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اردن: فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در س��فر به اردن با »عبداهلل دوم« ش��اه 
این کش��ور دیدار کرد. در این دی��دار روابط راهبردی 
می��ان اردن و اتحادیه اروپا و راه های تقویت آن مورد 
بررسی قرار گرفت. دو طرف همچنین درباره برنامه ها 
و اصالحات اقتصادی که اردن برای پشت سر گذاشتن 
چالش ه��ای اقتص��ادی و مالی اتخاذ ک��رده ، بحث و 
تب��ادل نظر کردند؛ چالش هایی که ب��ر اثر بحران ها و 

اوضاع منطقه ای کنونی به وجود آمده است.

پاکس�تان: »محم��د فیصل« س��خنگوی وزارت 
امور خارجه پاکس��تان گفت: امنیت افغانستان در گرو 
همکاری هم��ه گروه ها و کش��ورهای تأثیرگذار برای 
احیای مذاکرات صلح اس��ت. وی افزود: پاکس��تان از 
آغاز مذاکرات صلح به سرپرستی گروه های افغانستانی 
حمای��ت می کند. فیصل تأکید ک��رد: برای امنیت در 
ماه رمضان افغانس��تان و آرامش هنگام برگزاری عید 
فطر در این کش��ور دعا می کنیم. محمد فیصل گفت: 
پاکس��تان از تمام تالش هایی که برای برقراری امنیت 

در افغانستان صورت می گیرد حمایت می کند.

مصر: »أحمد أبیی« نخس��ت وزیر اتیوپی در دیدار 
با »عبدالفتاح السیسی« به بررسی مسائل دارای اهتمام 
مشترک در دو س��طح منطقه ای و بین المللی پرداخت. 
»بسام راضی« س��خنگوی ریاست  جمهوری مصر اعالم 
کرد که ابیی و السیس��ی در این دیدار مسائل مربوط به 
سد النهضه را بررس��ی و دو طرف درباره احترام به حق 
هر دو کشور برای تحقق توسعه بدون خدشه وارد کردن 
به حق طرف مقابل و توس��عه همکاری های دوجانبه به 
خصوص در زمینه های سیاسی و اقتصادی توافق کردند.

ذرهبین

روابط چین و روسیه برای همه جهان مهم است
رئیس جمهور روسیه در نشس��ت سازمان همکاری شانگهای در چین گفت 
که روابط مس��کو و پک��ن از اهمیت برخوردار اس��ت و همچنین وی در صورت 

آمادگی واشنگتن،  آماده دیدار با همتای آمریکایی خود است.
والدیمی��ر پوتین تاکید کرد روابط دوجانبه مس��کو و پکن نه فقط برای دو 
کش��ور بلکه برای همه جهان حائز اهمیت است. وی گفت در توافق با چین مقرر 
ش��د همکاری های دوجانبه در زمینه سیاسی و مب��ارزه با تهدیدات مختلف افزایش 
یابد. پوتین همچنین در چین گفت که هر زمان واش��نگتن آماده باش��د، وی نیز آماده 

دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. 
نشست سران شانگهای در سال ۲۰۱۸ با حضور کشورهای عضو شامل چین،  روسیه، 
قرقیزستان، قزاقستان، پاکس��تان، هند، ازبکستان و تاجیکستان، همچنین اعضای ناظر 

شامل ایران، افغانستان، مغولستان و الروس درشهر چینگ دائو در چین برگزار شد. 

شرق آسیا
خدمت کورتس به صهیونیست ها

»سباس��تین کورت��س« صدراعظم اتریش در جریان س��فری س��ه روزه به 
س��رزمین اش��غالی، به دیدار دیوار ندبه رفت. این نخستین بار است که در تاریخ 

اخیر، یکی از سران کشورهای اروپا به دیدار این دیوار می رود.
کورتس که در قالب دولتی ائتالفی با گرایش های راس��ت گرایانه در اتریش 
فعالیت می کند، دیروز وارد س��رزمینهای اش��غالی ش��د. دیدار وی از دیوار ندبه 
اگر چه در قالب برنامه ای رس��می صورت نمی گیرد اما از طرف  رژیم صهیونیس��تی 
مهم ارزیابی ش��ده اس��ت. این سفر، نخستین س��فر کورتس در قامت صدراعظم اتریش 
به س��رزمین های اش��غالی است. وی پیش��تر 3 بار به این منطقه رفته که ۲ مرتبه وزیر 

خارجه بوده است. 
برنامه دیدار با »بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر در روز دوش��نبه و »روین ریولین« 

رئیس  این رژیم در دستور کار سفر مقام اتریشی است. 

