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اما دونالد ترامپ تنها در س�فرخود به بريتانيا 
حاشيه س�از نبود، بلكه پيش از آن در اجالس 
ناتو نيز جنج�ال آفري�د. او با تهدي�د ناتو به 
خروج از آن عمال ماهيت بزرگ ترين اتحاديه 
نظامي جهان را به خطر انداخ�ت؛ اقدامي كه 
بس�ياري از كارشناس�ان و تحليلگ�ران اين 
حوزه معتقدند كه تنها ممكن است روسيه را 
جسور تر كند. ترامپ در نشس�ت ناتو عنوان 
كرد كه اياالت متحده ممكن اس�ت راه خود را 
به تنهايي ادامه دهد، اگر متحدان ناتو نتوانند 
به طور چش�مگيري هزينه ه�اي نظامي خود 
را افزاي�ش دهن�د. داگ الوت ك�ه ب�ه عنوان 

س�فير اياالت متح�ده در ناتو فعالي�ت كرده 
اس�ت به پوليتيكو مي گويد: واژه ها هنوز هم 
مهم هس�تند. به ويژه هنگامي كه اين كلمات 
از ده�ان رييس جمهور اي�االت متحده خارج 
مي شود كه همواره رهبر اين اتحاد بوده است. 
هنگامي كه كلماتي غل�ط از روي بي اطالعي 
از ده�ان رييس جمه�ور خ�ارج مي ش�ود در 
مس�ير تضعيف اين اتح�اد قدم بر م�ي دارد. 
وي افزود: اعتماد به رهبري امريكا به ش�دت 
كاهش مي يابد و حمالت ب�ه منافع، ارزش ها و 
مسووليت هاي مشترك افزايش پيدا مي كند 
و اين در حالي است كه تنها چند روز بعد از آن 

بناس�ت مهم ترين رقيب ناتو يعني والديمير 
پوتين با رييس جمهور اي�االت متحده ديدار 
كند. ب�ه گ�زارش پوليتيكو برخ�ي معتقدند 
كه صحبت ه�اي ترامپ دس�ت پوتي�ن را در 
مالقات با ترامپ در روز دوشنبه باز مي گذارد 
و موضع آن را تقويت مي كند، چرا كه سياست 
روسيه بر اين اس�اس تعريف ش�ده است كه 
بتواند اتحاد در غ�رب را ب�ا اقدامات مختلف 
تضعيف كن�د. لئون پانتا، وزير دفاع پيش�ين 
اياالت متحده عنوان كرد كه اي�ن بازي، بازي 
روس�يه در راس�تاي تالش براي تضعيف ناتو 
اس�ت و اين آخرين چيزي اس�ت ك�ه اياالت 

متحده باي�د بخش�ي از آن باش�د. ترامپ در 
يك كنفرانس خبري در روز پنجش�نبه اعالم 
كرد كه مي تواند بدون تصوي�ب كنگره از ناتو 
خارج ش�ود، اما او ابعاد اين تهديد را روش�ن 
نكرد. ترامپ همچنين از اعضاي ناتو خواسته 
است هزينه دفاعي خود را تا 4 درصد از توليد 
ناخالص خود افزايش دهند. اين رقم به معناي 
افزايش دو برابري هدف فعلي اس�ت كه طبق 
توافق گذش�ته كش�ورهاي عضو بنا بوده آن 
را تا س�ال 2024 محقق كنند، اما به گفته اكثر 
كارشناسان اين طرح ترامپ عمال غيرممكن 

است. 

