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عراق: معاون دبیرکل مقاومت اسالمی نَُجباء عراق 
در جریان دیدار با مرجع ش��یعیان بحرین، بر حمایت 
همه جانب��ه نَُجب��اء از مطالبات برح��ق آزادی خواهان 
بحرینی تأکید کرد. »یوسف الناصری« معاون دبیرکل 
مقاومت اس��المی نَُجباء عراق به همراه یک هیأت، به 
دیدار آیت اهلل »عیس��ی قاسم« مرجع شیعیان بحرین 
رف��ت. جنبش نجباء در کان��ال تلگرامی خود گزارش 
داد ک��ه الناصری با حضور در اقامت��گاه موقت مرجع 
شیعیان بحرین، بار دیگر بر حمایت از مطالبات برحق 

و آزادی خواهانه قاسم تأکید کرد.

اس�پانیا: وزی��ر خارج��ه اس��پانیا اع��الم ک��رد: 
سازمان دهندگان شورش های ونزوئال مقاومت مادورو 
را پیش بینی نکرده بودند. »جوزف بورل« وزیر خارجه 
اس��پانیا امروز دوش��نبه در خصوص تحوالت ونزوئال 
اعالم کرد: س��ازمان دهندگان شورش ها در پیش بینی 
عواقب آن موف��ق نبودند و انتظار نداش��تند نیکالس 

مادورو رئیس جمهور این کشور بتواند مقاومت کند.

ترکیه: س��خنگوی وزارت دف��اع آمریکا در ادامه 
مخالفت های واش��نگتن ب��ا خرید س��امانه اس ۴۰۰ 
روس��یه توس��ط ترکیه، در یک مصاحبه تازه به آنکارا 
درباره »عواقب سخت و خطرناک« این موضوع هشدار 
داده اس��ت. در تازه ترین اظهارات مقام های آمریکایی 
علیه خرید س��امانه اس ۴۰۰ س��اخت روسیه توسط 
ترکیه، س��خنگوی پنتاگون در یک مصاحبه مخالفت 
توأم با هشدار واشنگتن به آنکارا را تکرار کرده است.

پاکس�تان: نیروی دریایی پاکس��تان، زیردریایی 
هندی را در آب های منطقه ای این کش��ور شناسایی 
و وادار ب��ه بازگش��ت ک��رد. بعد از اخطاره��ای پیاپی 
پاکس��تان، زیردریای��ی هن��دی قب��ل از اینکه هدف 
نیروهای پاکس��تانی قرار بگی��رد منطقه را ترک کرد. 
زیردریایی هند سعی داش��ت به صورت مخفیانه وارد 
آ بهای پاکستان شود و با منهدم کردن اهداف مشخص 
شکس��ت نیروی هوای��ی این کش��ور در حمله به این 

کشور را جبران کند.

قطر: وزیر دفاع قطر و رئیس ستاد مشترک ارتش 
انگلی��س در خصوص همکاری ه��ای نظامی دوجانبه 
رایزن��ی کردند. »خالد بن محم��د العطیه« وزیر دفاع 
قط��ر در جری��ان دیدار ب��ا »نیکالس کارت��ر« رئیس 
س��تاد مش��ترک ارتش انگلیس در دوحه در خصوص 
همکاری ه��ای نظامی دوجانب��ه رایزنی کرد. دو طرف 
هم چنی��ن در خصوص روابط میان نیروهای مس��لح 
قط��ر و انگلی��س و راه های تقوی��ت آن بحث و تبادل 

نظر کردند.

انگلی�س: گراهام م��ک نالتی، از مقامات ارش��د 
پلیس لندن، در بیانی��ه ای اعالم کرد، در پی افزایش 
حمالت با چاقو در این شهر، پلیس لندن حضور خود 
را در سراس��ر شهر افزایش می دهد. این بیانیه پس از 
آن منتشر ش��د که اواخر هفته دو نوجوان در لندن و 

منچستر به ضرب چاقو جان خود را از دست دادند.