حقوق بشر
 ترامپ خودشیفته ای به دنبال نابودی جهان

میلی��اردر و سرمایه گ��ذار مجارتب��ار ۸۷ سال��ه آمریکایی، دونال��د ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا را یک "خودشیفته" می داند.

جورج سوروس گفت: هرقدر که خطر بزرگتر باشد، تهدید هم به همان مراتب 
بزرگتر است و من احس��اس بیشتری دارم تا با آن مقابله کنم. سوروس که برای 
کمپین هیالدی کلینت��ون، کاندیدای رقیب ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۱۶ ریاس��ت جمهوری آمریکا سرمایه گذاری کرده و انتظار پیروزی کلینتون را نیز 

داشت، به این مساله اشاره کرد: ظاهرا من در حباب خودم زندگی می کنم! 
س��وروس یهودی تب��ار همچنین کمپی��ن تبلیغ��ات تلویزیونی ترام��پ را یک پیام 
رمزگذاری ش��ده ضد یهود دانس��ت و ادام��ه داد:  تصاویری از س��وروس و سایر رهبران 
یهودی در دنیای اقتصاد در حالی به نمایش گذاشته شد که ترامپ درباره منافع خاص 

جهانی صحبت می کرد.

سرخط

وج از اعتراض  راه خر
فرامرز اصغری 

عنوان نویسنده

اردن اخی��را ش��اهد اعتراض��ات مردم��ی در واکنش به 
تصوی��ب پیش نویس قان��ون مالیات بر درآم��د و ریاضت های 
اقتصادی بود؛ موضوعی که منجر به برکناری »هانی الُملقی« 
نخست وزیر ش��د. پس از الملقی، عمر الرزاز مأمور به تشکیل 
کابینه ش��د؛ وی در طی ی��ک کنفرانس خب��ری، بزرگترین 
چال��ش اردن را فرار مالیاتی عنوان ک��رد و گفت که دولت با 
فرار مالیاتی بدون اینکه به حقوق ش��هروندی مردم صدمه ای 

وارد آید، مبارزه خواهد کرد. 

این بحران ها در حالی اردن را فرا گرفت که همزمان چند 
نکته قابل توجه در منطقه در حال شکل گرفتن است. نخست 
همزمانی این بحران با تشدید سرکوب گری صهیونیست ها در 
فلس��طین و البته اشغالگری صهیونیست ها در قدس با انتقال 
س��فارت آمریکا از تل آویو ب��ه این مکان مقدس در حالی که 
براساس طرح س��ازمان ملل اردن مسئولیت قابل توجهی در 

قبال مسئله قدس دارد. 
دوم تق��ارن ای��ن بحران ها برای طراحی عربس��تان برای 
تحمی��ل طرح های منطق��ه ای خود به کش��ورهای منطقه  از 
جمله اردن در قبال ایران، سوریه و البته آنچه معامله قرن در 
قبال فلسطین نامیده می شود. حال این سوال مطرح می شود 
که راهکار اردن برای خروج از این بحران چیست؟ مهمترین 
مس��ئله توجه به مطالبات مردمی در حوزه داخلی و خارجی 
اس��ت که احیای اعتماد مردمی به ساختار حاکمیتی اردن را 

می تواند به همراه داش��ته باشد. همگرایی با عربستان و آمریکا 
و البته عدم حمایت از فلسطین از ریشه های اعتراض مردمی 
اس��ت چنانکه اردنی ها ای��ن مثل را دارند که ش��اه ما وقتی 
صحب��ت می کند نه برای مردم بلکه برای اربابان بیرونی خود 

سخن می گوید. 
در این میان باید توجه داش��ت که طرح عربس��تان برای 
نشس��ت چهارجانبه کویت، اردن، عربس��تان و امارات اقدامی 
برای س��لطه عربس��تان بر اردن است و نه حل بحران های آن 
چنانکه بسیاری این طرح را اقدامی برای تحمیل خواسته های 
ضد فلسطینی عربستان عنوان کرده اند. سعودی می خواهد تا 
دیگران را در سازشکاری خود شریک سازد تا از اعتراض های 
مردمی به دور باش��د و در اصل به دنبال قربانی ساختن سایر 