تهديد ناتو 

سوژه روزنگاه  روز گزارش روز

دونالد ترامپ در س��ال دوم رياس��ت جمهوري خود 
راحت تر از س��ال ابتداي��ي رفتار مي كن��د. او اكنون 
از الك دفاع��ي و محتاطانه خود در س��ال نخس��ت 
رياس��ت جمهوري خارج ش��ده و تبدي��ل به همان 
دونالد ترامپي ش��ده اس��ت كه در طول رقابت هاي 
انتخاباتي ش��اهد آن بوديم. به راحتي انتقاد مي كند 
و هر رفتاري را آن گونه كه مي خواهد انجام مي دهد 
و اطرافيان خ��ود را بدون پذيرش هي��چ توصيه اي 
انتخ��اب مي كند و ش��خصا كارها را پي��ش مي برد. 
او ه��ر حرفي را ب��دون هيچ مالحظ��ه ديپلماتيكي 
بيان مي كن��د و تفاوت��ي نمي كند مقام ها دوس��ت 
باش��ند يا دش��من، متح��د باش��ند ي��ا غيرمتحد، 
هيچ كس از تي��غ تند زبان ترامپ در امان نيس��ت و 
اگر هم مش��كلي پيش بيايد با يك تكذيب موضوع 
را حل و فصل مي كند. دونالد ترامپ كه س��فر خود 
به اروپا را براي شركت در نشست س��ران ناتو از روز 
سه ش��نبه آغاز كرد، پ��س از پايان اجالس س��ران 
ناتو به انگلستان س��فر كرد تا براي اولين بار سفري 
رسمي به قديمي ترين كش��ور متحد امريكا داشته 
باشد؛ متحدي كه از لحاظ تاريخي بسيار با اهميت 
است. اما به نظر مي رس��د دونالد ترامپ از اين سفر 
چندان راضي نيس��ت. ترامپ پيش از ورود به لندن 
در مصاحبه اي عنوان كرد كه اعتراضات گس��ترده 
در لندن موجب شده است او از س��فر به اين كشور 
احساس ناخوشايندي داشته باشد و همين موضوع 
موجب شده است تا ترزا مي  به شدت تحت فشار قرار 
گيرد و عالوه بر بحران سياس��ي كه بر س��ر موضوع 
مذاكرات خ��روج پيدا ك��رده اين موضوع به س��اير 

مشكالت او اضافه شود. 
با اين حال به نظر مي رسد هم كاخ سفيد و هم لندن 
قصد داشتند تا دونالد ترامپ را به نحوي از اعتراضات 
دور نگه دارند و حتي محل ه��اي مالقات هاي ترامپ 
نيز بر همين مبنا طراحي شد. او در مصاحبه با نشريه 
س��ان عنوان كرد كه احتم��اال حضور م��ن در لندن 
بي نظمي هايي را ايجاد خواهد ك��رد و بالني را به هوا 
خواهند برد كه اين خيلي ناخوشايند است و من هم 
چندان عالقه اي ب��راي رفتن به لندن نداش��تم. اين 
سخنان در حالي اس��ت كه تعدادي از ساكنان شهر 
لندن روز گذش��ته در ميدان نزدي��ك پارلمان بالن 
ترامپ نوزاد را به هوا فرستادند تا اعتراض خود نسبت 
به حضور ترامپ در اين ش��هر را ابراز كنند. ترامپ در 
مصاحبه خود افزود: من لندن را به عنوان يك ش��هر 
دوست دارم. من مدت ها اس��ت كه از اين شهر ديدن 
نكردم. اما زماني كه آنها احس��اس ناخوش��ايندي به 

حضور من در اين شهر دارند، چرا من بايد آنجا بمانم؟
ترامپ اما باز هم از انتقادهاي خود دس��ت بر نداشت 
و در صحبت ه��اي خ��ود عليه صادق خان ش��هردار 

لندن موضع گيري كرد. او گف��ت اگر به لندن نگاهي 
كنيد، شاهد تروريسمي هستيم كه دراين منطقه در 
حال گسترش اس��ت. وقتي به آن چيزي كه در لندن 
مي گذرد نگاه مي كنم، فكر مي كنم كه او كار بس��يار 
بدي در خصوص تروريس��م انجام داده و اين شهر را 

تبديل به يك هاب تروريسم كرده است. 
ترام��پ همچني��ن درمصاحب��ه خ��ود در خصوص 
مذاكرات خروج بريتانيا از اتحاديه نيز س��خن گفت 
و نس��بت به طرح ترزا مي  براي خروج از اتحاديه اروپا 
اب��راز نارضايتي ك��رد و تاكيد كرد كه ب��ا آن مخالف 
اس��ت. او در اين خصوص گفت: من اگر جاي ترزا مي 
 بودم اين كار را متفاوت انجام مي دادم. من در واقع به 
ترزا مي  گفتم كه چگونه اي��ن كار را انجام دهد، اما او 
موافقت نكرد و به من گوش نداد. اين سخنان ترامپ 
در حالي بيان مي شود كه اين سخنان، مداخله امريكا 
در مسائل داخلي انگلس��تان محسوب مي شود و اين 
موضوع مي تواند خشم مردم انگلس��تان از ترامپ را 
افزايش دهد. تحليلگران معتقدند كه سخنان ترامپ 
در خصوص مخالف��ت با طرح خروج ت��رزا مي  يعني 
خروج نرم از اتحادي��ه، مي تواند به اين معني باش��د 
كه معامله تجاري ميان اياالت متح��ده و بريتانيا در 
معرض خطر قرار گرفته اس��ت. وي در مصاحبه خود 
تاكيد كرد كه اگر آنها اي��ن كار را انجام دهند، معامله 

