
گزارش

س��رکوب همچنان اص��ل اول دولتمردان آمری��کا در قبال 
اعتراض��ات مردمی به تبعیض نژادی سیس��تماتیک حاکم 
بر آمریکاس��ت چنانک��ه رئیس جمهور آمریکا با تش��کر از 
مشت آهنین گارد ملی در س��رکوب معترضان مدعی شد 

اعتراضات به ویژه در سطح پایتخت کم رنگ شده است.
دونال��د ترامپ رئیس جمهور آمری��کا باز هم به طور ضمنی 
از توس��ل به مش��ت آهنی��ن ب��رای س��رکوب اعتراضات 
مردمی اس��تقبال کرد و در پیامی توئیت��ری از گارد ملی، 
سرویس های جاسوس��ی و پلیس واشنگتن دی-سی برای 
آنچ��ه به زعم وی برقراری نظم و قانون در پایتخت اس��ت، 
قدردانی کرد.وی همچنی��ن در تالش برای کوچک نمایی 
حض��ور مردم در صحن��ه اعتراضات پایتخت، مدعی ش��د: 
جمعیتی که در واش��نگتن دی-س��ی گرد آمد، به مراتب 
کوچک تر از آنچه پیش بینی می شد؛ بود.این ادعای ترامپ 
در حالی مطرح می ش��ود که روز گذش��ته، پایتخت آمریکا 
صحنه حضور دس��ت کم ۱۰ ه��زار نف��ر از مردمی بود که 
در اعتراض به قتل »جورج فلوید« سیاه پوس��ت به دس��ت 
پلیس نژادپرس��ت آمریکا، به خیابان ها آمده بودند. در این 
میان، ترامپ از اتهام زنی به رس��انه ها نیز غافل نشد و گفت 
شبکه هایی چون »سی ان ان« و »ام اس دی ان سی« هرچه از 
دست شان برآید برای تحریک جمعیت انجام می دهند حال 

آنکه خوشبختانه مخاطبان اندکی دارند.
ترامپ در حالی اعتراضات واش��نگتن دی-سی را کمرنگ 
جلوه می دهد که طی چند روز گذشته، بر ارتفاع حصارهای 
محافظ کاخ س��فید افزوده ش��ده و او دائ��م تهدید می کند 
چنانچ��ه اوض��اع به حال ع��ادی برنگ��ردد، از توس��ل به 
ارتش برای س��رکوب مردم ابایی ندارد. همزمان، بس��یاری 
از مقام��ات س��ابق و فعلی دولت واش��نگتن درباره عقالنی 
بودن ادعای توس��ل به نیروی نظامی اب��راز تردید کرده اند 
که از آن میان می توان به »جیمز متیس« وزیر دفاع سابق 
و »مارک اس��پر« وزیر دفاع فعلی دولت واش��نگتن اش��اره 
کرد.قتل وحش��یانه »جورج فلوید« ش��هروند سیاه پوست 
آمریکایی به دس��ت یک افس��ر پلیس س��فید پوس��ت که 

منجر به اعتراضات گس��ترده در سراسر ایاالت متحده شده 
اس��ت بار دیگر موضوع تبعیض نژادی و شکاف میان سفید 
پوستان و سیاه پوستان را در این کشور دامن زده است. در 
کنار قتل جورج فلوید، تعداد تلفات بیش��تر س��یاه پوستان 
در بحران پاندمی ویروس کرونا توجه به نابرابریهای مداوم 
در کسب ثروت، درآمد و مسائل مربوط به خدمات درمانی 

و بهداش��تی در آمریکا را بیش از پیش به خود جلب کرده 
است.  براساس گزارس شبکه سی ان ان، »والری ویلسون« 
مدی��ر برنامه نژادی، قوم��ی و اقتصاد در موسس��ه اقتصاد 
سیاسی آمریکا می گوید، »این نابرابری ها نتیجه سیاستهای 
آمریکا در طول تاریخ اس��ت که سیاه پوستان آمریکایی را 
محروم و استثمار کرده است.«  دونالد ترامپ رئیس جمهور 

آمری��کا در پیام های توئیتری تازه درب��اره ادامه اعتراضات 
علیه تبعیض نژادی در این کشور، دو رسانه آمریکایی را به 

