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  گزارش  2

   خبر

سخنگوی وزارت خارجه: 
سند همکاری های ایران-چین

افتخار  آمیز است
س�خنگوی  وزارت امور خارج�ه کش�ورمان ب�ا رد انتقاداتی که 
برخ�ی اف�راد ب�ه س�ند همکاری ه�ای جام�ع و راهب�ردی 
ای�ران و چی�ن وارد کرده ان�د، تصری�ح ک�رد: ای�ن س�ند در 
راس�تای مناف�ع دو کش�ور و س�ندی افتخارآمی�ز اس�ت. 
عباس موس��وی روز دو     شنبه در نشس��ت خبری ، در پاس��خ به برخی 
اظهارنظر     ها در مورد سند همکاری های 25 ساله ایران و چین و برخی 
گمانه زنی      هایی که در این ارتباط مطرح شده است، گفت:» این موضوع، 
موضوع جدیدی نیست و در سفر رئیس جمهور چین به ایران توافق شد 
که دو کشور در راستای گسترش همکاری های راهبردی و جامع خود 
سندی را در این زمینه تهیه و تدوین کنند. پیش نویس این سند آماده 
شده و باید در دو کشور نهایی شود.« وی افزود: »من گمانه زنی      هایی را 
که در این زمینه مطرح می شود، رد می کنم هیچ کدام از مطالبی که در 
رسانه      ها یا توسط برخی افراد در این مورد مطرح شده واقعیت ندارد.« 
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: »طبیعی است که همکاری های 
راهبردی دو کشور دشمنانی داشته باشد و آنها بخواهند دست به تخریب 
این روابط بزنند. این سند، سندی افتخارآمیز است که به نفع منافع دو 
کشور است«. موسوی در مورد دیدگاه ایران در خصوص اتفاقات اخیر در 
عراق از جمله بازداشت چند تن از نیروهای حشدالشعبی در این کشور 
ادامه داد: مس��ائلی که در عراق اتفاق می افتد مربوط به خود این کشور 
است و جمهوری اسالمی ایران بنا نداشته و ندارد که در امور داخلی عراق 
دخالت کند و در مورد مس��ائلی اظهارنظر کند که به ما ارتباطی ندارد. 
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در عین حال خاطر نشان کرد: 
حشدالشعبی یک گروه مردمی اس��ت که با تبعیت از دستور مرجعیت 
تشکیل ش��د و اکنون به یک نیروی نظامی تبدیل شده است.  موسوی 
درباره موضع سه کشور اروپایی عضو برجام بعد از قطعنامه شورای حکام 
گفت:» ما مواضعی را که اروپایی      ها اخی��راً در مورد موضوعات مختلف 
می گیرند نمی پسندیم و مواضع آنها را یک مواضع مذبذبانه می دانیم.« 
س��خنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: آنها در حالی که عضو برجام 
هستند و ادعا می کنند که می خواهند برجام را حفظ کنند، اقداماتی را 
انجام می دهند که خالف روح برجام است. آنها بانی قطعنامه ای می شوند 

که جمهوری اسالمی ایران واکنش شدیدی به آن نشان داد. 
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 درخواست تحقیقات بین المللی  درباره جنایات حفتر
فائز السراج، نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی در پیامی به دیوان کیفری 
بین المللی، از این دیوان خواست که هرچه سریع تر یک تیم بین المللی 
را برای انجام تحقیقات درباره جنایات نیروهای تحت امر خلیفه حفتر، 
فرمانده ارتش ملی لیبی به این کشور اعزام کند. به گزارش شبکه روسیا 
الیوم، السراج در این پیام متعهد به اتخاذ تمامی تدابیر الزم و کمک به 
تیم مذکور شد و تأکید کرد: مصونیت از مجازات، نیروهای حفتر را به 
ارتکاب جنایت بیشتر به شکل وحشیانه تشویق کرد که پس از جنایات 
نازی      ها و پاکس��ازی نژادی در رواندا و بوس��نی و هرزگوین بی سابقه 
بوده اس��ت. وی در ادامه افزود: حمالت هوایی نیروه��ای حفتر علیه 
غیرنظامیان، فرودگاه      ها و مراکز نگهداری مهاجران، جنایت جنگی و 