تجارت با اياالت متحده احتماال محقق نمي شود. 
اما صحبت هاي دونالد ترامپ مح��دود به مخالفت با 
طرح خروج نبود بلكه دونالد ترامپ از رقيب ترزا مي 
 تعريف كرد و از نخس��ت وزيري او ني��ز حمايت كرد. 
ترامپ گفت: من يكي را در مقابل ديگري نمي بينم. 
من فق��ط مي گويم ك��ه فك��ر مي كن��م او )بوريس 
جانس��ون( يك نخس��ت وزير بزرگ خواهد بود؛ زيرا 
فكر مي كنم او آنچه را كه مي خواهد مي تواند به دست 
بياورد. اين سخنان ترامپ در حالي است كه بوريس 
جانسون دوشنبه هفته گذش��ته به دليل اختالف با 
ترزا مي  بر سر مس��اله خروج بريتانيا از اتحاديه دچار 
چالش شد و از سمت خود كناره گيري كرد. اكنون نيز 
با تزلزل دولت در بريتانيا بسياري بوريس جانسون را 
گزينه اصلي جانشيني ترزا مي  در حزب محافظه كار 
مي دانن��د. اما س��خنان رييس جمه��ور در خصوص 
نخست وزير بريتانيا بسيار پيچيده تراز حد ممكن شد 
به نحوي كه سارا سندرز، سخنگوي كاخ سفيد مجبور 
شد در بيانيه اي موضوع را حل و فصل كند. او در بيانيه 
خود عنوان كرد كه رييس جمه��ور ابتدا به تمجيد از 

نخست وزير مي پردازد. 

ترامپپوشكپوش
بالن غول پيكر ترامپ كوچك ديروز بر فراز آس��مان 
لندن به پرواز درآمد تا ي��ك اعتراض جدي به حضور 
دونال��د ترامپ در انگلي��س صورت گي��رد. اين بالن 
در س��اعت 9:30 دقيقه صبح به وقت لن��دن به پرواز 

درآمد و جمعيت بزرگ در اطراف آن با پرواز درآمدن 
اين بالن شروع به تش��ويق كردند. اين بالن در ارتفاع 
30 متري به مدت دو س��اعت به پ��رواز درآمد. لئون 
ماري س��ازنده اين بالن به س��ي ان ان گفت: اين بالن 
غول پيكر به زباني كه او مي فهمد طراحي شده است 
و اين موضوع يك بي احترامي شخصي به ترامپ است. 
برخي معترضان در لندن نيز در گفت وگو با خبرنگار 
سي ان ان عنوان كردند: هيچ كس واقعا نمي خواهد او 
در قدرت باشد و انگلس��تان به او خوشامد نمي گويد. 
يك ش��هروند 63 س��اله امريكايي كه براي گذراندن 
تعطيالتش به لندن سفر كرده نيز به خبرنگاران گفت: 
اين يك پاسخ خوب از س��وي مردم به دونالد ترامپ 

است و من اصال آنها را سرزنش نمي كنم. 

لندندربرابرترامپ
برنامه سفر ترامپ در لندن به نحوي طرح ريزي شده 
اس��ت تا از اعتراض��ات سازماندهي ش��ده و هدفمند 
جلوگي��ري ش��ود. از همين رو ب��ه ج��اي اينكه در 
ساختمان شماره 10 خيابان داونينگ ديدار رسمي 
ترامپ با نخست وزير بريتانيا صورت گيرد، اين ديدار 
به كاخ بالنهايم منتقل ش��د و ترزا مي  از ترامپ رسما 
در آنجا استقبال كرد. او چند ساعت بعد به كاخ چكرز 
محل اقامت نخست وزير رفت تا مالقات رسمي ميان 
دو طرف برگزار شود. همچنين به جاي اينكه در كاخ 
باكينگهام با ملكه اليزابت مالق��ات كند اين ديدار به 
خارج از ش��هر لندن و به كاخ ويندزور در حومه غربي 
لندن منتقل ش��د تا دو طرف در ضيافت شام شركت 
كنند. روز جمعه جمعيت معترضان در لندن به حدي 
زياد بود كه شايد اگر ترامپ هم قصد داشت وارد لندن 
شود نيز نمي توانست، بنابراين تصميم گرفته شد تا 
ترامپ خارج از لندن تمام ديداره��اي خود را برگزار 

كند تا با معترضان برخورد نكند. 