ذرهبین

 بودجه دفاعی چین در سال 2019
همزم��ان با تش��دید تحرکات نظام��ی آمریکا در 
ش��رق آس��یا، بودج��ه دفاعی چی��ن ب��ا افزایش 7.5 
درصدی نسبت به سال 2۰18 به حدود 178 میلیارد 

دالر رسید.
بودجه دفاعی چین در س��ال 2۰19 میالدی 7.5 
درصد در مقایسه با  سال 2۰18 افزایش خواهد یافت. 
این آمار در گزارش بودجه در جریان نشس��ت ساالنه 
پارلمانی مطرح ش��د. این اطالعات حاکی از این است 
که رش��د در این زمینه در مقایس��ه با س��ال گذشته 
کند تر ش��ده اس��ت اما همچنان فراتر از هدف رش��د 

اقتصادی است.
در ای��ن گزارش آمده که هزینه های دفاعی 1.19 
تریلی��ون یوان مع��ادل )177.۴9 میلیارد دالر( اعالم 
ش��ده اس��ت که در راس��تای دیدگاه جهانی  پیشبرد 
راهبرد چین اس��ت. رش��د اقتص��ادی موردنظر چین 
در س��ال جاری 6.۰ تا 6.5 درصد اعالم ش��ده است. 
»ل��ی که چیانگ« نخس��ت وزیر چین در این مورد  به 
پارلم��ان گفت: »م��ا راهبرد نظامی را ب��رای دوره ای 
جدید اجرایی خواهیم کرد. دوره ای که در آن تقویت 
آموزش ه��ای نظامی تحت ش��رایط جنگی و حمایت 
قاط��ع از تمامی��ت، امنیت و توس��عه منافع چین در 

دستور کار قرار دارد.«
وی اف��زود: »ما راهبرد همگرایی مدنی- نظامی را 
اجرایی می کنیم و فعالیت ها ب��رای نوآوری در زمینه 
امور دفاعی  که وابسته به علم و فناوری است را شدت 
خواهی��م داد.« یک��ی از س��خنگویان دولت چین هم 
دوش��نبه گفت که چین هزینه ه��ای خود را در قالبی 
معقول و مناس��ب افزایش خواهد داد تا امنیت ملی و 

اصالحات نظامی را تامین کند.

نیمچهگزارش

کلینتون نامزد نمی شود
»هیالری کلینتون« همس��ر رئیس جمهور سال های 1992 تا 2۰۰۰ آمریکا 
ک��ه از 2۰۰8 ت��ا 2۰12 وزی��ر خارجه این کش��ور بود و در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری  2۰16 از »دونالد ترامپ« شکست سختی خورد، رسما اعالم کرد که 

در انتخابت سال آینده ریاست جمهوری نامزد نمی شود. 
هی��الری کلینتون، نام��زد نهایی حزب دموک��رات در انتخاب��ات 2۰16 که 
نتوانست در رقابت با دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا برسد، درباره نامزدی 
خودش در انتخابات س��ال آینده ریاس��ت جمهوری گفت: »م��ن )در انتخابات 2۰2۰( 
رقابت نمی کنم«. او به »نیوز 12 وستچس��تر« گفت: »البته من به صحبت کردن ادامه 

میدهم و قرار نیست جایی بروم. مخاطراتی که کشورمان با آن مواجه است«.
کلینتون گفت: »کشور ما به شدت دچار تفرقه شده است و ما واقعا وارد اردوگاه های 

مخالف هم شده ایم، چیزی که من قبال  شاهد آن نبوده ام«.

سرخط 
هشدار درباره سالحهای اتمی آمریکا در اروپا 

نخست وزیر روسیه اعالم کرد زیرساخت سالحهای اتمی آمریکا در اروپا باید 
برچیده شود و چنین تسلیحاتی به قلمرو خاک آمریکا بازگردند.

دیمیتری مدِودف، نخست وزیر  روسیه می گوید برگشت سالحهای هسته ای 
آمریکا به قلمرو کشور خود موجب آسودگی همه خواهد بود. دیمیتری مدودف 
در آستانه س��فر به لوکزامبورگ در گفتگو با رسانه های این کشور اروپایی افزود: 
»زیرس��اختهای اس��تقرار، ذخیره و س��رویس دهی س��الحهای هس��ته ای آمریکا در 

کشورهای اروپایی باید برچیده و این سالحها به خاک آمریکا برگردانده شوند«. 
نخست وزیر روسیه در بخش دیگری از سخنان خود آمریکا را عامل اصلی برهم زدن 
پیمان منع موش��ک های هس��ته ای میان برد )INF( دانس��ت و اظهار کرد »این مسئله 
)لغو توافق موش��کی INF( فش��ار غیرضروری دیگری را به خود کشورهای سازمان ناتو 

اضافه می کند«. 

قاره سبز
تصمیمات بزرگ و تلخ در انتظار پاکستان 

در پی باال گرفتن تنش در روابط دهلی نو و اس��الم آباد، نخس��ت وزیر هند، 
تهدید کرد تروریست ها در خاک پاکستان را به حال خود رها نخواهد کرد.