جنایت علیه بشریت است. 
-----------------------------------------------------

 جانسون: وضعیت کرونا در انگلیس فاجعه است
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس روز دو     شنبه گفت، وضعیت شیوع 
ویروس کرونا در این کشور یک فاجعه است. به نوشته روزنامه گاردین، 
جانسون گفت:»شیوع کرونا یک فاجعه بوده، منظورم این است که برای 
این کشور یک کابوس مطلق بوده و کشور ما ش��وکی عمیق را تجربه 
کرده است«. نخست وزیر انگلیس درخصوص تقاضای مطرح شده برای 
تحقیق درباره عملکرد دولت در مقابله با ویروس کرونا گفت بسیاری 
جهت بررسی این که »کجای کار ایراد داشته و از چه زمانی ]این اشکال 
به وجود آمده است[ « رنج بسیاری کش��یده اند و جان خود را از دست 
داده اند. وی افزود: »من کاماًل این )درخواس��ت( را درک می کنم. فکر 
می کنم اکنون زمان مناسبی برای آن نباشد...  زمانی که همه به شدت 
خسته و درمانده هستند، فکر نمی کنم زمان آن باشد که وقت زیادی را 
صرف تمام آن چیز     ها )تحقیقات( کنیم. اما در تمام این مدت در حال 

درس گرفتن هستیم.«
-----------------------------------------------------

حشدالشعبی: غرب و اعراب دنبال انتقام جویی هستند
علی الحسینی، از رهبران حشدالشعبی کشورهای غربی و عربی حوزه 
خلیج فارس را به تالش برای انتقام گرفتن از حشدالش��عبی از طریق 
انتشار شایعه      ها و ایجاد فتنه میان عراقی      ها متهم کرد. علی الحسینی 
به خبرگزاری المعلومه گفت: امریکا و هم پیمانان غربی و عربی اش در 
ش��ورای همکاری خلیج فارس دنبال انتقام گرفتن از حشدالش��عبی 
هستند به این دلیل که طرح های شان برای ایجاد دودستگی در عراق 
را ناکام گذاشته و توانس��ت داعش را که ساخته دست آنهاست به رغم 
حمایت مالی و تسلیحاتی شکست بدهد. وی افزود: طی روزهای گذشته 
جنگ رسانه ای واضح کش��ورهای غربی و عربی علیه حشدالشعبی از 
طریق پیام های نادرست رسانه ای و انتشار شایعه      ها و ایجاد فتنه با هدف 

توهین به فرماندهان و نیروهای حشدالشعبی برمال شد. 

وزیر فلسطینی:
امریکا برای اجرای طرح اشغال

چراغ سبز نشان داده است
 همزم�ان با س�فر نماینده وی�ژه امری�کا در مذاکرات س�ازش به 
سرزمین های اشغالی برای دیدار با سران صهیونیست ، وزیر توسعه 
اجتماعی و عضو کمیته اجرایی س�ازمان آزادیبخش فلسطین با 
اشاره به چراغ سبز امریکا به رژیم صهیونیستی برای اشغال کرانه 
باختری، تأکید کرد که اش�غال این منطقه، بخشی از معامله قرن 
اس�ت. در همین حال نخست وزیر رژیم صهیونیس�تی با تأکید بر 
تصمیم خود برای اجرای طرح اش�غال 30 درصدی کرانه باختری، 
مدعی شد که آماده نشستن بر سر میز مذاکره با فلسطینی    ها است. 
»احمد مجدالنی« وزیر توسعه اجتماعی و عضو کمیته اجرایی سازمان 
آزادیبخش فلسطین )ساف( در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی با بیان اینکه 
امریکا برای الحاق کرانه باختری اشغالی، به اسرائیل چراغ سبز نشان داده 
است، گفت: اظهارات دولت امریکا درباره عملیات الحاق بخشی از معامله 
قرن امریکایی است.  مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا اخیراً ادعا کرد که 
»مسئله اشغال کرانه باختری، به اسرائیل واگذار شده و گسترش حاکمیت 

خود، تصمیمی است که باید اسرائیلی   ها اتخاذ کنند.«
مجدالنی در واکنش به این اظه��ارات تأکید کرد که این مس��ئله بدین 
معناست که »اسرائیل تصمیم می گیرد و ما )دولت امریکا( از تصمیمات 
آن حمایت می کنیم.« وی با بیان اینکه طرح اشغال، شامل »الحاق کامل 
کرانه باختری است، نه آنچنان که گفته می شود، بخشی از آن « تأکید کرد 
که سران فلسطین و ملت این کشور در حال انجام اقداماتی برای مقابله با 