کشورها و نه کمک به حل مشکالت آنها است. 
نکت��ه دیگر وابس��تگی به اقتصاد رژیم صهیونیس��تی در 

قال��ب ص��ادرات انرژی و نیز ط��رح خط راه آهن��ی که با نام 
فلس��طین به اردن کش��یده می ش��ود و در اصل برای منافع 
صهیونیس��ت ها اس��ت از دالیل بحران اردن است حال آنکه 
مردم این کش��ورها همواره تاکید کرده اند که خواستار دوری 
کشورش��ان از اش��غالگران قدس و رویکرد به مقاومت مردمی 
هستند چنانکه عملکرد اردن در برخی همگرایی ها به سوریه 

و ایران با حمایت مردمی همراه شده است. 
در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر ش��د می توان گفت که 
راهکار اردن ب��رای خروج از بحران توجه به مطالبات مردمی 
اس��ت که در قالب تغییرات در ساختار حکومتی و نیز دوری 
از ب��ازی در زمین س��عودی - آمریکایی و صهیونیس��تی که 
می توان��د در کنار تحقق مطالبات مردم��ی نقش و جایگاهی 
موثر را برای اردن به عنوان کش��وری مستقل و تاثیرگذار به 

همراه داشته باشد. 

یادداشت
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روابط عمومي اداره كل راه وترابري استان سمنان (شاهرود)

 دوم
نوبت

رتبه مورد نيازدوره تضمينمدت اجراي كارميلغ تضمين(ريال)براورد اوليه عمليات (ريال)نوع مناقصهموضوع مناقصهرديف

1
اجراي عمليات تراش ، لكه گيري 
و روكش آسفالت گرم در محور 

ميامي - جاجرم
5 راه و ترابرى24 ماه6ماه225475975761127379879يك مرحله اي 

آگهى در اجراى  ماده 3 قانون و تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه اجرايى آن مصوب 90/9/20  نظر باينكه 
باستناد راى شماره 139660301026001267 تاريخ 1396/12/19 هيات 
رسيدگى كننده موضوع قانون صدرالذكر مستقر در ثبت اسناد و امالك قلهك 
تهران تصرفات بالمنازع اقاى محرم على دهقان فرزند حسن به شماره شناسنامه 
1031 صادره از فامنين داراى كد ملى 5029292640 نسبت به ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى در آن بمساحت 106/2 متر مربع (يكصد و شش متر   
و بيست دسيمتر مربع) مفروز از پالك 1254 فرعى از 46 اصلى واقع در بخش 
11 تهران و واگذار شده از مالكين ملك مذكور به ميزان (104/2 متر مربع) 
يكصد و چهار متر و بيست و دو دسيمتر مربع انتقالى از بتول فدائى مستند 
به سند انتقال 59708- 1395/10/2 دفتر اسناد رسمى شماره 30تهران و 
نيز به مساحت 1/98 متر مربع از آقاى مرتضى قاضى سعيد برابر سند اقرار 
نامه شماره 221387 تاريخ 1395/10/2 دفتر اسناد رسمى 30 تهران احراز 
و جهت اجرا و صدور سند مالكيت طى نامه شماره 139760301026000069 
تاريخ 1397/2/15 به اين اداره اعالم گرديده است لذا به استناد ماده 3 قانون 
مذكور مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى تا چنانچه شخص يا اشخاص اعم 
از حقيقى يا حقوقى نسبت به صدور سند مالكيت بنام متقاضى مذكور هرگونه 
اعتراضى دارند ظرف مدت  2ماه از تاريخ انتشار اين آگهى به اداره ثبت قلهك 
مراجعه و ضمن تسليم اعتراض دادخواست به دادگاه عمومى محل وقوع ملك 
تقديم نموده و گواهى مربوط را از دادگاه اخذ و به اين اداره تحويل نمايد درغير 
مالكيت وفق مقررات صادر  از سپرى شدن مهلت مقرر سند  اينصورت پس 
خواهد گرديد تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/3/6   تاريخ انتشار نوبت دوم 

 . 1397/3/21 :
 11802/م.  الف                                كفيل اداره ثبت اسناد و امالك قلهك – مصطفي دادفر 

