانتیک شمالی( را مورد تاکید قرار داد.
س��رانجام رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا 
در ت��ازه ترین اقدام خود، تعرفه های گمرکی 10 و 
25 درص��دی را برای آلومینی��وم و فوالد وارداتی 
از اروپ��ا وض��ع کرد. به عبارت بهتر، آخرین س��فر 
مرکل به واشنگتن س��فری کاما شکست خورده 
بود. او هم اکنون قصد دارد بار دیگر بر سر این سه 
موضوع با رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا وارد 
مذاکره ) و بلکه معامله( شود. با این حال بسیاری 
از تحلیلگران مس��ائل آمری��کا و اروپا معتقدند که 
احتمال عقب نشینی ترامپ از مواضع و دستوراتی 

که اتخاذ کرده است، دشوار به نظر می رسد.
طی ماه های اخیر بس��یاری از سیاس��تمداران 
غرب��ی از جمل��ه مخالف��ان آنگا م��رکل، رویکرد 
انفعال��ی وی در برابر ایاالت متحده و دولت ترامپ 
را به چالش کش��یده و خواس��تار مواجهه قاطعانه 

صدر اعظم آلمان با رئیس جمهور آمریکا شده اند. 
در جریان رقابت های انتخابات سراسری آلمان در 
سال 2017 میادی نیز "مارتین شولتز" رقیب وی 
رویک��رد مرکل در برابر اقدامات ترامپ را غیر قابل 
قبول خوانده بود. در چنین شرایطی مرکل از یک 
س��و با مانعی به نام دولت آمریکا و شخص ترامپ 
مواجه است و از سوی دیگر، عملکرد وی در قبال 
ترامپ زیر ذره بین نقد مخالفان سیاس��ی وی قرار 
دارد. همین مس��ئله، سردرگمی صدر اعظم آلمان 

در قبال وضعیت موجود را تشدید کرده است.
س��وال دیگری ک��ه در این خص��وص مطرح 
می ش��ود،  به احتمال معامله مرکل و ترامپ بر  سر 
موضوعات س��ه گانه فوق مربوط می ش��ود. اصلی 
تری��ن اولویت م��رکل در این خص��وص،  موضوع 
"روابط تجاری آمریکا- اروپا" و خصوصا اختافات 
گمرکی موجود با واش��نگتن می باشد. صدر اعظم 
آلمان ب��ه خوبی می داند که اعمال سیاس��ت های 
حمایت گرایانه دولت ترام��پ در حوزه اقتصادی، 
صرفا محدود ب��ه فوالد و آلومینیوم نخواهد ش��د 
و در آین��ده ای نزدی��ک، م��واردی از جمله وضع 
مالیات های سنگین بر خودروهای وارداتی از آلمان 
و دیگر اقام وارداتی اروپایی را شامل خواهد شد. 
صدر اعظم آلمان در صدد است این روند را در کاخ 
سفید ) از طریق معامله با آمریکا( مهار کند. با این 
حال مرکل به خوبی می داند که در زمینه "افزایش 
بودج��ه ناتو" نمی تواند اق��دام خاصی صورت دهد 
زیرا این مس��ئله از دوران ریاست جمهوری اوباما 

مصوب شده است.
در ای��ن میان، تنها م��وردی که باقی می ماند، 
توافق هس��ته ای با ایران اس��ت. به نظر می رس��د 
صدر اعظم آلمان به مانند رئیس جمهور فرانس��ه 
و نخس��ت وزیر انگلیس نس��بت به امتیازگیری از 
واشنگتن به واسطه برجام )همراهی با سیاست های 
برجامی کاخ سفید( بی میل نیست. یکی از دالیلی 
که م��رکل اخیرا موضوع "بس��ط برجام" را مطرح 
کرده است، همین موضوع است. صدر اعظم آلمان 
مای��ل اس��ت در ازای کاهش تهدی��دات تجاری و 
اقتصادی ایاالت متح��ده آمریکا علیه اروپا، برجام 

را وجه المصالحه قرار دهد.

"انفعال اروپا در برابر آمریکا" مهم ترین خطای 
راهبردی این مجموعه در برابر واشنگتن محسوب 
می ش��ود. در این معادل��ه، افرادی مانن��د امانوئل 
ماک��رون و آنگا م��رکل نقش پررنگ و بس��زایی 
دارند. صاحب نظران مس��ائل بین المللی معتقدند 
ک��ه هر اندازه زمان می گذرد، بر ش��دت آس��یب 
پذی��ری اتحادیه اروپا در نظام بی��ن الملل افزوده 
می شود. عدم اراده و توانایی مقامات ارشد اروپایی 
در تحقق اس��تقال این مجموعه از ایاالت متحده 
آمریکا، اصلی تری��ن معضل افرادی مانند مرکل و 

ماکرون محسوب می شود.
اگرچ��ه بس��یاری از رس��انه های غرب��ی طی 
روزه��ای اخیر از ش��کل گیری نوع��ی تقابل تمام 
عیار در دو سوی آتانتیک خبر داده اند، اما تاش 
خ��اص مقامات اروپایی ب��رای "مدیریت تنش ها با 
آمری��کا" و "ادام��ه بازی در زمین واش��نگتن، این 
فرضی��ات را مخدوش می س��ازد. در ح��ال حاضر، 
دونال��د ترامپ قص��د دارد با چینش س��ه پرونده 
"برجام، "هزینه ه��ای نظامی نات��و" و "تعرفه های 
گمرکی علیه کاالهای اروپایی، قدرت مانور س��ران 
اروپایی را نس��بت ب��ه وضعیت فعل��ی نیز کاهش 
دهد. در این میان، تنها راه مقابله با ایاالت متحده 
آمریکا، شکل دهی نوعی تقابل واقعی، تمام عیار و 