تحریک کردن معترضان متهم کرد.
دهه��ا هزار نف��ر از مردم آمریکا در اعتراض به خش��ونت و 
تبعیض نژادی در اعتراضات سراس��ری این کش��ور حضور 
یافتند و پایتخت ایاالت متحده ش��اهد بزرگترین جمعیت 
معترضان بود. معترضان حاضر در یونیون پارک پالکاردهایی 
را به دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود: »زندگی 
سیاهپوس��تان اهمی��ت دارد« و »بی عدالت��ی در هرجایی 
تهدیدی برای عدالت در همه جا است«.پرستاران، پزشکان 
و سایر کارکنان بخش بهداشت و درمان آمریکا نیز اعتراض 
خود به خش��ونت پلیس این کش��ور را نشان دادند. در این 
میان در ادامه سیاس��ت فرافکنی، وزیر امور خارجه آمریکا، 
سیاس��ت چین در قبال هنگ کنگ را با اقدامات نازی های 
آلم��ان در دوران جنگ جهانی دوم مقایس��ه کرده اس��ت. 
مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا شنبه در مصاحبه با 
دیلی کالر گفت: وعده هایی که حزب کمونیس��ت چین در 
پیمان خود ب��ا بریتانیا داده بود، هنگام تصمیم گیری برای 
ان��کار آزادی های مردم هنگ کنگ ک��ه به آن ها وعده داده 
شده بود زیر پا گذاشتند و این ها مشابه برخی از وعده هایی 
بود که وقتی آلمان در برابر س��ایر اروپا پیش��روی می کرد، 
زیر پا گذاش��ت. الزم به ذکر اس��ت ده ها نفر از مردم هنگ 
کنگ امروز یکش��نبه در اعتراض به خشونت  پلیس آمریکا 
و قت��ل »جورج فلوید«، در مقابل کنس��ولگری واش��نگتن 
تجمع کردند. هزاران نفر از مردم کانادا در شهر تورنتو، در 
محکومیت قتل نژادپرس��تانه »جورج فلوید« شهروند سیاه 

پوست آمریکایی تجمع اعتراضی برگزار کردند.
به نوش��ته اسپوتنیک، ش��بکه تلویزیونی سی بی سی کانادا 
تصاوی��ر و فیلم هایی از تجم��ع اعتراضی ش��هر تورنتو در 
محکومیت قتل نژادپرس��تانه »جورج فلوید« منتش��ر کرد. 
م��ردم کانادا پیش از این هم در محکومیت خش��ونت های 
نژادپرس��تانه در آمریکا و قتل جورج فلوید تظاهرات کرده 

بودند.
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ح��زب اهلل لبن��ان، گروه ه��ا و ش��خصیت های 
مختلف فلس��طینی درگذشت دبیرکل پیشین 
جهاد اس��المی فلس��طین را تس��لیت گفتند 
و اع��الم کردند، وی هم��واره در خط جهاد و 

مقاومت ثابت قدم بود.
 »رمضان عبداهلل شلح« دبیرکل پیشین جنبش 
جهاد اسالمی فلسطین که از سال ۱۹۹۵ این 
سمت را بر عهده داش��ت و در سال ۲۰۱۸ به 
دلیل بیماری آن را به »زیاد الَنّخاله« سپرد، در 

سن ۶۲ سالگی درگذشت.
گروه های و شخصیت های مختلف در پیام هایی 
درگذش��ت رمض��ان عبداهلل را تس��لیت گفتند. 
جنب��ش حماس در پیام تس��لیت خود، رمضان 
عب��داهلل را از بزرگان جه��اد و مقاومت خواند و 
گفت: وی اسوه ای در صبر و صالبت و سخن حق 
و اسطوره جهاد و دعوت به خدا بود که به خاطر 
اسالم و مسأله فلسطین کار می کرد. جنبش فتح 
هم درگذشت رمضان عبداهلل شلح را به امت های 
عربی و اس��المی و تمام آزادگان جهان تسلیت 
گفت.»اس��عد ابوش��ریعه« )ابوالش��یخ( دبیرکل 
جنب��ش مجاهدین و اعضای دفتر این جنبش و 
تم��ام کادر آن هم درگذش��ت رمضان عبداهلل را 

به خانواده وی و جنبش جهاد اس��المی تسلیت 
گفتند و او را ی��ک فرمانده بزرگ ملی خواندند.
جنبش مجاهدین ادامه داد، رمضان عبداهلل پس 
از یک زندگی سرشار از جهاد و دفاع از فلسطین 