این اشغالگری هستند. 
مجدالنی ادامه داد: »این مسئله فقط ش��امل لغو معاهدات و توافقات با 
اسرائیل و دولت امریکا نیست، بلکه ما اقداماتی فراتر از آن انجام می دهیم 
که در واقع همان تشکیل کشور فلسطین بر اساس حقوق بین الملل است.« 
این وزیر فلسطینی با اش��اره به مذاکرات س��ران این کشور با طرف های 
مختلف برای جلوگیری از اجرای طرح اشغال، تصریح کرد: »به همکاری 
با مجمع عمومی سازمان ملل و سازمان های بین المللی مانند کشورهای 
غیرمتعهد، اتحادیه اروپا، روسیه، چین، کشورهای اسالمی و عربی ادامه 
می دهیم تا دایره مقابله با اسرائیل را گسترش دهیم.« وی با تأکید بر اینکه 
موضع سران فلسطین مبنی برای توقف هرگونه رابطه با رژیم صهیونیستی 
تغییر نکرده و نخواهد کرد، خاطر نش��ان کرد، صهیونیست   ها در تالشند 
قدرت را از تشکیالت خودگردان فلسطین بگیرند و بدون هیچ هزینه ای 
به اشغالگری ادامه دهند.  اظهارات مجدالنی در شرایطی مطرح می شود 
که واشنگتن و تل آویو همزمان با نزدیک شدن زمان طرح الحاق در حال 
پیشبرد رایزنی های فشرده هستند. »آوی برکوویتز« که به عنوان نماینده 
ویژه رئیس جمهور امریکا در مذاکرات بین المللی از چندی قبل جایگزین 
»جیسون گرینبالت « در مذاکرات سازش شده، دیروز در فلسطین اشغالی 

با بنی گانتس، وزیر جنگ این رژیم دیدار کرد. 
بنا بر اعالم وزارت جنگ رژیم صهیونیستی، بنی گانتس در دیدار با برکوویتز 
که با حضور »دیوید فریدمن« سفیر واشنگتن در تل آویو انجام شد، درباره 
»طرح صلح امریکا« دیدار کرد.  برخی رس��انه های رژیم صهیونیستی و 
امریکایی خبر دادند، دولت ترامپ درصدد است بعد از اطمینان از اتفاق نظر 
کابینه ائتالفی نتانیاهو و گانتس درباره طرح اشغال کرانه باختری، حمایت 
خود را از این طرح اعالم کند.  طبق گزارش روزنامه جروزالم پست، گانتس 
در دیدار با برکوویتز و هیئت امریکایی اعالم کرد که از نظر او مقابله با کرونا و 

کاهش نرخ بیکاری مهم تر از اجرای طرح اشغال کرانه باختری است. 
وزیر جنگ کنونی که قرار است بعد از پایان دو سال نخست وزیری نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی شود با رد تاریخ اعالم شده نتانیاهو برای 
اجرای طرح اشغال ۳۰ درصد از کرانه باختری تأکید کرد که او اول جوالی 
)۱۱ تیر( را »یک تاریخ مقدس« نمی دان��د و مقابله با کرونا و کاهش نرخ 

بیکاری در فلسطین اشغالی از اولویت  باالتری برخوردار هستند. 
 خبر نتانیاهو از امید اعراب

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیس��تی روز دو   شنبه بار دیگر 
گفت که اشغال بخش های بزرگی از اراضی خصوصی فلسطینی    ها در کرانه 

باختری، بخشی از هر توافق آتی سازش خواهد بود. 
به گزارش فارس،  به نوشته روزنامه جروزالم پست  نتانیاهو طی اظهاراتی 
در نشست ویدئوکنفرانسی سازمان »مسیحیان متحد برای اسرائیل « 
مدعی شد که اجرای طرح اشغال کرانه باختری نه تنها باعث تضعیف 
صلح در منطقه نخواهد شد بلکه آن را ارتقا داده و مقدمات رسیدن به 
توافق س��ازش را فراهم می کند.  وی با ادعای آماده بودن برای مذاکره 
با فلسطینی ها، اظهار داشت: »فلسطینی    ها را تشویق می کنم فرصت 
دیگری را از دس��ت ندهند و یک قرن دیگر را برای نابود کردن اسرائیل 
هدر ندهند. آنها باید بنشینند و با حسن نیت مذاکره کنند. آنها باید برای 
مذاکره درباره سازش��ی تاریخی آماده باشند، که می تواند صلح را برای 
اسرائیلی    ها و فلس��طینی    ها به همراه داشته باشد. اسرائیل برای چنین 
مذاکراتی آماده است. من برای چنین مذاکراتی آماده هستم.« بر این 
اساس، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای 
عربی در منطقه امیدوارند فلس��طینی    ها با اسرائیل وارد مذاکره شوند، 
افزود: »طی یک دهه گذشته به سختی کار کردم تا روابط با همسایگان 
عرب اسرائیل را تعمیق کنم، که بس��یاری از آنها توافق صلح رسمی با 
اس��رائیل ندارند.« نتانیاهو همچنین وعده داد که به تالش برای بهبود 