نارندرا مودی، نخس��ت وزیر هند، یعنی درست روزی که نیروی هوایی هند 
اعالم کرد یک پهپاد پاکس��تانی را س��اقط کرد، از اتخ��اذ تصمیماتی تلخ علیه 
پاکس��تان خبر داد. او گفت: »اگر یک کار ما تمام شود، دولت به خواب نمی رود؛ 
بلکه برای کار بعدی آماده می ش��ود. هنگامی که زمان اتخاذ تصمیمات بزرگ و تلخ 

می رسد ما عقب نمی نشینیم. 
حتی اگر آن ها )تروریست ها( در زیرزمین هم پنهان شده باشند، این از اولویت های 
ماس��ت که آن ها را در خانه هایشان بکشیم«. تنش در روابط اسالم آباد و دهلی نو پس از 
حادثه تروریستی دو هفته پیش شدت یافت. روز پنج شنبه 1۴ فوریه یک عامل انتحاری، 

نظامیان هندی را در منطقه کشمیر هندوستان هدف قرار داد.

شبه قاره 

وپا در جاده تقابل ار
فرامرز اصغری

طی ماه های گذشته بین ایتالیا و فرانسه اختالفات جدی 
ش��کل گرفته و حتی مقامات دو کش��ور علیه یکدیگر مواضع 
تندی اتخاذ کرده اند. ظواهر و ش��واهد عینی نش��ان می دهد 
ک��ه دلیل عم��ده این اختالف در نوع برخ��ورد با مهاجرات و 
چگونگ��ی پذیرفتن یا نپذیرفتن آنها در خاک خود اس��ت اما 
این مسئله نمی تواند عامل اصلی اختالفات باشد. اگر چه طی 
سال های اخیر بخصوص همزمانی بحران مالی اقتصادی اروپا، 
غ��رب با انقالبات و بحران ه��ای خاورمیانه، پدیده پناهندگان 

و مهاج��ران را بار دیگر پررنگ ک��رده و اروپا نیز هدف اولیه 
پناهجویان اس��ت، اما مهاجرت معلول بحث اس��ت و ریش��ه 

اصلی اختالفات قطعا جایی دیگر است.  
ح��دود یک م��اه پی��ش وزارت خارجه فرانس��ه در قبال 
آنچه که اظهارات »خش��م برانگیزانه« و »حمالت بی سابقه« 
توصیف کرد،  س��فیر خود را از رم به پاریس فراخواند تا عمق 
اختالفات دو طرف بیش��تر ش��ود. البته ماکرون در گفتگو با 
ش��بکه Rai 1 ایتالیا گفته اس��ت که »میان فرانسه و ایتالیا 
س��وء تفاهم به وجود آمده اس��ت که باید حل و فصل شود«. 
اما رئیس جمهور فرانسه می داند که وضعیت وخیم تر از این 
مس��ائل است و به ریشه های فکری و تغییرات بنیادین شکل 
گرفت��ه در اروپا و حتی غرب باز می گردد. موضوعی که فراتر 
از بحران مالی، چالش ه��ای خاورمیانه و اختالفات جزئی بر 

سر مهاجران یا هر چیز دیگر است. 

واکنش های منفی به همگرایی جمعی، اقدام علیه نادیده 
گرفتن هویت های مل��ی و میهنی، ضدیت با اتحادیه گرایی، 
بروز مداوم ناسیونالیسم افراطی و ... از جمله مسائلی است که 
دامن اروپا را گرفته و به نظر می آید به راحتی آن را رها نمی 
کند. البته اگر بپذیریم که اروپا از این مرحله عبور می کند!

اختالفات جدی و رقابت های آسیب زای روسیه و آمریکا 
در کل جه��ان از جمله منطقه اروپا ب��ه وخامت این موضوع 
افزوده اس��ت. از طرفی دیگر حس اس��تقالل خواهی اروپا بار 
دیگر خودنمایی می کند. آمیخته ای از مس��ائل مطرح شده،  
فضای کم س��ابقه ای را ایجاد کرده است که بی شک اروپا را 
تهدید می کند. این موضوعی نیس��ت که مقامات و متفکران 

اروپایی از آن بی خبر باشند. 
بنابرای��ن آنچه که امروز بین فرانس��ه و ایتالیا می گذرد، 
تنها به موضوع مهاجران باز نمی گردد، بلکه مس��ئله بنیادین 