كنفرانسخبريمشترك
دونال��د ترامپ دي��دار و گفت وگو هاي رس��مي خود 
با ترزا مي  را بعد از ظهر جمعه در چك��رز انجام داد و 
س��پس دو طرف در جمع خبرنگاران ب��راي توضيح 
توافق هاي مشترك در جمع خبرنگاران حاضر شدند 
تا به سواالت آنها پاس��خ دهند. دونالد ترامپ در گام 
اول س��خنان خود در نش��ريه س��ان را دروغ خواند و 
بابت مصاحبه اي كه از او در نش��ريه سان منتشر شد 
عذر خواهي و تاكيد كرد ك��ه او )ترزا مي( بهترين كار 
را در بحث برگزيت انجام داده است. او به خبرنگاران 
گفت كه من فكر مي كنم او يك زن فوق العاده است. 
ترامپ همچنين روابط ميان اياالت متحده و بريتانيا 
را در باالترين سطح ممكن و بسيار ويژه خواند. اما در 
مجموع اين نشست خبري سواالت بيشتر در 3 محور 
پرسيده شد. محور اول بيش��تر در موضوع مصاحبه 
ترامپ با نشريه س��ان بود كه صحبت هاي جنجالي 

آن در خصوص برگزيت و ترزا مي   حاشيه س��از شد. 
موضوع دوم مربوط به ديدگاه او نس��بت به ناتو بود و 
در آخر بيشترين بحث اين نشست خبري مربوط به 

ديدار روز دوشنبه ترامپ با والديمير پوتين بود. 
اما نكته ج��ذاب اين نشس��ت خبري اينج��ا بود كه 
خبرنگار سي ان ان تالش فراواني براي سوال كردن از 
دونالد ترامپ كرد ام��ا در نهايت او به خبرنگار فاكس 
فرصت سوال پرسيدن داد و تاكيد كرد كه سي ان ان 
يك رس��انه اخبار جعلي اس��ت و اجازه مطرح كردن 
سوال به خبرنگار س��ي ان ان را نداد. ترامپ همچنين 
در بخشي از سخنان خود، باراك اوباما، رييس جمهور 
پيشين را مقصر اشغال كريمه از سوي والديمير پوتين 
دانست و او تاكيد كرد كه من فكر نمي كنم او اين كار را 

با من انجام دهد. 
در اين نشس��ت خبري همچنين ترزا مي  تالش كرد 
س��خنان ترامپ در نشريه س��ان را ناديده بگيرد و بر 
اتحاد تجاري با همه كش��ورها از جمله امريكا تاكيد 
كند و باره��ا اذعان كرد ك��ه مردم بريتانيا در س��ال 
2016 به خروج از اتحاديه راي دادند و در 29 مارس 
س��ال 2019 نيز اين روند پايان مي ياب��د و بريتانيا از 
اتحاديه خارج مي شود. زيرا اين چيزي است كه مردم 
بريتانيا به آن راي دادند و اين كاري است كه ما انجام 
مي دهيم. دونالد ترامپ در اين نشست خبري نيز بار 
ديگر جانس��ون را ستود و اورا نخس��ت وزيري بزرگ 
خواند، اما او در طرف مقابل گفت كه ترزا مي  به عنوان 

نخست وزير كار فوق العاده اي انجام داده است. 
دونالد ترامپ در بخش��ي از سخنانش به بحث مهاجرت 
و رابطه اش با آنگال مركل، صدراعظم آلمان اش��اره كرد. 
او گفت كه س��اختار مهاجرتي اتحاديه اروپا فرهنگ آن 
را تغيير مي دهد. او همچنين اضافه كرد كه رابطه بسيار 
خوبي با آنگال مركل دارد اما فكر مي كند كه او به آلمان 
آسيب زده اس��ت. وي افزود: من فكر نمي كنم مهاجران 
براي اروپ��ا خوب باش��ند و فكر نمي كنم اي��ن موضوع 
براي كشور ما خوب باش��د. با اين حال مي  در واكنش به 
سخنان ترامپ گفت: بريتانيا همواره در تاريخ با افتخار 
از مهاجران استقبال كرده است اما وي تاكيد كه كنترل 