روابط تل آویو با کشورهای عربی ادامه دهد. 

مقابله به مثل روادیدی 
چین با امریکا 

س�خنگوی وزارت خارجه چین به طرف امریکایی هشدار داد در 
صورت اعمال محدودیت های ویزایی برای مقامات چینی به بهانه 
سرکوب اعتراضات در هنگ کنگ، دست به اقدام متقابل خواهد زد.

»ژائو لیجیان«، س��خنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری 
روز دو    ش��نبه به امریکا هش��دار داد که اگر امریکا دخالت در امور 
هنگ کنگ را ادامه دهد، چین با اقدامات متقابل شدیدی واکنش 
نش��ان خواهد داد و محدودیت های صدور ویزا را علیه اش��خاص 

امریکایی اعمال خواهد کرد. 
سخنگوی وزارت خارجه چین در حالی از اعمال محدودیت های صدور 
ویزا علیه اشخاص امریکایی خبر داد که وزیر امور خارجه امریکا هفته 
گذش��ته اعالم کرد واش��نگتن محدودیت های صدور روادید را علیه 
تعدادی از مقامات حزب کمونیست چین که به طور مستقیم مسئول 
تضعیف خودمخت��اری در هنگ کنگ و نقض حقوق بش��ر در مناطق 

شبه خودمختار چین هستند، اعمال می کند.
 هنگ کنگ از چند ماه قبل از شیوع کرونا درگیر اعتراضاتی بود که غرب 
همه تالش خود را برای رادیکال کردن معترضان و کشاندن اعتراضات 

به وادی جدایی طلبی انجام داده است.
همچنین در بحبوحه گزارش ها درباره احتمال اعمال تحریم های امریکا 
علیه کمپانی های چینی، سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: پکن 
از واشنگتن می خواهد اعمال فشار بر کمپانی های چینی را متوقف کند 
و شرایط عادالنه ای را برای فعالیت راحت و بدون مشکل کمپانی های 

چینی در امریکا فراهم کند. 
وزارت دفاع امریکا هفته گذشته فهرس��تی از 2۰کمپانی چینی را که 
ظاهراً تحت مالکیت یا کنترل ارتش چین هستند و در امریکا فعالیت 
دارند منتش��ر کرد. تحریم های احتمالی ممکن اس��ت علیه کمپانی 
هوآوی، هایک ویژن و همچنین شرکت های مخابراتی چاینا موبایل و 

چاینا تلکام اعمال شود. 

عمیق تر شدن شکاف    ها همزمان با کاهش ظاهری دامنه اعتراضات

 رهبر معترضان: مطالبات برآورده نشود
نظام امریکا را به آتش می کشیم

رهب��ر جنب��ش 

آزاده سادات عطار
اع�ت���راض��ی   گزارش  یک

سی�اهپوس��تان 
امریکا در یک موضع گیری کم سابقه هشدار داده 
که اگر مطالبات معترضان برآورده نشود، مردم 
نظام سیاسی امریکا را به آتش خواهند کشید. 
ویدئویی در رس��انه     ها و ش��بکه های اجتماعی از 
تظاهرات ضد نژادپرس��تی یک    ش��نبه ش��ب در 
شهر دیترویت در ایالت میش��یگان منتشر شده 
که نش��ان می دهد یک خودروی پلیس عامدانه 
جمعیت معترضان را زیر می گیرد. در این حادثه 
حداقل چهار معترض مجروح ش��دند. معترضان 
ضدنژادپرستی در پورتلند هم پرچم امریکا را در 
برابر دادگاهی پایین آورده، آن را به آتش کشیدند 
و به جای آن، پارچه نوش��ته اي با عبارت »جان 
سیاهپوس��تان با ارزش اس��ت« را برافراشتند. با 
چنین اوضاع و احوالی ، به نظر می رس��د، به رغم 
محدودتر ش��دن دامنه اعتراض��ات، عمق آن در 
حال افزایش اس��ت.   س��خنان هاوک نیوسام از 
رهبران جنبش اعتراضی »جان سیاهپوس��تان 
ب��ا ارزش اس��ت« در گفت وگو با ش��بکه خبری 