بودن یا نبودن اتحادیه اروپا در میان اس��ت. حامیان اتحادیه 
گرای��ی در اروپا که بعد از جن��گ جهانی دوم برای آن تالش 
کرده و برنامه ریخته اند، این سالها نگران واگرایی هستند که 
از سوی ناسیونالیسم افراطی تبلغ می شود. به هر جهت آنچه 
ک��ه در حال حاض��ر اروپا را تهدید می کند و همین مس��ئله 
باعث واکنش ماکرون ش��ده ک��ه تاکی��د دارد اروپا در خطر 
اس��ت،  بحث انتخابات پارلمانی پیش رو است. یعنی انتخابات 
به عنوان یکی از نمادهای مهم دموکراس��ی در غرب، تبدیل 
به بزرگ ترین بحران آن ش��ده است. چون می تواند همچون 
ده��ه 193۰ میالدی افراط گرایی مطلق را به قدرت بگمارد. 
بحران اقتصادی و اوج گیری ناسیونالیس��م افراط گرا در حال 
حاضر بس��یار به س��ال هایی که هیتلر و موس��ولینی در اروپا 
روی کار آمدن��د ش��باهت دارد. اروپا ای��ن روزها با اختالفات 

شدیدی شده که آینده آن را زیر سوال برده است.

یادداشت

باب الرحمه قربانی اشغالگری صهیونیستها
در واکن��ش به ابعاد جدید اش��غالگری صهیونیس��ت ها،  ش��ورای اوقاف و مقدسات اس��المی شهر قدس نشست مق���اوم�ت
فوق العاده ای را برای بررسی درخواس��ت مسؤوالن رژیم صهیونیستی درباره 

تعطیلی مصلی باب الرحمه برگزار کرد.
این نشست در شرایطی برگزار شد که شورای اوقاف و مقدسات اسالمی 
قدس تاکید کرد، مصلی باب الرحمه به عنوان بخش��ی از مس��جداالقصی باز 
باق��ی خواهد مان��د و هیچ طرفی جز اوقاف اس��المی نمی تواند بر آن کنترل 
داش��ته باش��د. دادگاه رژیم صهیونیستی برای ش��ورای یاد شده مهلت یک 
هفته ای جهت پاس��خ به این درخواس��ت تعیین و تهدید کرد: در صورتی که 
شورا ظرف یک هفته به این درخواست پاسخی ندهد، دستور تعطیلی مصلی 

را صادر خواهد کرد.
همچنین مس��ؤوالن رژیم صهیونیستی عصر دوشنبه حکم تبعید عدنان 
الحسینی، وزیر امور قدس و عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین 
از مس��جدالقصی تا روز یکش��نبه هفته آتی را صادر کرد. اشغالگران پیشتر به 
منزل عدنان الحسینی واقع در شهر قدس یورش برده و او را برای تحقیقات با 
خود بردند. خلدون نجم، وکیل مدافع الحسینی در این رابطه اظهار کرد: ما به 
صورت رسمی مخالفت خود با این اقدام مسؤوالن رژیم صهیونیستی را اعالم 
کردیم. از نظر ما این اقدام هیچ گونه توجیه قانونی نداشته و هیچ گونه پایبندی 
نسبت به آن وجود نخواهد داشت. فلسطینی ها این بخش از مسجد االقصی را 

جمعه گذشته پس از آنکه 16 سال بسته بود، بازگشایی کردند.
خبر دیگر از فلسطین آنکه، نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به جنوب 
قدس اش��غالی و همچنین کرانه باختری 15 فلس��طینی را بازداشت کردند. 
نظامیان رژیم صهیونیس��تی به منطقه ای در نزدیکی گ��ذرگاه »المزموریه« 
واقع در جنوب قدس اش��غالی یورش بردند. یک سازمان صهیونیست که در 
زمینه تخریب مس��جد االقصی فعالیت می کند در نشس��تی خواستار یورش 
گس��ترده یهودیان به مس��جد االقص��ی و مصالی باب الرحم��ه و تبدیل این 

مصلی به معبد یهودی شد.