مرزها براي ما بسيار مهم است. 
ترامپ همچنين در صحبت هاي خود به س��رفصل هاي 
ديدار خود با پوتين اشاره كرد و گفت ما در مورد اوكراين، 
س��وريه، خاورميانه و جلوگيري از گسترش تسليحات 
هسته اي صحبت خواهيم كرد، با اين حال او ابراز ترديد 
كرد كه بتوانند بر سر همه اين موضوعات به توافق دست 
پيدا كنند. با اين حال ترامپ تاكيد كرد كه با انتظار بااليي 
به ديدار با پوتين نمي رود. وي در ادامه افزود كه روسيه 
بسيار قوي است و ما نيازمند افزايش بودجه ناتو هستيم و 
بايد كشورها در اين زمينه با يكديگر همكاري كنند. وي 
در ادامه افزود كه اكنون سالح هاي هسته اي بزرگ ترين 
مشكل در جهان محسوب مي ش��ود و تاكيد كرد كه در 

اين زمينه قطعا با پوتين صحبت خواهد كرد. 

تحوالت منطقه اي، چش��م انداز 
الحاق كشورهاي شرق بالكان به 
اتحاديه اروپا، موضوعات امنيتي، 
بح��ران مهاج��رت، هماهنگي 
مواض��ع در آس��تانه اج��الس 
1+16 )چين به عالوه كشورهاي 
ش��رق اروپا و بالكان(، كنفرانس 
برلين )دهم ژوئيه در لندن( و پروژه هاي زيرساختي در 
اجالس سران كشورهاي يونان، بلغارستان، صربستان 
و روماني در نشس��تي با حضور رهبران اين كش��ور در 
شهر تسالونيكي يونان مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 
همزمان با اجالس يادش��ده، تظاهرات اعتراض آميزي 
عليه اس��تفاده از عبارت »مقدونيه« توس��ط همسايه 
شمالي يونان و توافق اخير اين دو كشور برگزار شد. در 
اين اجالس، طرفين حمايت خود از حقوق بين المللي 
به عن��وان چارچوب همكاري و گفت وگ��و در منطقه و 
عضويت كش��ورهاي غرب بالكان به ويژه صربستان به 
اتحاديه اروپا را اع��الم كردند. اي��ن چهارمين اجالس 
سران اين كشورها پس از اجالس هاي گذشته در وارنا، 
بلگراد و بخارست است كه به عنوان يك تشكل همكاري 
ديپلماتيك در بالكان جهت ترويج صلح، ثبات، امنيت و 

توسعه نهادينه شده است. 
به اعتقاد يونان، منطقه جنوب شرقي اروپا پس از بحران 
پناهجويان و بحران مالي يونان در س��ال هاي 2015 و 
2016 و بحران هاي سياسي آلباني و مقدونيه در سال 
2017، وارد فصلي جديد شده و امضاي توافق پيرامون 
مساله نام مقدونيه، رياست ادواري موفق آميز بلغارستان 
در اتحاديه اروپا و اجالس فوق العاده سران اتحاديه اروپا 
و بالكان در صوفيا از تحوالت مهم و مثبت ماه هاي اخير 
بوده اس��ت. در اين اجالس موضوعات اجالس 1+16 و 
كنفرانس برلين بررسي و اولويت هاي رياست اتريشي 
و بعد از آن رياس��ت رومانيايي اتحاديه اروپا مورد بحث 
قرار گرفت. به اعتقاد ط��رف يوناني، تكميل پروژه هاي 
خط ريلي شهرهاي تسالونيكي- اسكوپيه بلگراد و خط 
 IGB ريلي تسالونيكي، پروژه هاي انرژي چون لوله گاز
و كريدور عمودي، موج��ب ارتقاي ژئوپولتيك منطقه 