فاکس نیوز حکایت از آتش زیر خاکس��تری دارد 
که هر لحظه امکان دارد ش��عله ور شود. نیوسام 
هر دو ح��زب جمهوریخواه و دموک��رات را به باد 
انتقاد گرفته و هشدار داده است: » امریکا بر پایه 
خشونت و تهاجم بنا شده اس��ت و اگر دولت این 
کش��ور، مطالبات معترضان امریکایی را برآورده 
نکند، هم سیس��تم سیاس��ی را به آتش خواهند 
کشید و سیستم دیگری را جایگزین خواهند کرد.   
لوییس فراخان، چهره  شناخته شده جنبش های 
مدنی امریکا ه��م در موضع گیری جداگانه گفته 
که کشورش که بر اساس کش��تار سرخ پوستان 
و به بردگی گرفتن سیاهپوس��تان بنا شده است، 

سرنوشتی به غیر از زوال نخواهد داشت. 
 نمی توان علیه ویروس توئیت کرد

آنچه در چند ماه گذشته بیش از هر چیز، دونالد 
ترامپ را تحت فشار گذاشته بود، مدیریت او در 
مهار بحران کروناست؛ موضوعی که اکنون به اهرم 
فشاری علیه وی در کنار اعتراضات به نژادپرستی 
تبدیل شده است. در یکی از تازه     ترین انتقاد    ها از 
مدیریت کرونایی ترامپ،  الکس آزر، وزیر بهداشت 
و خدمات انس��انی امریکا در مصاحبه با ش��بکه 

سی ان ان اگرچه از انتقاد صریح از دولت خودداری 
کرد اما هش��دار داد که زمان ب��رای امریکا برای 
تحت کنترل درآوردن شیوع ویروس کرونا رو به 
پایان است و افزود: »شرایط از دو ماه پیش بسیار 
متفاوت و کاماًل جدی است و روزنه امید برای غلبه 
بر ویروس کرونا و انجام هرگونه اقدام الزم در حال 
بسته شدن است.« شبکه خبری سی ان ان با اشاره 
به اظهارات آزر نوشت که این موضع گیری نشان 
می دهد موضع این مقام ارشد بهداشت و درمان 
امریکا با مواضع اخیر ترامپ و مایک پنس معاونش 

درباره بحران کرونا کاماًل متفاوت است. 
آندرو کووم��و، فرماندار ایالت نیوی��ورک نیز روز 
یک    شنبه در گفت وگو با شبکه خبری ان بی سی 
گفت که دولت ترامپ همچنان به انکار واقعیت 
درباره شیوع ویروس کرونا ادامه می دهد و افزود: 
»اگر شما به حرف های وزیر خدمات بهداشتی و 
درمانی، رئیس جمهور و کنفرانس های خبری کاخ 
سفید گوش کنید،  آنها همان چیزی را می گویند 
که سه ماه پیش می گفتند. آنها اساس مشکل را 
انکار می کنند. آنه��ا نمی خواهند به مردم امریکا 
حقیقت را بگویند.«  فرماندار نیویورک همچنین 

از شکست تالش     ها برای توقف موج نخست کرونا 
خبر داد و گفت که افزایش ش��یوع ویروس کرونا 
در جنوب و غرب امریکا بخشی از موج دوم شیوع 
ویروس کرونا نبوده بلکه ادامه موج نخس��ت این 
همه گیری اس��ت. کومو تصریح ک��رد: »این یک 
ویروس اس��ت و به سیاس��ت ج��واب نمی دهد. 
ش��ما نمی توانید علیه آن توئیت کنید بلکه باید 
به درمان آن بپردازید؛ کاری که م��ا هرگز آن را 