رهبری که پسرش را به میدان نبرد فرستاد
در مس��تندی ک��ه تلویزیون رژیم صهیونیس��تی درباره  آس�یا دبیر کل ح��زب اهلل پخش ک��رد، اعتراف های جالبی در غ�رب 

خصوص سید حسن نصراهلل منتشر شده است. 
»ایهود اولمرت« نخس��ت وزیر پیش��ین رژیم صهیونیستی در این برنامه 
اعالم کرد: در دام رس��انه ای نصراهلل افتادیم و پخش س��خنرانی های وی در 
س��ال 2۰۰6، اشتباه بود؛ گویا وی وزیر خارجه و رئیس دولت ماست؛ همین 
موضوع به نصراهلل اجازه داد ش��ک در میان ما ایجاد کند. وی افزود: ش��یوه 
عقب نش��ینی آش��فته و بی هدف ما از لبنان در سال 2۰۰۰، اساس سخنرانی 
»خانه عنکبوت« نصراهلل بود. رژیم صهیونیس��تی در س��ال 2۰۰۰ در مقابل 
حزب اهلل به زانو در آمد و ناچار شد از بخش هایی از جنوب لبنان که در سال 

1982 آن را اشغال کرده بود، عقب نشینی کند. 
نص��راهلل مدت��ی قب��ل از آغاز جن��گ 33 روزه در س��ال 2۰۰6، در یک 
س��خنرانی اعالم کرد »اس��رائیل از خانه عنکبوت سس��ت تر است«. نصراهلل، 
رهبری نیس��ت که پسرش را به دانش��گاه های خارجی بفرستد، بلکه او را به 
میدان نبرد می فرستد. نصراهلل در سال 2۰۰۰ به عنوان شخصی که اشغالگر 
را از س��رزمینش بی��روت انداخت و به عنوان پیروز ب��زرگ، در برابر عرب ها 
ظاهر شد. نصراهلل بسیاری از شیوه های رسانه ای در انتشار صحنه های مبارزه 
را ابداع کرد و هیچ س��ازمانی به س��طحی که ح��زب اهلل در این زمینه به آن 

دست یافته، نرسیده است.
الزم به ذکر اس��ت این اعتراف��ات در حالی صورت می گی��رد که دیوید 
ساترفیلد معاون وزیر خارجه آمریکا در سفری از پیش اعالم نشده وارد لبنان 
شد و قرار است با مقامات عالیرتبه این کشور دیدار کند. وی در بدو ورود با 
وزرای وابس��ته به »القوات البنانیه« )نزدیک به 1۴ مارس(، »ویولت خیراهلل« 
وزیر مشاور در امور توانبخشی جوانان و زنان، »الیزابت ریچارد« سفیر آمریکا 
در بی��روت، »کریس رامبلینگ« س��فیر انگلیس در بیروت و »برنیل کاردل« 
هماهنگ کننده ویژه س��ازمان مل��ل دیدار کرد. منابع نزدی��ک به القوات به 

روزنامه االخبار گفتند، به دالیل امنیتی این سفر، از پیش اعالم نشد.

سعودی دست به دامان »تاد« شد
همزم��ان با ش��دت گرفتن شکس��ت س��عودی در برابر   لش مقاوم��ت مردم یمن، وزارت دف��اع آمریکا اعالم کرد که چ�����ا
ش��رکت »الکهید مارتین« در قراردادی به ارزش 9۴5 میلیون دالر س��امانه 

ضد موشکی »تاد« به عربستان سعودی می فروشد.
 وزارت دف��اع آمری��کا )پنتاگ��ون( در بیانی��ه ای اعالم کرد که ش��رکت 
تس��لیحاتی »الکهید مارتین« برنده رقابت برای قرارداد فروش س��امانه ضد 
موشکی »تاد« به عربستان سعودی شده است. پنتاگون در بیانیه خود ضمن 
اعالم ش��رکت »الکهید مارتین« به عنوان برنده قرارداد فروش س��امانه ضد 
موش��کی »تاد« به عربستان سعودی، ارزش این قرارداد را 9۴5 میلیون دالر 

اعالم کرده است.
 اوای��ل آذرم��اه بود که به رغم فش��ارهای برخی قانونگ��ذاران آمریکایی 
برای توقف فروش سالح به عربستان سعودی به دلیل احتمال دست داشتن 
ولی عهد س��عودی در ماجرای قتل »جمال خاش��قچی« و همچنین وضعیت 
ناگوار انس��انی در یم��ن، یک مق��ام وزارت خارجه ایاالت متح��ده از توافق 
واش��نگتن با ریاض برای فروش س��امانه های ضد موش��کی »تاد« خبر داده 
ب��ود. در همین حال وزیر خارجه آمریکا در یک س��خنرانی در ایالت »آیووا« 
ضمن اتهام زنی مجدد علیه ایران، به توانمندی موش��کی انصاراهلل یمن اذعان 
کرده اس��ت.  »مای��ک پومپئو« وزیر خارجه آمریکا در یک س��فری به ایالت 
»آیووا« و سخنرانی در یک دبیرستان، از مواضع جنگ طلبانه ائتالف متجاوز 
س��عودی-اماراتی دفاع کرد و ناخرس��ندی خود را از توان موش��کی انصاراهلل 