 وضعیت بیماران ذهنی
در زندان های آمریکا چگونه است

ماهورا کیهانی

وهشگر پژ

احتمال انجام حرکات خشن و غیرمعمول از سوی 
بیماران ذهنی، امری معمول محسوب شده و نهادهای 
مس��ئول در هر کش��ور عموماً مراقبت های ویژه ای را 
ب��رای آنان در نظر می گیرند و در صورت انجام جرم و 
محکومیت، آن��ان را در مکان های مخصوص نگهداری 
می کنن��د. با این ح��ال، وضعیت بیم��اران ذهنی در 
آمریکا به ویژه در زندان های این کشور بسیار اسفناک 
و دردآور است. ای��ن واقعه به قدری در امریکا دردآور 
است که حتی دیده بان حقوق بش��ر را که معموال تنها 
به اتفاق��ات بی اساس در کش��ورهای مخال��ف امریکا 

حساسیت دارد را نیز به صدا در آورده است.
در همی��ن راست��ا دیده ب��ان حقوق بش��ر در ماه 
می ۲۰۱5 گزارش ۱33 صفحه ای را درخصوص برخورد 
وحشیانه و غیرانسانی ماموران زندان ها با بیماران ذهنی 
منتشر کرده و با انتقاد از »شیوه های شکنجه معلوالن 
ذهنی« نوشته است: در سرتاسر ایاالت متحده، کارکنان 
و ماموران زندان از خش��ونت های غیرضروری، شدید و 
حتی وسایل شکنجه برای تنبیه زندانیان ناتوان ذهنی 
مانند مبتالیان به بیماری روحی اسکیزوفرنی و اختالل 
دوقطب��ی استفاده می کنن��د. مام��وران زندان ها بارها 
و بدون هی��چ دلیلی و از طریق پاش��یدن اسپری های 
ش��یمیایی به صورت بیم��اران، آن��ان را دچار خفگی 
مصنوعی نموده اند. دیگر نمونه های ش��کنجه این افراد 
عبارت است از: وارد نمودن ش��وک الکترونیکی به آنان 
از طریق وسایل ش��وک زا مانند اسلحه های الکتریکی، 
زنجیر نم��ودن طوالنی مدت آنان به تخت و یا صندلی، 
شکستن فک، بینی و دنده زندانیان در اثر ضرب و شتم 
شدید آنان با مشت، لگد و باتوم، و عدم بخیه و پانسمان 
زخم های اندام های حیاتی آنان. این برخوردهای شدید 
و وحش��یانه، سبب وخیم تر شدن مشکالت ذهنی این 
بیماران شده و درمان آنان را در آینده سخت تر می کند. 
کاربرد خش��ونت زیاد علیه بیماران روحی، سبب مرگ 

برخی از آنان نیز شده است.
در بس��یاری از زندان های آمریکا، ماموران زندان 
مجاز هس��تند تا به منظ��ور تامین امنی��ت زندان، از 
زور و خش��ونت استفاده کنند. این اقدامات، زندان را 
برای افراد ب��ه ویژه بیماران ذهنی، تبدیل به محیطی 
بس��یار خطرناک نموده است. این مجوز کاربرد زور در 
حالی صادر ش��ده است که هم براساس قانون اساسی 
آمریکا و هم براساس قوانین حقوق بشری بین المللی، 
به کارگیری زور علی��ه فرد زندانی )چه رسد به اینکه 
آن فرد یک بیمار ذهنی باش��د( تنها در مواقع بس��یار 
ضروری مج��از است و هیچ کس حق ن��دارد از آن به 

عنوان ابزاری برای تنبیه بیماران استفاده کند.
در ای��ن گ��زارش، ده ها مورد از کاربرد خش��ونت 
و  غی��رارادی  رفتاره��ای  دربراب��ر  بیم��ار  زندانی��ان 
غیرتهدیدآمیز مانند ادرار کردن بر روی زمین، محکم 

بستن درب سلول مستند شده است. 

