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دبیرکل سابق ناتو تاکید کرد ،اصول و مکتب
دونالد ترامپ آمریکا را ضعیف و حاکمان
خودکامه و مستبد سراسر جهان را قدرتمند
میکند .
به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت پولتیکو ،دونالد
ترامپ ،نامزد جمهوری خواهان در انتخابات
ریاست جمهوری  2016آمریکا که گروهی از
 50مشاور امنیت ملی گفتهاند وجودش برای
امنیت آمریکا مایه دردسر است ،به تازگی از
شرکای اروپایی آمریکا در ناتو به شدت انتقاد
کرده و گفته است :مردم آمریکا برای حفاظت از
متحدانشان بهای سنگینی میپردازند.
آندرس فوگ راسموسن ،دبیرکل سابق ناتو در
مصاحبهای جامع با سایت پولتیکو «سخنان
شرم آور» ترامپ و نیوت گینگریچ ،رئیس سابق
مجلس نمایندگان آمریکا و طرفدارانش را محکوم
کرده و گفت :ایدههای ترامپ دعوتنامهای برای
کشورهای سرکش ،خودکامه و حامی تروریسم
است تا بیش از پیش استانداردهای بین المللی
اجرای قوانین را دور بزنند.
نخست وزیر سابق دانمارک که تا سال 2014
میالدی رهبری ناتو را بر عهده داشت ،افزود:
شعار ترامپ مبنی بر «اول آمریکا» بی خبری
از نقش واقعی آمریکاست .آمریکا از زمان جنگ
جهانی دوم به عنوان رهبر جهان فعالیت کرده و
این نظم جهانی بین المللی برای همه ما خوب
بوده است.
راسموسن  63ساله ادامه داد :قطعا این به نفع
خود آمریکا نیز هست .به عنوان مثال اگر آمریکا
مجبور به جدایی از اروپا شود آن وقت با خطر

افزایش نفوذ روسیه در اروپا مواجه میشویم و
خیلی زود آمریکا یک اروپا با مواضع خصمانهتر
را تجربه میکند که این به نفع آمریکا نیست.
وی تاکید کرد :در کمپین انتخاباتی امریکا
جانبداری شخصی خاصی را نمیکنم .من
دولتهای جمهوری خواه و دموکرات را تحسین
میکنم و هیچ گونه منفعت شخصی در انتخابات
قریب الوقوع آمریکا ندارم .با این حال هیالری
کلینتون ،نامزد دموکراتها خیلی بهتر از ترامپ
از متحدان آمریکا دفاع میکند .او رویکرد دو
جانب ه کمتری نسبت به روسیه دارد در حالی
که ترامپ ضمن تحسین والدیمیر پوتین ،رئیس
جمهور روسیه ،حضور نیروهای تحت حمایت

روسیه در اوکراین را رد کرده و از غرب میخواهد
تا الحاق شبه جزیره کریمه به مسکو را بپذیرد
و از هکرهای روسی خواسته تا ایمیلهای پاک
شده از حسابهای کاربری کلینتون را مجددا
بازگردانند.
دبیرکل سابق ناتو گفت :او حضور نیروهای
روسی در اوکراین را رد کرده که واقعا مضحک
است .اطالعات ناتو ثابت کرده که نیروهای تحت
حمایت روسیه در شرق اوکراین فعال هستند.
این رویکرد دو جانبه ترامپ نسبت به روسیه،
برای شرق اروپا نگران کننده است.
راسموسن ضمن متهم کردن ترامپ به نادیده
گرفتن نقش جهانی آمریکا گفت :واشنگتن در