یمن ابراز داشت.
الزم به ذکر است سخنگوی نیروهای مسلح یمن: نقض آتش بس از سوی 
متجاوزان در الحدیده ش��امل شلیک 55 موش��ک و 532 راکت و 313 مورد 
تیراندازی بوده اس��ت وی افزود نقض آتش بس از سوی متجاوزان و مزدوران 
آنها در الحدیده شامل شلیک 55 موشک و 532 راکت و 313 مورد تیراندازی 
بوده است. همچنین در طول چهار روز گذشته جنگنده های متجاوز آمریکایی 

سعودی 6۴ بار استان های مختلف یمن را بمباران کردند. 

گروه فرادید   ویژه در اقدام��ی که بس��یاری آن گ�زارش 
طراحی فرانسه بر اتحادیه اروپا بویژه پس از خروج 
انگلی��س از این اتحادیه م��ی دانند، رئیس جمهور 
فرانس��ه برنامه جامع مورد نظر خود را با توجه به 
نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی اروپا و تحوالت 

این قاره منتشر کرد.
»امانوئل ماکرون«  برنامه ای را مطرح کرده که 
معتقد است از دموکراس��ی در اروپا حمایت خواهد 
کرد و ش��امل کنت��رل مرزها و اعم��ال جریمه های 
بیش��تر ب��رای ش��رکت هایی خواه��د ب��ود ک��ه به 
محیط زیس��ت آسیب می رس��انند یا تخلف مالیاتی 
دارند. این پیش��نهاد با توجه به تداوم قدرت گرفتن 
گروه ه��ای راس��ت گرا و ملی گرا )ناسیونالیس��ت ها( 
صورت می گیرد و از کشورهای اروپایی خواسته شده 

است  تا به نوعی »رنسانس اروپایی« روی آورند.
پیش��نهادهای اصل��ی ماکرون اینها هس��تند: 
ایجاد یک خبرگزاری برای حمایت از دموکراس��ی 
اروپا و رون��د  انتخابات در برابر حمالت س��ایبری 
و جلوگیری از انتش��ار اخبار جعلی که ممنوعیت 
حمایت ه��ای خارجی از احزاب سیاس��ی و ایجاد 
قوانینی که مانع از انتش��ار سخنان نفرت  پراکنانه 
و توام با خش��ونت در فضای مجازی می ش��ود هم 
در برنامه آن قرار داش��ته باش��د. ایجاد اصالحات 
در منطق��ه ش��نگن از جمل��ه تش��کیل پلی��س 
مرزی مش��ترک و دفتر اروپای��ی مهاجرت.کنترل 
س��ختگیرانه تر بر مرزهای خارجی اروپا و پیگیری 

سیاس��ت پذیرش پناهجویان. پیگی��ری رویکری 
مش��ابه سیاس��ت »آمریکا نخس��ت« که »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمری��کا آن را مطرح کرد و 
در همین راس��تا از فعالیت شرکت هایی که منافع 
راهب��ردی اروپا را تهدید می کنن��د هم جلوگیری 
ش��ود. مجازات و یا ممنوعیت فعالیت شرکت هایی 

که تخلف محیط زیس��تی ی��ا مالیاتی دارند و یا در 
زمینه حفاظت از اطالعات تخلف کردند. تش��کیل 
بان��ک آب وهوا اروپا تا به این وس��یله هزینه برای 

راه های زندگی پایدار تامین شود.
برای هر کش��وری یک »سپر اجتماعی« برای 
تمامی کارکنان اروپایی که دستمزد اندکی دارند، 

ش��کل گیرد. تمامی کش��ورها باید در »کنفرانس 
اروپا« که آخر سال برگزار می شود شرکت کنند تا 
به تغییرات گس��ترده در ساختار سیاسی پرداخته 
ش��ود و از ش��هروندان اروپایی خواسته شود که از 
اح��زاب افراط گرا و ناسیونالیس��ت حمایت نکنند. 
اروپا ب��ار دیگر در پی برگزیت )خ��روج بریتانیا از 
اتحادی��ه اروپ��ا( جایگاه خود را پی��دا کند. پیمان 
جدید دفاعی و امنیتی اروپا تا تعهدات کشورهای 
اروپایی را در هماهنگی با سازمان پیمان آتالنتیک 