حقوقبشرامریکایی 2

ویژه گروه فرادید  در گ�زارش  روس��یه  رئیس جمه��ور 
گفت وگو با س��اندی میل، نش��ریه آخ��ر هفته های 
میل آنالین، گفت ایران و روس��یه ب��ه دعوت دولت 
سوریه به این کش��ور آمده اند و حضورشان مشروع 
اس��ت در حالیک��ه آمری��کا و انگلی��س ب��ه صورت 
غیرقانون��ی آمده اند و این اقدام آنان تجاوز اس��ت و 

حاکمیت سوریه را نقض کرده اند.
بشار اسد در گفت وگو با نشریه آخر هفته های 
میل آنالین افزود، سوریه اصلی ترین کشوری است 
که با حمایت ایرانی ه��ا و روس ها با داعش مبارزه 
کرده اس��ت و هیچ کش��ور دیگری ای��ن چنین با 

داعش مقابله نکرده است. 
وی تاکی��د کرد، غ��رب و نظامی��ان غربی که 
ائتالفی را با رهبری آمریکا تشکیل دادند،  در واقع از 
داعش حمایت می کردند. اسد ادامه داد برای نمونه 
چن��د روز پیش وقتی که داعش��ی ها ب��ه نیروهای 
س��وری حمله کردند و س��وریه از خود دفاع و آنان 
را شکس��ت داد، در پاس��خ آمریکایی ها به نیروهای 

سوریه در بخش شرقی این کشور حمله کردند. 
اس��د در ادامه به س��اندی میل گف��ت، »ما با 
تروریس��ت ها مب��ارزه می کنیم و آن تروریس��ت ها 
تحت حمایت دولت بریتانیا، دولت فرانس��ه، دولت 
آمریکا و دست نشانده های آنان در اروپا یا در منطقه 
هستند. ما با  آن ها ]تروریست ها[ مبارزه می کنیم و 
برای مبارزه با آن تروریس��ت ها، از حمایت عمومی 
در س��وریه برخورداریم. به همین دلیل است که ما 

پیشرفت کرده ایم. دلیل این پیشرفت ها تنها داشتن 
حمایت ایرانی ها و روس ها نیست، آن ها نمی توانند 

جایگزینی برای حمایت عمومی باشند«.
رئیس جمه��ور س��ویه ب��رای نمون��ه از ع��دم 
حمایت ه��ای مردمی ب��ه حکومت قب��ل از انقالب 
ایران اشاره کرد و گفت، شاه ایران یک دست نشانده 

غربی بود که نتوانس��ت در برابر مخالفت مردمی 
مقاومت کند و نابود ش��د و کل حکومت وی 
نیز در طول چند هفته نابود شد و وی مجبور 

به گریز از کشور شد. 
بش��ار اس��د در بخش��ی از گفت وگوی 

خود با نش��ریه آخ��ر هفته ه��ای میل آنالین 
خاطر نش��ان کرد، روس��یه برای قانون 

بین الملل مبارزه می کند و بخشی 
از این قانون حاکمیت کش��ورها 
اس��ت که س��وریه نی��ز یکی از 
سیاست های  کشورهاست.  آن 
روس��یه، رفت��ار و ارزش های 

آنان این طور نیست که 
قص��د دیکته کردن یا 
مداخله داشته باشند. 

رئیس جمه��ور س��وریه اف��زود: ما بی��ش از ۶ 
دهه، روابط خوبی با روس��یه داش��ته ایم، حتی اگر 
اختالفاتی باش��د چون جنگی وج��ود دارد و چون 
جنب وجوش باالیی اکن��ون در منطقه وجود دارد، 
داش��تن اختالف بین طرف ه��ای مختلف، طبیعی 
اس��ت، چه درون دولت خودمان باش��د یا با دیگر 
دولت ها: روسیه - سوریه، سوریه - ایران، ایران 
- روسیه، و درون همین دولت ها. این امری 
طبیعی اس��ت. اما در نهایت تصمیم درباره 
آنچه در سوریه اتفاق می افتد و آنچه اتفاق 

خواهد افتاد، تصمیم خود سوریه است. 
اسد گفت: اتهام حمله شیمیایی ادعایی 
در ش��هر دوم��ا در غوطه ش��رقی 
از  ک��ه  ب��ود  اقدام��ی 
سوی انگلیس، فرانسه 
انج��ام  آمری��کا  و 
افزود:  وی  گرفت. 
وقت��ی که غوطه 
آزاد  شرقی 
تعداد  شد، 
از  زی��ادی 

خبرنگاران خارجی که علیه دولت سوریه هستند از 
مردم محلی درباره حمله شیمیایی سوال می کردند 
و مردم پاسخ می دادند که چنین چیزی ندیده اند. 
رئیس جمه��ور س��وریه گف��ت: ای��ن دروغ بود 
بوی��ژه اینکه بعد از آنکه ما آن منطقه را آزادکردیم، 
اطالعات ما تایید می کند که آن حمله اتفاق نیافتاده 
است. دولت انگلیس ابتدا باید با مدارک ثابت کند که 
حمله اتفاق افتاده و س��پس باید اثبات کنند که چه 
کسی مسئول آن است - البته که این اتفاق نیافتاد.