انجام ندادیم.«
 احتمال کناره گیری ترامپ از انتخابات

رئیس جمه��ور امریکا ط��ی دوران اعتراضات به 
نژادپرستی، بار    ها معترضان را حامیان خشونت، 
هرج ومرج طلب و حتی تروریس��ت های داخلی 
خطاب کرد. این رویک��رد در لطمه زدن به وجهه 
وی آن هم چند ماه مانده به برگ��زاری انتخابات 
ریاست جمهوری امریکا نقش قابل توجهی داشته 
است. پولیتیکو به تازگي به نقل از افراد نزدیک به 
رئیس جمهور امریکا نوشت که او با اکراه به کاهش 
محبوبیت خودش در نظرسنجی    ها اعتراف کرد. 
سام نانبرگ، مش��اور سابق سیاس��ی ترامپ در 
این مورد گفت:»روند تح��والت به صورت فعلی، 
ترامپ را در آس��تانه یکی از بد    ترین شکس��ت    ها 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری امریکا، قرار داده 
است. نظرس��نجی های ش��بکه سی ان بی سی و 
روزنامه نیویورک تایمز در هفته گذش��ته نشان 
داد ترامپ در رقابت با جو بایدن نامزد دموکرات 
انتخابات پی��ش رو ، کمتر از 4۰ درص��د آرا را به 

دست خواهد آورد.«
به موازات درز چنین اطالعاتی، یک منبع حزب 
جمهوریخواه امریکا هم به فاکس نیوز گفته است 
که زمزمه    هایی به گوش می رسد حاکی از اینکه در 
صورتی که ترامپ به این باور برسد که شانسی در 
برابر بایدن ندارد، از رقابت ریاست جمهوری کنار 
می رود. این منبع که خواست نامش فاش نشود 
گفت: »هنوز خیلی زود است اما اگر نظرسنجی    ها 
بد پیش برود شما سناریویی را شاهد خواهید بود 
که در آن ترامپ از گود رقابت خارج می شود. من 
این صحبت را ش��نیده ام اما تردید دارم درس��ت 
باشد . من شرط می بندم اگر ترامپ متوجه شود 
راهی برای پیروزی ندارد، کنار می کش��د.«  البته 
تیم مورتاگ، سخنگوی کمپین انتخاباتی ترامپ 
چنین خبری را تکذیب کرد و به فاکس نیوز گفت: 
»همه می دانند نظرسنجی های رسانه    ها همواره 
درباره ترامپ اش��تباه اس��ت و هدف ش��ان ارائه 
داستان های غیرواقعی است. اگر این نظرسنجی    ها 
درس��ت بود االن باید هیالری کلینتون در کاخ 

سفید حضور داشت.«

همین دو هفته قبل بود ک�ه وزیر امور خارجه 
آلمان گفت که حضور نیروه�ای امریکایی نه 
فقط برای امنیت آلمان بلکه امنیت اروپا و حتی 
خود امریکا هم مهم اس�ت. هایکو ماس حاال 
می گوید که روابط برلین-واش�نگتن به حدی 
تنش آلود است که اگر ترامپ هم در انتخابات 
پیروز نش�ود، باز ه�م بهبود نخواه�د یافت. 
یک نظرس��نجی جدید اروپایی که به س��فارش 
شورای روابط خارجی اروپا انجام و گاردین نتایج 
آن را منتشر کرده، نشان می دهد بیش از ۶۰ درصد 
شهروندان در کش��ورهای آلمان، فرانسه، اسپانیا، 
دانمارک و پرتغ��ال گفته اند اعتم��ادی به امریکا 
ندارند. ظاهراً بحران کرونا در این بی اعتمادی نقشی 
تعیین کننده داشته و شوک ناشی از همه گیری آن، 
طوری به ش��هروندان اروپایی لطم��ه زده که آنها 
احساس تنهایی و آسیب پذیری بیشتری می کنند. 
گرایش های منفی نس��بت به امریکا در دانمارک 
۷۱درصد، پرتغال ۷۰ درصد، فرانس��ه ۶۸ درصد، 
آلمان 5۶ درصد و در اسپانیا ۶4 درصد ثبت شده 
است. در فرانسه و آلمان به ترتیب 4۶ و 42 درصد 
مردم گفتند که نظر آنها نسبت به امریکا از زمان 
همه گیری کرونا بس��یار بدتر شده اس��ت. ظاهراً 
همین گرای��ش در میان سیاس��تمداران اروپایی 
هم در ح��ال تبدل ش��دن به یک پاندمی اس��ت. 
جمعه همین هفته بود که آنگال مرکل، صدراعظم 
آلمان در گفت وگو با گاردین هش��دار داد:»جهان 