شمالی )ناتو( تبیین کند. 
رئیس جمهور فرانس��ه که چندین ماه اس��ت 
به دلیل موج اعتراض ه��ای مردمی هدف انتقاد و 
فش��ار قرار دارد، هش��دار داد که انتخابات ماه می 
برای آینده قاره اروپا نقش��ی تعیی��ن کننده دارد. 
در فرانس��ه از اواسط نوامبر هزاران نفر از مخالفان 
دولت ماک��رون هر هفته تظاه��رات می کنند این 
تظاهرات ه��ا در آغ��از مس��المت آمیز بوده اند و با 
دخالت پلیس، درگیری ه��ای خیابانی را به دنبال 
داش��ته اند. در برخی از روزها شدت درگیری ها به 

حدی بود که تعدادی دچار نقص عضو شده اند.
دولت فرانسه قصد داشت در چارچوب سیاست 
تشویق عمومی به استفاده از خودروهای هیبریدی 
و کاهش خودروهای متکی به س��وخت فسیلی، از 
ابتدای س��ال آینده میالدی مالیات بر س��وخت را 
افزای��ش دهد، اما همین تصمی��م جرقه اعتراضات 
طبق��ه متوس��ط را زد. معترض��ان ماک��رون را که 
پیش از این ی��ک بانکدار بوده، به حمایت از طبقه 

ثروتمند متهم کرده و می گویند او سیاس��ت هایی 
را دنب��ال می کند ک��ه بانک های بزرگ فرانس��ه از 
آن نف��ع می برن��د. رئیس جمهور فرانس��ه در مورد 
برنامه اصالحات مدنظ��ر خود گفت که هرگز اروپا 
ت��ا این حد در مع��رض خطر قرار نگرفته اس��ت و 
افزود: »ملی گرایی هیچ  چیزی به ارمغان نمی آورد.

این پروژه ای مردود ش��ده است...ما نمی گذاریم که 
ناسیونالیست ها بدون هیچ راهکاری، از خشم مردم 
سوءاستفاده کنند.« کارشناسان این رویکرد ماکرون 
را گام نخس��ت وی برای موفقیت در انتخابات ماه 
می می دانند.قرار اس��ت انتخابات پارلمانی اروپا در 

روزهای 23 تا 26 ماه می برگزار شود.
وزی��ر دادگس��تری آلمان با انتش��ار پیامی در 
یکی از ش��بکه های اجتماع��ی از برنامه اصالحات 
اروپایی مورد نظر رئیس جمهور فرانس��ه اس��تقبال 
کرد. بارلی با تش��کر از برنامه ماکرون موس��وم به 
»رنس��انس اروپایی« گفت که اروپا نیازمند اتحاد 
اس��ت و باید قوی تر شود. اما در این میان بسیاری 
از کش��ورها تاکید دارند که ماکرون با این طرح به 
دنبال زمینه سازی برای برتری فرانسه بر اتحادیه 
اروپاس��ت بویژه اینکه با خروج انگلیس از اتحادیه 
و نیز وضعیت نه چندان مطلوب مرکل صدر اعظم 
آلم��ان در برابر رقبا، این امی��د برای پاریس ایجاد 
ش��ده که بتواند به عنوان قدرت برت��ر اروپا ایفای 
نقش داش��ته باش��د. بر این اس��اس بسیاری طرح 
ماکرون را نه اقدام برای حل بحران های اروپا بلکه 
رفتاری جاه طلبانه برای سلطه بر اروپا می دانند. 

فرانسه طرح سلطه بر اروپا را در سر می پروراند

رنسانس جاه طلبانه ماکرون

تنش��ها می��ان کاخ س��فید و  ن ا کنگ��ره آمریکا ه��ر روز ابعاد بح�����ر
گس��ترده تری می گی��رد چنانک��ه رئی��س مجلس 
نمایندگان آمریکا اعالم کرد در صورتی که ترامپ 
از ح��ق وت��وی خ��ود در خص��وص اع��الم حالت 
فوق العاده اس��تفاده کند، با او در کنگره، دادگاه و 

حتی انظار عمومی خواهد جنگید.
»نانس��ی پلوس��ی« رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا، در گفتگو با خبرنگاران اعالم کرد در صورتی 
که دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور قطعنامه  
نمایندگان علیه حالت فوق العاده ملی را وتو کند، با 

او در کنگره و دادگاه مقابله خواهد کرد. 
وی در این خصوص گف��ت: ما با او در کنگره 
می جنگی��م. ب��ا او در دادگاه می جنگیم و با او در 
انظ��ار عمومی هم می جنگی��م. کاری که او انجام 

می دهد اش��تباه اس��ت و جمهوری خواهان این را 
می دانند.