خواهد شد. 
يونان در س��ال هاي اخير از س��وي بعضي كشورهاي 
ش��رق اروپا براي بازگرداندن مجدد پناهجويان به اين 
كشور، تحت فشار بوده است. مجارستان معتقد است 
نخستين نقطه ورود به اروپا، يونان است و پناهجوياني 
كه وارد اروپا مي ش��وند حت��ي اگر در يون��ان به ثبت 
نرسيده باشند بايد به اين كشور بازگردانده شوند. اين 
كشور عمال مراجع يوناني را متهم به عدم ثبت تمامي 
پناهجويان كرده و مدعي است وظيفه نداريم كساني 
كه به مرز مجارستان مي رسند را ثبت كنيم، چراكه آنان 
از يونان آمدند كه ظاهرا اين افراد را ثبت نكرده است. با 
اين وجود ما آنان را ثبت مي كنيم اما هرگز نمي پذيريم 
كه مجارستان نخستين كشور ورود به اروپاي اين افراد 
بوده است. معتقديم اين دسته از افراد را نبايد از آلمان 
به مجارستان بازگرداند تا به يونان بازگردند. مجارستان 
در مجم��وع تاكي��د دارد هيچك��دام از پناهجوي��ان 
بازگردانده  شده از اروپاي غربي را نخواهد پذيرفت، اما 
براي كمك جهت انتقال آنها به »يونان« آمادگي دارد. 
اتريش و آلمان تمايل دارند »مسير جنوبي« براي ورود 
پناهجويان به اين كشورها بسته ش��ود. اتريش حتي 
قصد دارد در مورد توقف مهاجرت غيرقانوني با يونان و 
ايتاليا وارد مذاكره شود و اصرار دارد پناهجوياني كه در 
خاك يونان و ايتاليا درخواست پناهندگي كردند بايد 
به اين كشورها بازگردند. نخست وزير روماني كه حامي 
عضويت تمامي كش��ورهاي غرب بالكان ب��ه اتحاديه 
اروپا است معتقد اس��ت اين حمايت در رياست ادواري 
روماني در اتحاديه اروپا در نيمه اول 2019 شكل عملي 
پيدا خواهد كرد. روماني خواس��تار افزايش ديدارهاي 
وزراي حمل و نقل چهار كشور جهت پيشبرد پروژه هاي 
مشترك منطقه اي است. بلغارستان كه خواستار توسعه 
پروژه هاي عمراني است تا پايان سال جاري شاهد آماده 
شدن بزرگراه اين كشور با صربستان خواهد بود. چهار 
كش��ور فوق يك حلقه حمل و نقلي در قالب بزرگراه ها 
و خطوط ريلي تشكيل خواهند داد. در اين چارچوب، 
ع��وارض گرفته مي ش��ود و براي اين منظور ش��ركت 
مشتركي تاسيس خواهد شد كه درآمد حاصل را ميان 
چهار كشور تقسيم مي كند. اين اقدام به منظور تسهيل و 
تسريع حمل و نقل انجام خواهد شد. از ديگر دغدغه هاي 
اين كشور موضوع مهاجرت هاي غيرقانوني پناهجويان 
به اين كشور است. به اعتقاد اين كشور، قرارداد دوبلين 
كه بر اس��اس آن، بايد پناهجويان به اولين كشور محل 
ورود آنها به خاك اتحاديه اروپا بازگردانده ش��وند، الزم 
است كه تغيير داده شود چرا كه اين قرارداد در شرايط 
بحران كارآمد نبوده و قرار نيس��ت بلغارستان به مركز 
اسكان پناهجوياني تبديل شود كه احتماال از آلمان و 
ديگر كش��ورهاي اروپايي به كش��ور محل ورود آنها به 
اتحاديه اروپا بازگردانده خواهند ش��د. به باور مقامات 
اين كش��ور، هركسي مس��وول مرزهاي خود است و از 
زماني كه موج مهاجرت ها آغاز ش��د، بلغارستان تدابير 
فوري اتخاذ و حصار م��رزي احداث ك��رد، در پليس و 
ژاندارمري سرمايه گذاري و قوانين خود را تغيير داده و 
وظيفه محافظت از مرزها را به ارتش محول كرد. توافق 
انجام شده با تركيه و اهميت آن بر امنيت اروپا، نشست 
سران اتحاديه اروپا با رييس جمهور تركيه در ماه مارس 
در شهر وارنا براي تداوم اين توافقنامه بسيار كليدي است 
و تالش ه��اي صورت گرفته امني��ت مرزهاي خارجي 
اتحاديه اروپ��ا را تضمين مي كند. به باور نخس��ت وزير 
بلغارس��تان، تدابير اصلي در جهت مبارزه با مهاجرت 
غيرقانوني، كه از جانب بلغارس��تان پيشنهاد شده اند، 
بايد به صورت همزمان جاري شوند كه شامل تضمين 
مراقبت از مرزهاي خارجي اتحاديه اروپا به همراه كمك 
مالي، انساني و فني است و با كشورهاي خارج از اتحاديه 
اروپا بايد مذاكره ش��ود ت��ا توافقنامه ه��اي جديدي با 

كشورهاي ثالث )همانند تركيه(، ايجاد شود. 
صربس��تان كه از حاميان توافق اخير آتن و اس��كوپيه 
پيرامون مساله »نام جمهوري مقدونيه« است ضمن ابراز 
رضايت از نتايج اجالس چهارجانبه و قدرداني از حمايت 
ساير كش��ورهاي اين اجالس براي عضويت صربستان 
در اتحاديه اروپا، بر همكاري چهار كش��ور در توس��عه 

پروژه هاي مشترك در منطقه تاكيد دارد. 