و پس از نبردی طوالنی با بیماری درگذشت.
»زیاد النخال��ه« دبیرکل فعل��ی جنبش جهاد 
اسالمی فلسطین درگذش��ت رمضان عبداهلل را 
به ملت فلسطین و امت عربی و اسالمی تسلیت 
گفت.جنبش جهاد اسالمی فلسطین در بیانیه ای 
که نس��خه ای از آن در اختیار خبرگزاری مهر 
قرار گرفت، درگذشت دبیرکل سابق این جنبش 
را تس��لیت گفت و وی را م��رد عمل و مقاومت 
توصیف کرد.در این بیانیه آمده اس��ت: جنبش 

جهاد اسالمی فلسطین با اندوه فراوان درگذشت 
برادر مجاهد دکتر رمضان عبداهلل شلح دبیرکل 
س��ابق این جنبش را پ��س از مدت ها بیماری 
مزمن اعالم می نماید و ای��ن ضایعه را به مردم 
فلسطین تس��لیت عرض می کند.در این بیانیه 
اعالم شده است: او که از ابتدای تاسیس جنبش 
جهاد اس��المی فلس��طین نامش را با مبارزه و 
مواضع ملی ش��جاعانه و هدایت این جنبش به 
یاد می آوریم و بیش از ۲۰ سال با افتخار و عزت 
رهبریت این جنبش را عهده دار بود. او پرچمدار 
این جنبش در سخن و عمل و مرد مقاومت بود. 
»محمود عباس« رئیس تش��کیالت خودگردن 
ضمن تس��لیت اع��الم کرد: ما یک ش��خصیت 
ملی بزرگ را از دس��ت دادیم.»اسماعیل هنیه« 
رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس اعالم کرد، 
فلسطین و امت اسالم امروز یک فرمانده مجاهد 
که پرچم مقاومت را به دست داشت و جنبشی 
بزرگ از جنبش های مقاومت و جهاد  را رهبری 
می کرد، از دست داد.وی افزود، رمضان عبداهلل 
در بطن مقاومت و انتفاضه انقالب در س��رزمین 
فلس��طین زاده ش��د و پرچم آن را در داخل و 

خارج فلسطین به دست داشت.

پیام  تسلیت حزب  هللا و گروه های فلسطینی در پی درگذشت دبیرکل پیشین جهاد اسالمی

تجدید پیمان با مردی از جنس مقاومت 

همزمان با اقدامات آش��کار مقامات آمریکایی 
ک��ه بحران امنیت��ی و اقتص��ادی در لبنان را 
یک راهبرد اصلی در قبال این کش��ور معرفی 
می کنند، در پی انتش��ار ویدئویی از شعارهای 
اهانت آمی��ز ع��ده ای از آش��وبگران در لبنان، 
جنبش ح��زب اهلل بیانی��ه ای ص��ادر و درباره 

فتنه انگیزی در این کشور هشدار داد.
 جنبش حزب اهلل لبنان در بیانیه ای در واکنش به انتش��ار 
فیلمی در ش��بکه های اجتماعی و س��ر دادن ش��عارهای 
اهانت آمیز علیه همس��ران پیامبر اکرم )ص(، درباره عوامل 
فتنه در این کش��ور و سوءاس��تفاده کنندگان از آن هشدار 
داد.در این بیانیه آمده است که شعارهای اهانت آمیز برخی 
اف��راد مردود و محکوم اس��ت و مطلقا بیانگ��ر ارزش های 
اخالقی و دینی عموم مؤمنان و مسلمانان نیست.حزب اهلل 
همچنین به موضع ش��رعی و دینی حضرت آیت اهلل سید 
علی خامنه ای رهبر انقالب اسالمی ایران و فتوای ایشان در 
خصوص حرام بودن اهانت به همس��ران پیامبر اکرم )ص( 
و عموم مقدسات اس��الم اشاره کرد.این جنبش همچنین 
در بیانیه خود درباره عامالن فتنه و سوء استفاده کنندگان 

از آن و تمامی ترویج  دهندگان فتنه هش��دار داد 
و تأکی��د کرد که با هر آنچ��ه که به ایجاد تفرقه، 
اختالف افکنی، تنش مذهب��ی، طائفه ای و دینی 
منجر شود، مخالف هستیم. رسانه های لبنانی از 
درگیری بین نیروهای امنیتی با کس��انی که در 
صدد ایجاد آشوب جدید در لبنان بودند خبر داد.