نانس��ی پلوس��ی در ادامه اف��زود: اعالم حالت 
فوق الع��اده ترام��پ نظام بررس��ی و تع��ادل ما را 
تضعیف می کند. س��ناتور های جمهوری خواه هم 
از ترامپ درخواس��ت کردند ک��ه این طرح را کنار 
بگ��ذارد، زی��را آن ها می دانند که ای��ن حالت فوق 
العاده قانون اساس��ی آمری��کا را تضعیف می کند. 
مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن در دست 
دموکراتهاس��ت هفته گذش��ته به همراه جمهوری 
خواه��ان در واکنش ب��ه اعالم حالت ف��وق العاده 
ترامپ در مرز مکزی��ک رأی گیری کرد و با 2۴5 
رأی موافق لغو این فرمان ترامپ را خواس��تار شد. 

این درحالیس��ت که ترامپ اع��الم کرد که چنین 
مصوب��ه ای را تحمل نخواهد کرد و در صورت لزوم 
از ح��ق وتوی خود اس��تفاده ک��رده و آن را باطل 
می کن��د. در همین حال برنی س��ندرز، س��ناتور 
دموکرات و نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری آتی 
آمریکا، با سرمایه گذاری روی آرای سیاه پوستان در 
سودای راهیابی به کاخ سفید است. او در شعار های 
انتخابات��ی اش می گوید باید آمری��کا را از حرص و 
دروغ و نفرت پاکس��ازی ک��رد. او می گوید باید به 
نژادپرستی، نگرش های جنسیتی، بیگانه ستیزی و 
تعصب دینی در فضای سیاس��ی آمریکا پایان داد. 
سندرز روز گذش��ته در پنجاه و چهارمین سالروز 
رویداد موس��وم به »یکش��نبه خونین« به منطقه 

س��الما در آالباما رفت که یکی از کانون های اصلی 
سیاه پوستان آمریکا است. از سوی دیگر نمایندگان 
مجلس سنای آمریکا از اینکه دولت ترامپ قصدی 
برای مس��ئول شناختن عربستان در ارتباط با ترور 
جم��ال خاش��قجی، روزنامه نگار منتقد س��عودی 

ندارد، ابراز ناخرسندی کردند.
در نقطه مقابل سخنگوی کاخ سفید تحقیقات 
گس��ترده جدید دموکرات ها درب��اره دولت دونالد 
ترامپ را به ش��دت محکوم کرد و آن را ش��رم آور 
خواند. س��ارا سندرز، س��خنگوی کاخ سفید، اقدام 
جرال��د ندل��ر، رئیس دموک��رات کمیت��ه قضایی 
مجل��س، را مبنی بر آغاز »رس��یدگی خفت بار و 
تحقیرآمی��ز« به اتهاماتی که بن��ا به گفته او پیش 
از ای��ن رابرت مولر و کنگ��ره به آن پرداخته اند، به 
ش��دت محکوم کرد. سندرز در این خصوص گفت: 

»ندل��ر و هم حزبی های او ای��ن تحقیقات بی هدف 
را آغاز کرده اند؛ چون وحش��ت زده اند و می ترسند 
که داس��تان تبانی با روس که دو س��ال است آن 
را س��رداده اند دارد دروغ از آب درمی آید. تهدید و 
سوء استفاده آن ها از شهروندان آمریکایی شرم آور 
اس��ت«. آغاز تحقیقات کمیته امور قضایی مجلس 
نمایندگان آمریکا درباره تخلفات و فساد احتمالی 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور این کشور، با واکنش 
تند سخنگوی کاخ سفید و همچنین خود او مواجه 
ش��ده است.  »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
در اولی��ن واکنش به اعالم آغ��از تحقیقات کمیته 
ام��ور قضایی مجل��س نمایندگان درباره فس��اد و 
تخلفات احتمالی او، در یک مراس��م در کاخ سفید 
ضمن اعالم همکاری ب��ا کمیته مذکور، تحقیقات 

درباره این موضوع را »حقه بازی« توصیف کرد.

اوج گیری جدال کاخ سفید و کنگره 