تالشجهتترويجثبات،امنيتو
توسعهدربالكان

ميثم   سليماني

 واشنگتن فشار بر پيونگ يانگ را 
دوچندان مي كند

درخواستبرايقطعكامل
صادراتنفتبهكرهشمالي

همزمان با ادعاي امريكا در مورد پيشرفت مذاكرات با كره 
شمالي براي خلع سالح هسته اي، دولت امريكا با اين ادعا 
كه كره شمالي بيش از سقف تعيين شده سال جاري نفت 
وارد كرده، از شوراي امنيت خواسته است تا دستور دهد 
تا پايان سال انتقال تمام فرآورده هاي نفتي به خاك كره 
شمالي كامال ممنوع شود. اياالت متحده امريكا با ارسال 
گزارشي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ادعا كرده 
است كه دولت كره شمالي تحريم هاي وضع شده از سوي 
شوراي امنيت را زير پاگذاشته اس��ت. بر اساس متن اين 
گزارش محرمانه كه نسخه اي از آن در اختيار خبرگزاري 
فرانسه قرار گرفته است، اياالت متحده از شوراي امنيت 
خواسته است تا به سرعت گامي عملي براي جلوگيري از 
ورود فرآورده هاي پااليش شده نفت به كره شمالي بر دارد. 
بر اساس گزارش��ي كه دولت امريكا براي شوراي امنيت 
فرستاده اس��ت، در طول 5 ماه ابتدايي سال 2018 بيش 
از 759 هزار بشكه فرآورده هاي نفتي به كره شمالي وارد 
شده است، در ش��رايطي كه بر اساس تحريم هاي شوراي 
امنيت، كره ش��مالي حق دارد س��االنه فق��ط 500 هزار 
بشكه فرآورده هاي نفتي وارد كند. اين اختالف رقم نشان 
مي دهد كه احتماال كره شمالي تا پايان سال جاري بيش 
از 3 و نيم برابر س��قف مجاز تحريم هاي ش��وراي امنيت 

فرآورده هاي نفتي وارد اين كشور كند. 
بر اساس گزارشي كه امريكايي ها به شوراي امنيت داده اند 
بخش اعظم ص��ادرات غيرقانون��ي فرآورده هاي نفتي به 
خاك كره ش��مالي، از طريق انتقال كشتي به كشتي در 
آب هاي آزاد انجام ش��ده است و يك نفتكش كره شمالي 
كه مسوول جابه جايي اين فرآورده هاي نفتي بود، طي 5 
ماه دست كم 89 بار در بنادر كره شمالي پهلوگيري كرده 
است. اياالت متحده از كميته نظارت بر اجراي تحريم هاي 
كره شمالي در شوراي امنيت خواسته است تا به سرعت 
نقض تحريم ها را اعالم كند و دس��تور دهد تا ورود كليه 
فرآورده هاي پااليش ش��ده نفتي به خاك كره ش��مالي 
كامال تا پايان س��ال ممنوع شود. بر اس��اس روند بررسي 
تحريم هاي كره ش��مالي كه در قطعنامه شوراي امنيت 
پيش بيني شده است، كميته نظارت 5 روز فرصت دارد تا 
به اين شكايت امريكا رسيدگي كند، هر چند به احتمال 
قوي چين و روس��يه جلوي اجراي اين درخواست امريكا 
را خواهند گرفت. امري��كا در گ��زارش محرمانه خود به 
كميته نظارت بر اجراي تحريم هاي كره شمالي، چين و 
روسيه را به قاچاق فرآورده هاي نفتي به كره شمالي متهم 
كرده است. ماه دسامبر س��ال گذشته بود كه در تازه ترين 
تحريم هاي وضع ش��ده عليه كره شمالي، شوراي امنيت 
به اتفاق آرا تصميم گرفت تا سقف صادرات فرآورده هاي 