از س��وی دیگر نخس��ت وزی��ر لبن��ان هرگونه 
اهانت به نمادهای م��ورد احترام مذاهب را محکوم کرد 
و خواس��تار هوشیاری شهروندان کشورش در این زمینه 
شد.حسان دیاب در حساب توئیتری خود نوشت، نخست 
وزیری هرگونه ش��عار فرقه ای و مذهب��ی به ویژه علیه 
عایشه همسر پیامبر  اسالم )ص( را به شدت محکوم می 
کند. وی از تمامی لبنانی ها و رهبران سیاسی و معنوی 
آنان خواس��ت در این زمینه هوش��یار باشند و  با درایت 
رفتار کنند. همچنین نبیه ب��ری« رئیس پارلمان لبنان 
در واکنش به اتفاقات اخیر بیروت و برخی مناطق دیگر 
لبن��ان که بو و رنگ فرقه ای- مذهبی گرفت، اعالم کرد، 
فتن��ه بار دیگر برای »ت��رور وطن، وحدت ملی و آرامش 

داخلی« پدیدار شده و بدتر از قتل است. 

هشدار حزب هللا درباره عامالن فتنه 

همزم��ان ب��ا تح��رکات آمریکا ب��رای تحمیل 
خواس��ته هایش به بغداد، س��خنگوی رس��می 
جنبش النجباء عراق درباره هرگونه امتیازدهی 
به واش��نگتن در مذاکرات فرارو از سوی بغداد 

هشدار داد.
»نصر الش��مری« معاون دبیرکل و س��خنگوی 
رس��می جنبش »النجباء« عراق به زمزمه های 

موجود مبنی بر تالش ه��ای آمریکا برای باقی ماندن در 
ع��راق و دور زدن ط��رح مصوب پارلم��ان مبنی بر لزوم 
خروج از این کش��ور، طی پستی در توئیتر واکنش نشان 
داد. وی نوش��ت: هرگونه مذاکراتی که در رأس بندهای 
آن، تصمی��م ملت عراق و پارلم��ان و دولت آن مبنی بر 
عقب نش��ینی کامل و فوری )کلی��ه نیروهای خارجی( از 
سراس��ر عراق نباش��د، باطل و غیرالزام آور و غیر قانونی 
اس��ت و ما آن را تحت هر ش��رایطی که باشد و از سوی 
هر کس که می خواهد صادر شود، به رسمیت نخواهیم 
شناخت. این در حالی است که قرار است، مذاکرات میان 
بغداد و واش��نگتن در نیمه های ماه جاری میالدی آغاز 
ش��ود و برخی منابع می گویند که این مذاکرات در واقع 

گفت و گ��وی راهبردی عراق و آمریکا در س��ه 
مح��ور و در واقع، تغییر کیفی��ت و نحوه ادامه 
حضور آمریکا در این کش��ور است که عبارتند 
از : حمای��ت نظامی آمریکا از عراق در مقابله با 
بقایای داعش، تعهد به محافظت از تأسیس��ات 
خارج��ی فعال در عراق ، حمایت بهداش��تی و 

درمانی از بیماران مبتال به کرونا.
 از س��وی دیگر نماینده ائت��الف دوله القانون گزینه های 
ثابت عراق در مذاکرات فرارو با واشنگتن را مشخص کرد 
و درباره فش��ارهای آمریکا ب��رای دور زدن طرح مصوب 
پارلم��ان عراق مبنی ب��ر اخراج نظامی��ان خارجی ابراز 
نگرانی کرد.»کاطع الرکابی« عض��و ائتالف دوله القانون 
در پارلم��ان عراق درباره مذاکرات ماه جاری دولت عراق 
با آمریکا گفت که گزینه های عراق در این این مذاکرات 

مشخص و ثابت است.
وی تصریح ک��رد: گزینه های ع��راق در مذاکرات آتی با 
آمری��کا که انتظار می رود نیمه م��اه جاری میالدی آغاز 
شود، ثابت است و ش��امل احترام به وحدت و حاکمیت 

کشور و استقالل آن است و نظر عراق محترم است. 