جدید با واشنگتن است.
ب��ا این ح��ال نوع رفت��ار م��رکل و ماکرون و 
ترزا می نش��ان داده اس��ت که آنها اراده ای در این 
خصوص ندارند. نتیجه ای��ن روند، افزایش ضریب 
آس��یب پذی��ری اتحادی��ه اروپا در مقاب��ل ایاالت 
متح��ده آمری��کا خواهد ب��ود. موضوع��ی که طی 
سال های گذش��ته نیز به کرات شاهد آن بوده ایم. 
در هر حال، مرکل نمی تواند با ادامه بازی در زمین 
ای��االت متح��ده، از خود به عنوان سیاس��تمداری 
قدرتمن��د و صاحب نفوذ در اروپا ی��اد کند. صدر 
اعظم آلمان نبای��د فراموش کند که افکار عمومی 
اروپا به شدت نس��بت به رویکرد منفعانه وی در 
قبال دولت ترامپ خش��مگین اس��ت؛ خشمی که 
در آین��ده ای نزدیک می تواند مرکل و نس��ل فعلی 
سیاستمداران اروپایی را به سیاستمدارانی شکست 

خورده تبدیل کند.  تسنیم

اروپای رو به افول 
آمریکا با چینش سه پرونده برجام، هزینه های نظامی ناتو 

و تعرفه های گمرکی توان سران اروپایی را به سخره گرفته است

دویچه وله:
وابط تهران-پکن   سیاست ترامپ، ر

را تقویت کرد
تارنم��ای دویچه ول��ه آلمان  رسـانه نوشت: اقدام رئیس جمهوری بـازي 
آمریکا در خارج کردن کشورش از توافق هسته ای 
با ایران، روابط تهران و پکن را تقویت و به نزدیک 

تر شدن این دو کشور کمک کرده است.
ای��ن رس��انه آلمانی در گزارش خود به س��فر 
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به چین برای 
حض��ور در هجدهمین اجاس س��ازمان همکاری 
ش��انگهای اشاره کرد و نوش��ت: ایران اکنون عضو 

ناظر سازمان شانگ های است هرچند که از مدتها 
قبل به دنبال عضویت کامل در این س��ازمان بوده 

که روسیه و چین، رهبری آن را برعهده دارند. 
ای��ن گزارش با اش��اره به محوری��ت مذاکرات 
درباره توافق هسته ای ایران در اجاس شانگ های 
ب��ه ویژه با توجه به خ��روج آمریکا از این توافق به 
نق��ل از »ِکری براون« اس��تاد مطالع��ات چین در 
کالج کینگ لندن، افزود: چین، در کنار کشورهای 
اتحادیه اروپا و روسیه این توافق را امضا کرده است. 

چینی ها از حامیان پروپاقرص برجام هستند. 
این اس��تاد دانش��گاه به دویچه وله گفت: در 
زم��ان امضای توافق در س��ال 2015، چین طرف 
پیش��تاز بود و این یک��ی از اولی��ن همکاری های 

بین المللی این کش��ور بود. بنابراین این همکاری، 
برای پکن اهمیت نمادین دارد زیرا اولین بار است 
که چین در ی��ک توافق چندجانب��ه و بین المللی 

شرکت داشته است. 
وی اف��زود: فکر می کنم که خ��روج آمریکا از 
توافق چینی ها را ناامید کرد و پکن احس��اس کرد 
که واش��نگتن با این اقدام، تاش های دیپلماتیک 

را هدر داده است.
»بِرنت بِرگر« از کارشناس��ان ارش��د ش��ورای 
ام��ور خارجه آلمان گفت: در واق��ع خروج آمریکا 
از تواف��ق، به نفع چین اس��ت. چین متوجه چنین 
منافعی شده است. در گذشته تهران فناوری اروپا 
را به چین ترجیح می داد اما شرکت های اروپایی 

به دلیل تردید درباره سیاست های آمریکا از امضای 
قراردادهای احتمالی با ایران اجتناب کرده اند. 

دویچه وله افزود: ایران و چین از روابطی قوی 
برخوردار هستند و پکن بزرگترین شریک تجاری 
ایران است. طرح جاده ابریشم و پروژه بلندپروازانه 
رئی��س جمهوری چی��ن برای برق��راری ارتباط با 
دیگر بخش های آس��یا و اروپ��ا از طریق طرح های 
سرمایه گذاری چند میلیارد دالری در بخش های 
زیربنایی، در تقوی��ت همکاری های اقتصادی این 

کشور نقش دارد. 
دویچ��ه ول��ه در ادامه به نق��ل از یک تحلیلگر 
مس��ائل ایران نیز نوش��ت: ایران به دلیل تحریم ها 
به کش��ورهایی همچون چین روی آورده است. این 

دو کشور به یک میزان تحت مراقبت و بررسی های 
موش��کانه دولت آمریکا هس��تند و تاش می کنند 
یکدیگر را تقویت کنند. ایران به مس��ئوالن شرکت 
نفتی توتال فرانسه گفته است اگر نتوانستند معافیت 
از تحری��م ها را بگیرند، پروژه می��دان نفتی پارس 

جنوبی به شرکت دولتی چین واگذار خواهد شد. 
اق��دام دولت ترام��پ مبنی بر خ��ارج کردن 
آمری��کا از برج��ام و تهدید واش��نگتن ب��ه اعمال 
تحریم علیه ش��رکت های خارجی دارای همکاری 
با ایران، نگرانی هایی را برای ش��رکت های اروپایی 
به دنبال داشته اس��ت اگرچه اروپایی ها سخت در 
تاش هس��تند تا مقابل اقدام های یکجانبه آمریکا 

بایستند.  ایرنا