وی خاطرنش��ان کرد، دالیل س��اخت چنین 
دروغی از سوی غربی ها این است که دولت سوریه 
را تضعیف کنند چ��ون آن ها از ابتدای آغاز جنگ 
در س��وریه، ب��ه دنبال س��رنگونی حکومت کنونی 
س��وریه بوده اند ولی شکست می خورند و به دروغ 

گفتن ادامه می دهند.
خب��ر دیگر آنک��ه »فدریکا موگرینی« مس��ئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپ��ا در کنفرانس خبری 
مشترک با »أیمن الصفدی« وزیر خارجه اردن بر حفظ 

مناطق کاهش تنش در جنوب سوریه تأکید کرد.
خبر دیگر از س��وریه آنک��ه جنگنده های ارتش 
سوریه مواضع تروریست های تکفیری در مناطقی از 

حومه ادلب را هدف حمالت هوایی سنگین قرار دادند. 
در ادامه این عملیات ها، جنگنده های سوری مواضع 
تروریس��ت های تکفیری در حومه ادل��ب را بمباران 
کردند. در این عملیات، مواضع تکفیری ها در مناطق 
»بنش«، »رام حم��دان« و »بروما« هدف قرار گرفته 
ش��د. خبر دیگر آنکه آمریکا و ترکیه اخیرا به توافقی 
برای اداره شهر منبج سوریه دست یافتند اما به نظر 

می رسد دو طرف تفسیر متفاوتی از این توافق دارند.
دو مسئول در وزارت خارجه آمریکا با اشاره به 
توافق میان واشنگتن و آنکارا درباره اداره مشترک 
ش��هر منبج و اهمیت گشت زنی نیروهای مشترک 
آمریکایی و ترکیه ای در خطوط ترس��یم در اطراف 
منبج، بر اهمیت حفظ امنیت و ثبات در این ش��هر 
تأکید کردند. در نقش��ه راهی ک��ه آمریکا و ترکیه 
تهیه کرده اند سرنوشت اعضایی از گروه های "سپر 
فرات" که س��اکن منبج هس��تند، مشخص نیست 
و معلوم نیس��ت ک��ه در اداره نظام��ی که همزمان 
با پایان مرحله س��وم توافق تش��کیل خواهد ش��د 

مشارکت خواهند داشت یا خیر.
اظهارات آمریکا درباره تکیه کردن بر نیروهای محلی 
در شهر منبج و اکتفا کردن به "گشت های مشترک" با 
ترکیه تردیدها نسبت به اختالف درخصوص تفسیر این 
توافق را بیش��تر می کند. بعید است که این توافق در 
چارچوب زمانی مش��خص شده اجرا شود. الزم به ذکر 
است کش��ورهای غربی با ادعای مبارزه با تروریسم به 
دخالت در سوریه ادامه می دهند در حالی که نتیجه این 

دخالت گسترش تروریسم و کشتار مردم بوده است 

پاسخ بشار اسد به مداخالت آمریکا و انگلیس

غرب نمی تواند برای سوریه تعیین تکلیف کند

تنهایی ترامپ در کانادا
نشس��ت س��ران »G۷« )هفت کشوربرتر  سب���ز اقتصادی - صنعتی( در کبک کانادا نشان قاره 
داد رئیس جمهوری آمریکا پس از تجربه انزوای جهانی ناشی از 
لغ��و برجام، برای دیگر تکروی های بین المللی خود نیز در جمع 
رهبران آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، انگلیس و کانادا تنها مانده 

است.
دونالد ترامپ اردیبهش��ت ماه امس��ال با اعالم افزایش ۲5 
درص��دی تعرفه واردات فوالد و ۱۰ درصدی آلومینیوم بر این 
کشور از تمامی کشورها از جمله ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا 
و کانادا متحدان سنتی سیاسی - اقتصادی آمریکا و همچنین 
مکزیک با موجی از انتقادها و تصمیم های متقابل مواجه ش��د. 
اتحادیه اروپا در نخستین اقدام از واشنگتن به سازمان تجارت 
جهان��ی ش��کایت کرد و س��پس از برنامه اق��دام متقابل وضع 