رمزگشایی نجبا از زمینه های ابطال مذاکرات بغداد- واشنگتن 

جانسون روی خط بحران 
بر اساس سه نظرسنجی جدید در انگلیس، نحوه مدیریت شیوع ویروس 
کرونا در انگلیس موجب افت محبوبیت »بوریس جانسون« نخست وزیر 
این کشور شده است. بیشترین افزایش نارضایتی از عملکرد جانسون در 
نظرسنجی موسسه »ِسرویشن« مشهود است که طبق نتایج آن حمایت 
از حزب محافظه کار با ۴ درصد کاهش به ۴۱ درصد رس��یده اس��ت. در 
مقابل، بر اس��اس نتایج این نظرس��نجی  که ۲۲ تا ۲۶ می )۲ تا ۶ خرداد( 
برگزار ش��د، میزان محبوبیت حزب کارگر انگلیس به رهبری »کر اس��تارمر« با 
۵ درصد افزایش، به ۳۹ درصد رس��یده اس��ت. همچنین نظرس��نجی موسسات 
»آپینیوم« و »دلتاپُل« که  ۴ و ۵ ژوئن برگزار شد نشان می دهد محبوبیت حزب 
محافظه کار تنها ۳ درصد بیش��تر از حزب کارگر است. ۴۷ درصد از انگلیسی ها 
با نحوه مدیریت شیوع کرونا در کشور از سوی دولت مخالف هستند و در مقابل 

۳۴ درصد مدیریت دولت جانسون را قابل قبول می دانند.

کوبا تحریم های آمریکا علیه سوریه را محکوم کرد
کوبا اقدامات اجباری آمریکا علیه سوریه از جمله قانون موسوم به "سزار" 
را به ش��دت محکوم کرده و ای��ن اقدامات را نقض جدی کنوانس��یون 

سازمان ملل دانست.
برون��و رودریگز، وزی��ر خارجه کوبا در توییتی نوش��ت: با ش��دیدترین 
لح��ن تحریم های آمریکا علیه س��وریه و اجرای قانون س��زار را محکوم 
می کنم. وی تأکید کرد، این اقدامات نقض آش��کار کنوانسیون سازمان ملل، 
قوانین بین المللی و حقوق بش��ر اس��ت و بر بازسازی سوریه پس از ۹ سال جنگ 
تروریستی و در سایه شیوع ویروس کرونا تأثیر می گذارد. معاون وزیر خارجه کوبا 
هم در تماس تلفنی با ادریس میا، س��فیر سوریه در کوبا اقدامات اجباری آمریکا 
و قانون س��زار را محکوم و اعالم کرد، کش��ورش از س��وریه در محافل بین المللی 
هم��واره حمایت می کند. پیش از این رئی��س جمهوری آمریکا تصمیم به تمدید 

تحریم های یکجانبه علیه سوریه برای یک سال دیگر گرفته بود.

توضیح ماس درباره خروج نیروهای آمریکایی 
»هایکو م��اس« وزیر امور خارج��ه آلمان در توضی��ح کاهش نیروهای 
آمریکایی از این کش��ور گفت، روابط برلین و واش��نگتن پیچیده است. 
ماس در مصاحبه با یک روزنام��ه آلمانی گفت: »قدردان همکاری های 
انجام ش��ده با آمریکا ظرف چند دهه گذشته هستیم. این ]همکاری ها[ 
به س��ود هردو کشور اس��ت«. وزیر امور خارجه آلمان ضمن ابراز تأسف 
بابت خروج بخشی از نیروهای آمریکایی از این کشور گفت روابط دو کشور 
با مش��کالتی مواجه است و »ما ش��رکای نزدیکی در اتحاد فرا آتالنتیک هستیم 
اما ]روابط ما[ پیچیده اس��ت«. مقام های آمریکایی به وال اس��تریت ژورنال گفتند 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا با صدور دس��توری خواستار کاهش ۹۵۰۰ 
نف��ری نیروهای آمریکا در آلمان ش��ده اس��ت. در حال حاض��ر ۳۴۵۰۰ نظامی 
آمریکایی در این کش��ور اروپایی اس��تقرار دارند. گفته می شود دولت آمریکا، به 
آلمان درباره تصمیم خود به منظور کاهش سربازان آمریکایی خبر نداده است. 