دوران ریاست جمهوری باراک اوباما اعتماد به
نفس و جسارت کمتری داشته که همین امر
تاثیرات منفی بر ثبات گذاشته است.
وی افزود :باور دارم که اوباما تمایلی به استفاده
از نیروی آمریکایی برای جلوگیری و حل
درگیریها در سراسرجهان ندارد .تصادفی نیست
که کشورهای سرکش تروریستها و مستبدان در
زمانی که تمایلی برای استفاده از نیروی نظامی
وجود ندارد با نفوذتر شدهاند .هنگامی که آمریکا
عقب نشینی و بودجهها را قطع میکند ،خالئی
به وجود میآورد که این خالء با افراد بد و شرور
پر شده است.
راسموسن بار دیگر از کشورهای اروپایی به خاطر
بودجههای اندکشان در زمینه تدابیر دفاعی «در
زمانی که روسیه تهاجمیتر عمل میکند» انتقاد
کرد.
وی گفت :البته فکر میکنم سال  2015منعکس
کننده پایینترین حد بودجه دفاعی در دوره
پس از جنگ بود .از آن به بعد شاهد افزایش
بودجه دفاعی در اروپا بودیم .در شرق اروپا
شاهد افزایش سریع بودجه دفاعی هستیم که
تماما از اقدامات تهاجمی روسیه در اوکراین
نشأت میگیرد .فکرمیکنم این روند کند است
اما تحولی در مسیر درست محسوب میشود.
افزایش قابل مالحظه در بودجه دفاعی اروپا
نمیتواند جایگزین بخش عمده بودجه از جانب
آمریکا به عنوان ابرقدرت جهان باشد .درخواست
من از رئیس جمهور آتی آمریکا این است که ما
به یک ژاندارم جهانی نیاز داریم و این ژاندارم باید
آمریکا باشد .ما جایگزین دیگری نداریم.

تنش جدید در روابط آنکارا و قاهره؛

مصر اظهارات اخیر چاووشاوغلو را تعجببرانگیز خواند
وزیر خارجه مصر اظهارات اخیر همتای ترکیهای خود درباره
قاهره را تعجب برانگیز دانست و گفت :صحبت درباره بهبود
روابط ما با ترکیه باید براساس احترام به اصول تعامل میان
کشورها از جمله مداخله نکردن در امور داخلی یکدیگر باشد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از روزنامه مستقل رأی الیوم ،سامح
شکری ،وزیر خارجه مصر در بیانیهای در واکنش به اظهارات
اخیر مولود چاووش اوغلو ،همتای ترکیهای خود درباره مصر
گفت :هرچند که این اظهارات دارای مواضعی مثبت بود و
نشان دهنده تمایل دولت ترکیه به بهبود روابط با مصر است اما
اظهاراتش به دلیل تناقضهایی که در آن وجود داشت ،تعجب
برانگیز است.
وی گفت :ما در مناسبتهای زیادی تأکید کردهایم که به تاریخ
روابط مصر و ترکیه افتخار میکنیم اما این را قبول نداریم که
وزیر خارجه ترکیه بهبود روابط با ما را به این مساله مشروط کند
که ما دیدگاه آنکارا در قبال تحوالت سیاسیمان و پرچانگی این
وزیر در ارزیابی اوضاع اقتصادی و اجتماعی مصر را قبول کنیم.
شکری گفت :صحبت درباره بهبود روابط ما با ترکیه باید براساس
احترام به اصول تعامل میان کشورها از جمله مداخله نکردن در

امور داخلی یکدیگر باشد اما شروطی که وزیر خارجه ترکیه
مطرح کرد به این مساله اشاره دارد که گویی ترکیه و مسئوالنش
قیم مردم مصر هستند و مردم مصر باید تسلیم آنکارا باشند .این
مسائل تعجب برانگیز است و به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وزیر خارجه مصر گفت :اظهارات چاووش اوغلو به گونهای بود که
وی مصر را مسئول مواضع دیگر کشورها در قبال ترکیه دانست.
این مساله به معنای کاستن از شأن و اعتبار کشورهای دارای
حاکمیتی است که خود سیاست بینالمللیشان را براساس منافع
ملی طرحریزی میکنند .به رغم اظهارات توهین آمیزی که در
طول دو سال اخیر علیه مردم مصر و گزینههایشان ایراد شده اما
مصر از اتخاذ اقدام نامناسب یا واکنش غیرمسئوالنه یا هرگونه
اقدام منفی که به منافع مردم ترکیه لطمه بزند ،خودداری کرد.
وی بار دیگر بر پایبندی مصر به سیاست خود درباره برقراری
روابط با دیگر کشورها براساس قوانین بینالمللی و تحقق منافع
مشترک و حفظ امنیت و ثبات تأکید کرد و گفت :اراده مردم
مصر منشأ سیاستهای این کشور است.
چاووش اوغلو روز پنجشنبه به خبرگزاری آناتولی گفته بود :اگر
مصر میخواهد گامی برای بهبود روابط با ما بردارد ما آماده