دیگر قبول ن��دارد که امریکا همچن��ان در رؤیای 
رهبری جهان باشد.«  تا این اواخر تصور    ها این بود 
که وخامت مناسبات اروپاییان با امریکا، به دولت 
ترامپ بر می گ��ردد، ولی هایکو م��اس ، وزیر امور 
خارجه آلمان در گفت وگو با خبرگزاری »د.پ.آ« 
پا از این انگاره فراتر گذاشته و گفته که تنش آلودی 
مناس��بات دو طرف، فراتر از ترامپ اس��ت. ماس 
می گوید که روزهای همکاری خوب و قدیمی دو 
سوی آتالنتیک سپری شده و حتی اگر دموکرات  ها 

هم به کاخ س��فید برگردند، بعید است که بتوانند 
آن روز    ها را برگردانند: »هرکس معتقد اس��ت که 
همه چیز در روابط دو س��وی اقیان��وس اطلس با 
رفتن ترامپ، یک بار دیگر ش��بیه رواب��ط اروپا و 
امریکا در دوره رؤسای جمهوری دموکرات خواهد 
شد، معلوم اس��ت تغییرات ساختاری را دست کم 

گرفته است.«
البته ماس با گفتن این جمله که »روابط دو سوی 
اقیانوس اطلس بسیار مهم است و مهم خواهد بود « 

نشان می دهد مایل نیست از دوره طالیی مناسبات 
دو سوی آتالنتیک دل بکند:» ما در تالش هستیم 
این روابط ادامه یابد، اما با روشی که اکنون وجود 
دارد ، چنین روابطی دیگر خواست های دو طرف را 
برآورده نمی کنند.«  وزیر خارجه آلمان دو هفته 
قبل نیز، زمانی که بحث    ها درباره خروج نیروهای 
امریکایی از آلمان باال گرفت، گفته بود »ما حضور 
نیروهای امریکایی در آلمان را نه تنها برای امنیت 
آلمان، بلکه برای امنی��ت اروپا و خود امریکا مهم 
می دانیم.«  با این حال، ش��واهد و قرائن حاکی از 
این است که نگاه منفی به آینده مناسبات امریکا 
و اروپا، در حال تبدیل شدن به یک پاندمی است. 
گرگور گیزی، رئیس چپ های اروپا در گفت وگو با 
» فرانکفورتر روند شای « آلمان مناسبات دو سوی 
آتالنتیک را به طرز فاجعه باری بد توصیف کرد و 
دلیل آن را اقدامات و سیاست های ترامپ دانست 
که رویکرد خودخواهی را برای امریکا در دستور کار 
قرار داده است. این سیاستمدار بلندپایه اروپایی 
در بخش دیگری از گفت وگو با این رسانه آلمانی 
درب��اره تصمیم امریکا برای بازگرداندن بخش��ی 
از نیروهای خود از خاک آلم��ان گفت: »وقتی ما 
می خواهیم با کمک روس��یه یک خ��ط لوله گاز 
طبیعی با عبور از دریای بالتیک داشته باشیم اما 
ترامپ می خواهد گاز طبیعی خود را به ما بفروشد، 
اگر دولت ف��درال آلمان ای��ن کار را انجام ندهد، 

طبیعی است که ترامپ عصبانی می شود.«

در  امری�کا  س�فیر  مداخ�ات  پ�ی  در 
ام�ور داخل�ی لبن�ان، ش�ماری از م�ردم 
ای�ن کش�ور تجم�ع اعتراض آمی�ز علی�ه 
سیاس�ت های واش�نگتن برگ�زار کردن�د. 
ش��بکه المیادین از برگزاری تجم��ع مقابل وزارت 
دادگس��تری لبنان در بیروت در حمای��ت از رأی 
قاضی علیه سفیر امریکا  خبر دادند. وکالی معترض 
در این تجمع بر همبس��تگی خود با موضع قاضی 
محمد مازح علیه دخالت های س��فیر امریکا تأکید 
کردند. وزارت خارجه لبنان یک    شنبه شب دورتی 

شیا، سفیر امریکا در بیروت را به دلیل طرح اظهارات 
تفرقه افکنانه و مداخله در امور داخلی این کش��ور 
به این وزارتخانه فراخواند. س��فیر امریکا در لبنان 
روز جمع��ه در مصاحبه ای تلویزیونی مدعی ش��د 
سیدحسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان تهدیدی 
برای ثبات لبنان است و از جنبش حزب اهلل به عنوان 
مانعی بر سر راه حل مشکالت اقتصادی این کشور 
یاد کرد. روزنامه االخبار  هم دیروز در گزارش��ی به 
اقدامات س��فیر امریکا و تحریک گروه های لبنانی 
علیه یکدیگر توسط وی اشاره کرد و افزود: وی در 