سرکوب تنها گزینه دولتمردان آمریکا در برابر اعتراضات ضد نژاد پرستی است 

تشکر ترامپ از مشت آهنین 
گارد ملی 

یک خروج ناگهانی 

فرامرز اصغری 

در اقدامی ناگهانی ترامپ دس��تور خروج بخش��ی از 
نیروه��ای آمریکای��ی از آلمان را اع��الم کرد. ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا با صدور دس��توری خواس��تار 
کاهش ۹۵۰۰ نفری نیروهای آمریکا در آلمان ش��ده 
است. در حال حاضر ۳۴۵۰۰ نظامی آمریکایی در این 
کشور اروپایی استقرار دارند.  این اقدام از سوی ترامپ 
در حالی ص��ورت گرفت که هایکو م��اس وزیر امور 
خارج��ه آلمان در توضیح کاهش نیروهای آمریکایی 
از این کشور گفت، روابط برلین و واشنگتن پیچیده 
اس��ت. نکته مهم آنکه وزیر امور خارجه آلمان ضمن 
ابراز تأسف بابت خروج بخشی از نیروهای آمریکایی 
از این کشور گفت روابط دو کشور با مشکالتی مواجه 
اس��ت و ما ش��رکای نزدیکی در اتحاد فرا آتالنتیک 

هستیم اما ]روابط ما[ پیچیده است. 
نکته مهم دیگر آنکه گفته می شود دولت آمریکا، به 
آلمان درباره تصمیم خود به منظور کاهش سربازان 
آمریکایی خبر نداده اس��ت که خ��ود بیانگر نکاتی 

قابل تامل در باب اقدام ترامپ است. 
حال این س��وال مطرح می شود که چرا آمریکا چنین 
اقدامی صورت داده و چه اهدافی را در ورای آن دنباال 
می کند؟ هر چند که بخش��ی از این اقدام را می توان 
ناش��ی از اقدامات انتخاباتی ترامپ دانست که تالش 
دارد تا تعهدپذیری خود را به نمایش گذارد. وی که از 
یک سو ادعای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان 
را مطرح کرده با طرح کاهش نیروها در آلمان و برخی 
کشورهای اروپایی سعی دارد تا چنان وانمود سازد که 
به دنبال تحقق وعده های انتخاباتی است تا با این حربه 
ش��اید بتواند از تبعات منفی انتخاباتی ناتوانی اش در 
مدیریت بحران کرونا و نیز نژادپرس��تی سیستماتیک 
حاکم بر آمریکا بکاهد. در کنار این مس��ئله اختالفات 
میان آمریکا و متحدانش نیز امری قابل توجه اس��ت. 
حقیقت آن است که آمریکا در حوزه اقتصادی، سیاسی 
و امنیتی با متحدانش نیز با چالش مواجه شده است. 
بخشی از این چالش را در جنگ اقتصادی میان اروپا 
و آمریکا می توان مشاهده کرد بگونه ای که ترامپ بارها 
اروپا را تهدید به افزایش تعرفه های واردات کرده است. 
اما بعد دیگر این چالش ها در حوزه امنیتی و مطالبات 
آمریکا برای افزایش سهم کشورهای اروپایی در بودجه 
ناتو صورت می گیرد. آمریکا با سهم خواهی از اعضای ناتو 
و کشورهایی که با آمریکا پیمان نظامی دارند به دنبال 
کاهش هزینه هایش و سرکیس��ه کردن کشورهاست. 
رون��دی که در قبال کره جنوبی و ژاپن اجرا و در اروپا 
نیز پیگیری می کند. این امر زمانی آشکارتر می شود که  
ریچارد گرنل، س��فیر سابق آمریکا در آلمان که اخیراً 
از سمتش اس��تعفا کرد با مطرح کردن این گالیه که 
دولت آلمان به ان��دازه کافی برای بودجه نظامی خود 
هزینه نمی کند خواس��تار کاهش نظامیان آمریکا در 
این کشور اروپایی شده بود. در مجموع می توان گفت 
که این اقدام ترام��پ با هر هدفی که صورت گرفته 
باش��د بیانگر افول جایگاهی جهانی آمریکا و کاهش 
اعتب��ارش حتی در میان متحدان س��نتی اش در دو 
سوی آتالنتیک است که نزدیک تر شدن پایان رویای 

هژمونی آمریکا را به همراه دارد. 

یادداشت