هستیم .امکان برگزاری دیدارهایی در سطح وزرا وجود دارد.
وی گفت :فضای مثبتی برای بهبود روابط مصر و ترکیه
وجود دارد .روابط میان قاهره و آنکارا نتیجه هماهنگ نبودن
دیدگاههای ما درباره بحران سوریه است .ترکیه همچنین نظراتی
درباره رخدادهای مصر درخصوص برکناری محمد مرسی دارد.
وزیر خارجه ترکیه مصر را عامل تیره شدن روابط ترکیه با
عربستان و امارات دانست و گفت :مصر اکنون با چیزی مواجه
شده که ما به آن هشدار دادیم .مصر با خطراتی علیه امنیتش
و همچنین بحران شدید اقتصادی مواجه است که در صورت
حمایت نکردن دیگر کشورها در یک هفته به فروپاشی این
کشور منجر خواهد شد .ما نمیخواهیم مصر این گونه باشد بلکه
میخواهیم کشوری قدرتمند باشد.
وی گفت :اگر مصر اوضاع داخلی شکننده خود را اصالح کند
و فرهنگی مبتنی بر آشتی داشته باشد ما نیز به مصر کمک
خواهیم کرد .بسیاری از رهبران مصری که حکم اعدام آنها
صادر شده به دالیل سیاسی در زندان به سر میبرند .این
مساله به نفع آینده مصر نیست .اگر مصر حبس رهبران اخوان
المسلمین را متوقف کند ،ما آماده آشتی هستیم.

آزادی  ۴روستا طی جدیدترین عملیات پیشمرگها در شرق موصل
نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان عراق صبح دیروز (یکشنبه) حمله گسترده جدیدی را برای
محاصره داعش در شهر موصل در شمال عراق آغاز و چهار روستا را در محور الخازر در شرق
این شهر آزاد کردند.
گ اقلیم کردستان عراق
به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه خبری سومریه نیوز ،نیروهای پیشمر 
حمله جدیدی را در محورهای منطقه الکویر و الخازر در شرق موصل با هدف محاصره داعش
در این شهر آغاز کردند.
به گفته منابع ،مسعود بارزانی ،رئیس اقلیم کردستان عراق بر این عملیات نظارت دارد.
تعداد زیادی از نیروهای پیشمرگ در این مناطق و مناطق جنوب شرق موصل مستقر شده و
توانستند کنترل چهار روستا را در عملیاتی در محور الخازر در دست بگیرند.
جنگندههای ائتالف آمریکا نیز در این عملیات به کردهای عراق کمک میکنند .نیروهای کرد
از ساعات اولیه صبح تا به این لحظه پیشروی قابل توجهی داشته و داعش هیچ گونه مقاومتی
در برابر آنها نکرده است.
ارتش عراق نیز همچنان در حال پیشروی در جنوب موصل است.
به گفته یک مسئول کرد ،این عملیات بخشی از «عملیات مقدماتی» برای آمادگی جهت
عملیات اصلی علیه داعش در موصل است.
از سوی دیگر ،برخی مسئوالن عشایر عراق اعالم کردند که داعش پس از کشته شدن یکی از
سرکردههایش در عملیات هلی برن مشترک آمریکا و کردها در نزدیکی شهرستان القائم در
حال تخلیه مقرهایش در این منطقه و رفتن به سمت مرزهای سوریه است.
به نوشته روزنامه الحیاة به نقل از ابراهیم الجغیفی ،یکی از رهبران عشایر عراق در شهرستان
حدیثه تروریستهای داعش در حال تخلیه مقرهای خود در شهرستانهای عانة و راوة و رفتن
به سمت القائم و از آنجا به سوریه هستند.
به گفته این مسئول ،شهرستان القائم واقع در کنار شهر البوکمال سوریه «که والیت فرات»
وابسته به داعش را تشکیل میدهد ،پناهگاه سری تروریستهاست و هزاران تن از داعشیهایی
که از درگیریهای رمادی ،فلوجه ،هیت و کبیسه فرار کرده بودند در این مکان هستند.