حال تهدید صلح و ثبات داخلی لبنان اس��ت. این 
روزنامه نوشت: س��فیر امریکا میان سیاستمداران 
و رس��انه     ها می چرخد و لبنانی     ه��ا را علیه یکدیگر 
تحریک می کند بدون اینکه کسی وی را منع کند 
حتی اصحاب رس��انه نیز از کمتری��ن حد وظیفه 
حرفه ای خود در به چالش کش��یدن میهمان شانه 
خالی کرده اند. از سوی دیگر، شهرهای مختلف لبنان 
شامگاه یک    شنبه شاهد تظاهرات مردمی علیه اوضاع 
نابسامان اقتصادی بود. به گزارش شبکه العهد، دهها 
معترض لبنانی با تجمع در منطقه » انطلیاس « در 

شرق بیروت شعار    هایی را علیه طبقه سیاسی حاکم 
در کشورشان و اوضاع نابسامان اقتصادی لبنان سر 
دادند. معترضان در بیروت قصد مسدود کردن اتوبان 
انطلیاس را داشتند که با مقابله نیروهای ارتش این 
کشور مواجه ش��دند و درپی درگیری این نیرو    ها و 
معترضان حدود ۱۰ تن مجروح شدند. در طرابلس 
نیز راهپیمایی     هایی در محکومیت کاهش ارزش لیره 
لبنان در مقابل دالر برگزار شد. فعاالن در طرابلس 
خواستار نافرمانی مدنی و بستن مغازه    ها و فروشگاه     ها 

طی روز دو    شنبه شدند. 

پاندمي بدبیني به واشنگتن میان مردم و سیاستمداران اروپایي

هایکوماس:دموکراتهاهمبیایندتنشآلمان-امریکاحلنمیشود

مداخلهجوییسفیرامریکالبنانيهارابهخیابانآورد

حزب ماکرون در انتخابات شهرداری   ها 
شکست خورد

نتای�ج دور دوم انتخاب�ات ش�هرداری    ها در فرانس�ه حاک�ی 
از پی�روزی چش�مگیر ح�زب س�بز   ها و اح�زاب چپ گ�را 
اس�ت.  فرانس�ه  رئیس جمه�ور  متح�دان  شکس�ت  و 
به گزارش فارس به نقل از اسپوتنیک، حزب سبز   ها و ائتالف چپ های 
فرانسه در دور دوم انتخابات محلی شهرداری    ها به پیروزی چشمگیر 
دست پیدا کردند. احزاب مخالف امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه 
موفق شده اند پست شهرداری   ها در شهرهای بزرگ این کشور از جمله 
لیون، استراسبورگ و بسانسون را از آن خود کنند و در برخی شهرهای 
دیگر از جمله بوردو، مارسی و نانسی نیز پیش��تاز هستند. نامزدهای 
نزدیک به حزب میانه LRME )جمهوری به پیش( که متحد ماکرون 
محسوب می شوند در ش��هرهای اصلی فرانسه حتی یک کرسی را نیز 
نبرده اند. شکست نامزدهای حزب »جمهوری به پیش « ضربه ای مهلک 
به وجهه سیاسی امانوئل ماکرون وارد خواهد کرد که امیدوار بود پس از 
پیروزی حامیانش در انتخابات پارلمانی 2۰۱۷ جایگاه خود را در فرانسه 
تثبیت و زمینه را برای پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری سال 
2۰22 فراهم کند. این انتخابات قرار بود در ماه مارس برگزار شود که 
به خاطر شیوع گس��ترده ویروس کرونا در فرانسه به تعویق افتاده بود. 
مقامات فرانسوی اطمینان داده بودند که تدابیر الزم را برای برگزاری 
انتخابات در بهترین شرایط بهداشتی ممکن اتخاذ کنند و در مراکز اخذ 
رأی ژل ضد عفونی کننده دست گذاشته و در شهر    ها و مناطق کوچک تر، 
تدابیر بهداشتی با امکانات محلی اتخاذ شده بود. در شهر پاریس پایتخت 
فرانسه نیز شمارش آرا از پیشتازی »آنه هیدالگو « شهردار چپ گرای 
کنونی این شهر حکایت دارد. »مارتین ایوبری « چهره دیگر برجسته 

چپ گرا در شهر لیل پیروز انتخابات شده است. 