نفتي به خاك اين كشور به 500 هزار بشكه برسد. 
نشانهشكستپومپئو؟

نامه اخير اي��االت متح��ده امريكا به كميت��ه نظارت بر 
تحريم ها درست چند روز بعد از سفر مايك پومپئو، وزير 
خارجه اياالت متحده امريكا به پيونگ يانگ اتفاق افتاده 
است. در شرايطي كه بعد از اين سفر پومپئو ادعا كرده بود 
كه در همه موضوع ه��اي مورد مذاكره پيش��رفت هايي 
به دس��ت آورده اس��ت، اما وزارت خارجه كره ش��مالي، 
بالفاصله بعد از خروج او از اين كش��ور ب��ا صدور بيانيه اي 
مذكرات ب��ا امريكا را »تاس��ف آور« خوان��د و »مطالبات 
يك جانبه و زورگويانه« امريكا را محكوم كرد. كره شمالي 
درخواس��ت هاي امريكا را به »رفتارهاي گنگسترمآبانه« 
تشبيه كرده  بود. به نظر مي رسد دولت امريكا از پيشرفت 
مذاكره هاي اخير با كره شمالي نااميد شده است و تالش 
مي كند با افزايش فش��ار بر اين كش��ور، از جمله مسدود 
كردن مس��ير رس��يدن س��وخت و فرآورده هاي نفتي و 
ايجاد مانع در برابر روش هاي دور زدن تحريم ها توس��ط 
پيونگ يانگ اين كشور را وادار به پذيرش شرط هايش در 
مذاكرات كند. مايك پومپئو پيش از اين تاكيد كرده بود كه 
هيچ يك از تحريم هاي شديدي كه توسط امريكا و شوراي 
امنيت سازمان ملل عليه كره ش��مالي وضع شده است تا 
»خلع سالح كامل و تاييد شده نهايي« اين كشور برداشته 

 نخواهند شد. 
نامهعاشقانهوقرارنافرجام

روز پنجشنبه در ش��رايطي كه قرار بود مقام هاي نظامي 
امريكا در اقدامي كم س��ابقه در منطق��ه غيرنظامي بين 
دو كره ب��ا مقام هاي نظامي كره ش��مالي دي��دار كنند، 
پيونگ يانگ از اعزام هيات خود به اين نشست كه به عنوان 
نشانه اي از بهبود روابط برگزار ش��ده بود خودداري كرد. 
اقدام كره شمالي در نافرجام گذاشتن ديدار برنامه ريزي 
شده با مقام هاي نظامي امريكايي، بعد از استقبال سرد از 
پومپئو، عدم ديدار رهبر كره شمالي با وزير خارجه امريكا 
و بيانيه وزارت خارجه بعد از خروج او از اين كش��ور، نشان 
از سرد شدن س��ريع روابط بين دو كش��ور دارد. هر چند 
مقام هاي امريكايي همچنان اميدوارند تا ديدار ميان هيات 
نظامي امريكا و مقام هاي كره شمالي به زودي برگزار شود. 
همزمان با انتش��ار اين گزارش ها در م��ورد عقبگردها در 
مذاكرات بين كره شمالي و امريكا بود كه رييس جمهور 
اياالت متحده امريكا، دونالد ترامپ، تصميم گرفت تا در 
حساب كاربري توييتر خود تصوير يك نامه جديد را كه 
كيم جونگ اون براي او ارس��ال كرده است منتشر كند. 
در اين نام��ه كه مربوط به يك هفته قبل و پيش از س��فر 
مايك پومپئو به پيونگ يانگ اس��ت، رهبر كره ش��مالي 
ديدارش را در سنگاپور با رييس جمهور امريكا بسيار خوب 
ارزيابي كرده و اظهار اميدواري كرده اس��ت كه بار ديگر با 
دونالد ترامپ ديدار كند. واكنش ترامپ با انتشار اين نامه 
و اظهارنظر او در مورد قطعي ب��ودن اجراي تعهدات كره 
شمالي براي خلع سالح اتمي، در طول هفته هاي گذشته، 
با ترديد از سوي ناظران مواجه شده است. بروس كلينگر، 
تحليل گر پيشين كره شمالي در آژانس اطالعات مركزي 
امريكا )CIA( به فايننشيال تايمز مي گويد: »اتفاق هاي 
اخير نشان مي دهد كه روابط ميان امريكا و كره شمالي، 
آن گونه كه از سوي دولت ترامپ وانمود مي شود، به خوبي 
پيش نمي رود. تاكتيك كره ش��مالي اين است كه تالش 
كند در مذاكرات دست باال را داشته باشد و اينگونه تالش 

مي كند تا امريكايي ها را بازي دهد.«

شهاب   شهسواري

سفر جنجالي رييس جمهور امريكا به بريتانيا

لندن به ترامپ خوشامد نگفت
محمود   فاضلي
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