تعرفه های مش��ابه بر واردات کاالهای ساخت آمریکا خبر داد. 
این موضوع به نزاع تجاری ش��دیدی میان آمریکا ومتحدانش 
تبدی��ل و ازآن ب��ه عنوان مقدم��ه ای بر آغ��از »جنگ جهانی 
تجاری« نام برده ش��د که بر اجالس دو روزه جی ۷یا گروه ۷ 

نیز سایه سنگینی انداخت و تقریبا به شکست کشاند. 
کانادا میزبان این نشس��ت که نزدیک ترین متحد آمریکا 
به ش��مار می رود نیز با کنار گذاش��تن مالحظات سیاس��ی یا 
دیپلماتیک همزمان با اجالس س��ران نسبت به توییتر ترامپ 

علیه نخست وزیر این کشور واکنش نشان داد.
دفتر »جاس��تین ت��رودو« نخس��ت وزیر کانادا ب��ا صدور 
بیانیه ای توئیت��ری، به اظهارات اهانت آمی��ز رئیس جمهوری 
آمریکا در نشست واکنش نشان داد. ترامپ با انتقاد از اظهارات 
نخس��ت وزیر کانادا، امضای خود را از بیانیه مش��ترک نشست 
س��ران جی ۷ پس گرفت. رئیس جمه��وری آمریکا در صفحه 
توئیتر خود نوشت: نخست وزیر کانادا که در دیدارها، بسیار آرام 

و مطی��ع بود تا آنجا )کب��ک( را ترک کردم، گفت »تعرفه های 
واشنگتن توهین آمیز اس��ت« و »زیر بار نخواهد رفت«. بسیار 
ضعی��ف و فریبکاران��ه. تعرفه های ما نتیج��ه تعرفه های ۲۷۰ 
درصدی اوتاوا بر محصوالت لبنی آمریکا است! در بیانیه دفتر 
ترودو در واکنش به نوش��ته ترامپ آمده اس��ت: نخس��ت وزیر 
مطلب��ی نگفته ک��ه پیش از ای��ن در گفت وگوه��ای علنی و 

غیرعلنی با رئیس جمهوری آمریکا مطرح نکرده باشد.
از س��وی دیگر در بیانیه هشت صفحه ای سران گروه هفت 
هم که اعالم ش��د رئیس جمهوری آمری��کا آن را امضا کرده، از 
سیاس��ت های تجاری »حمایت  گرایانه« انتقاد ش��ده بود و این 
موضوع می تواند اش��اره ای به تصمیم افزایش تعرفه ها توس��ط 
واش��نگتن باش��د. نخس��ت وزیر کانادا نیز همزمان با برگزاری 
نشست سران گروه هفت گفت که به ترامپ هشدار داده از یکم 
ژوئیه )۱۰ تیر( در اقدامی تالفی جویانه، تعرفه هایی سنگین روی 

کاالهای آمریکایی وضع خواهد کرد. 

از س��وی دیگر به نوش��ته خبرگزاری »رویت��رز« در حالی که 
رئیس جمهور آمریکا پیش��نهاد داده بود مجددا روسیه را به عنوان 
عضو گروه ۷ بپذیرند، اما خانم می از حفظ تحریم های روس��یه در 
بیانیه پایانی این نشس��ت استقبال کرد. الزم به ذکر است مقامات 
کانادا برای سرکوب و پراکنده کردن معترضان به نشست گروه ۷ در 
»کبک«، نیروهای امنیتی بسیار زیادی را در خیابان های شهر مستقر 

کردند و محل برگزاری نشست را در مکانی دورافتاده قرار دادند. 
در حالیک��ه »دونال��د ترام��پ« رئیس جمه��وری آمریکا و 
همپیمانان مهم آمریکا در یک هتل مجلل اس��کان داده ش��ده 
بودند که به واس��طه امنیت ش��دید، مکان ای��ن هتل غیرقابل 
دسترس بود و گروهی از معترضان که قصد برگزاری تظاهرات 
علی��ه این نشس��ت را داش��تند، مجبور ش��دند در فاصله ۱4۰ 

کیلومتری از محل برگزاری نشست راهپیمایی کنند.
افک��ار عمومی اروپ��ا خواستار پایان سلط��ه آمریکا بر این 

کشورها شده و به دنبال استقالل واقعی هستند. 