گزارشها حاکی از این است که ژاپن پس از افزایش تنشها بر سر مناطق مورد
مناقشه با چین ،به دنبال توسعه موشکهای جدید زمین به دریا به منظور تقویت و
ی است.
افزایش قدرت دفاعیاش در حفاظت از جزیرههای دور افتاده جنوب 
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری فرانسه ،این گزارشات پس از تکرار اعتراض
وزیر خارجه ژاپن به مقامات چین برای آنچه که «تجاوز» کشتیهای چینی به
آبهای تحت حاکمیت ژاپن در جزایر صخرهای دور افتاده ژاپن خوانده شد ،مطرح
شده است.
دو کشور برای مدت زیادی درگیر مناقشه برای تصاحب جزایر خالی از سکنهای
هستند که در ژاپن به «سنکاکو» و در چین به «دیا اویو» معروفند.
ی ژاپن در برد
روزنامههای محلی گزارش دادهاند که برنام ه گسترش سالحهای موشک 
 300کیلومتر ( 190مایل) خواهد بود و این برد از موشکها ،جزایر مورد مناقشه را
پوشش داده و انتظار میرود تا سال  2023به بهرهبرداری برسد.

این مسئول گفت :عملیات هلی برن نیروهای مشترک آمریکایی و کرد در القائم که در جریان
آن سامی جبوری ،سرکرده و مسئول قاچاق نفت این گروه کشته شد ،موجب ترس و نگرانی
داعش شده است.
از سوی دیگر رئیس اقلیم کردستان عراق در دیدار با هیات مشترک آمریکا و دولت عراق درباره
گامهای عملی برای آزادسازی موصل گفتگو کرد .همزمان ارتش عراق ضمن پیشروی به سمت
القیاره در استان نینوا حمله داعش به مناطق شمال شرق بعقوبه را ناکام گذاشت.
به گزارش پایگاه خبری شفق نیوز ،مسعود بارزانی ،رئیس دفتر اقلیم کردستان عراق در دیدار
با هیاتی متشکل از فالح الفیاض ،مشاور امنیت ملی عراق ،برت مکگورک ،نماینده باراک
اوباما ،رئیس جمهور آمریکا در ائتالف ضد داعش و سفیر و سرکنسول آمریکا در بغداد و اربیل
با آنها درباره عملیات آتی ارتش عراق برای آزادسازی شهر موصل از اشغال تروریستهای
داعش گفتگو کرد.
وی در این دیدار درباره نحوه مدیریت و اداره شهر موصل پس از آزادی کامل آن و نیز بازسازی
خرابیهای به بار آمده در این شهر طی دو سال گذشته گفتگو کرد.
در بیانیه صادر شده از سوی دفتر اقلیم کردستان عراق آمده که حاضران در این نشست به
بررسی آمادگیها و مقدمات برای آغاز عملیات آزادسازی موصل و اوضاع این شهر و دوره بعد
از آزادی موصل پرداختند.
همزمان ارتش عراق از آزادسازی دو روستای «عوجبه» و «زهیلیه» در جنوب ناحیه القیاره از
توابع استان نینوا خبر داد.
همچنین ارتش عراق در جریان این عملیات که با مقاومت شدید داعشیها روبه رو بود هشت
خودروی بمبگذاری شده متعلق به داعش را که قرار بود در حمالت به پایگاههای ارتش از آن
استفاده شود بمباران و اعالم کرد ،تنها یک روستا تا مرکز القیاره فاصله دارد.
عالوه بر این ارتش عراق از خنثی سازی بمبها و مینهای کار گذاشته شده توسط داعش
در راهها و ساختمانهای جنوب موصل و ناکام گذاشتن حمله داعش به شمال شرق بعقوبه
خبر داد.

دیگر کسی نمیتواند پاکستان را
دولتی شکست خورده بنامد

نخست وزیر پاکستان با اشاره به تالش دولت پاکستان
برای توسعه و اجرای پروژههای بزرگ در کشور تاکید کرد
که دیگر هیچ کس در جهان نمیتواند دولت پاکستان را
یک دولت شکست خورده بنامد.

به گزارش ایسنا ،به نقل از روزنامه نیشن ،نواز شریف،
نخست وزیر پاکستان در مراسمی به مناسبت آغاز عملیات
نـشورکوت گفت :ما
اجرایی بزرگراهی در منطقه خانوا 
تنها برای یک طبقه خاص کار نمیکنیم بلکه هدف ما
خدمت به همه ملت کشور است .ما میخواهیم مردم
عادی نیز از پروژههای بزرگ دولتی بهرهمند شوند .نباید
ملت از دولت دل سرد شود.
او با اشاره به تالش دولت پاکستان برای تقویت زیر
ساختهای کشور گفت :برای اولین بار در تاریخ کشور
یک شبکه بزرگ راهی ساخته میشود.

نواز شریف در ادامه اظهاراتش با اشاره به مخالفانش گفت:
درباره سیاستهای جدی یک روزه و براساس روند آزمون
و خطا تصمیم گیری نمیشود.

همچنین وی مخالفان را به استفاده از ادبیات موهن و
خفت بار متهم کرد و گفت که خودش همواره توجه
جدی به انتخاب کلمات دارد «زیرا مردم با نشان دادن
بلوغ و کمال خود» دیگر چنین سیاستهای زشتی را رد
میکنند.

نواز شریف اضافه کرد :همچنین مردم دیگر به سیاستهای
لفظی که تنها در زبان بیان میشوند اعتنایی نمیکنند.
مردم نیاز دارند که سیاستها اجرا شوند و باعث کاهش
فقر و افزایش دانش و بهبود وضعیت زندگی شوند.
وزیر خارجه آرژانتین:

هیچ مورد غیرقانونی
در استیضاح روسف وجود ندارد

وزیر امور خارجه آرژانتین اظهار کرد ،دولت این کشور
هیچ مورد غیرقانونی در فرآیند استیضاح دیلما روسف،
رئیس جمهور معلق شده برزیل نمی بیند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،سوسانا
مالکورا ،وزیر امور خارجه آرژانتین ،گفت ،آرژانتین هیچ
گونه مورد غیرقانونی در فرآیند استیضاح دیلما روسف،
رئیس جمهور تعلیق شده برزیل تا کنون نیافته است.

مالکورا خاطر نشان کرد :از نقطه نظر قانونی حتی به
یک مورد برنخوردهایم که ما را به این نتیجه برساند این
فرآیند(استیضاح روسف) مطابق با اقدامات الزم نبوده
است.

در ماه مه مجلس سنای برزیل به نفع آغاز فرآیند استیضاح
علیه روسف بعد از آن که او متهم به پنهانکاری در خصوص
کسری بودجه کشورش شد رای داد.
روسف بالغ بر  180روز است که از ریاست جمهوری
تعلیق شده و منتظر محاکمه است.

در این مدت میشل تامر که از سال  2011تا کنون معاون
رئیس جمهور برزیل بود ،جانشین وی به عنوان رئیس
جمهور موقت شده است.

ترکیه دخالت در امور لیبی را تکذیب کرد

نماینده ترکیه در لیبی خواستار حمایت از دولت وحدت
لیبی برای حل بحرانهای این کشور شد.

به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری آنادولو ،امرا ...ایشلر،
نماینده ویژه ترکیه در لیبی هرگونه دخالت خارجی در
امور این کشور را تکذیب و اظهار کرد که مذاکره تنها
راهحل بحرانهای این کشور است.

این مقام مسئول ترکیه در لیبی طی مصاحبهای با تکذیب
دخالت کشورش در امور داخلی لیبی اظهار کرد :ترکیه
از هر لحاظ در وضعیت مشابهی قرار دارد و ما راهحل
بحرانهای لیبی را در مذاکره و گفتوگو میبینیم.

ایشلر همچنین حمایت ارتش فرانسه از نیروهای وفادار به
پارلمان لیبی در طبرق را مورد انتقاد قرار داده و گفت :ما
هرگونه اقدامی را که در جهت حمایت از جناحی بر علیه
جناح دیگر باشد ،نمیپذیریم.
وی هشدار داد که این اقدامات نه تنها مشکالت را حل
نمیکند ،بلکه به بحرانها عمق میبخشد.

نماینده ویژه ترکیه در لیبی در بخش دیگر سخنان خود
گفت ،باید همکاری واقعی بین کشورهای منطقه برای
ن لیبی وجود به وجود بیاید و
دسترسی به راهحل بحرا 
کشورش آماد ه انجام اقداماتی برای دستیابی به امنیت در
این منطقه است.
وی همچنین اظهار کرد :ما همچنان از دولت مورد توافق
ملی در لیبی حمایت میکنیم و از تمام احزاب این کشور
میخواهیم که از آن حمایت کنند.

ایشلر در پایان خاطرنشان کرد :اگر عرص ه بینالملل
خواستار امنیت و ثبات در لیبی است باید از دولت وحدت
در این کشور حمایت کند و ما هیچگونه راه دیگری برای
تحقق این اهداف نمیشناسیم.

